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RECUNOAŞTERE ACADEMICĂ PENTRU TEODOR ARDELEAN 

 
Conf. univ. dr. Ştefan VIŞOVAN 

 

 
Unul dintre cele mai valoroase premii ale 

Academiei Române a fost atribuit recent dis-
tinsului nostru concitadin, profesorului doctor 
Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Jude-
ţene „Petre Dulfu”, a cărui lucrare, Limba ro-
mână şi cultivarea ei în preocupările ASTREI, 
apărută în Editura Limes din Cluj-Napoca în 
anul 2008, a întrunit sufragiile unei comisii 
academice exigente, al cărei verdict îl plasează 

pe autor într-o constelaţie de celebrităţi naţio-
nale, care au creat opere ce sunt considerate 
contribuţii esenţiale la dezvoltarea culturii şi 
ştiinţei româneşti. Premiul „Ion Petrovici”, 
căci despre această înaltă distincţie este vorba, 

se acordă anual de către cel mai înalt for de 
ştiinţă al ţării, Academia Română, unor lucrări 
de interes naţional, realizate printr-un efort 
intelectual de excepţie, bazate pe investigaţii şi 
cercetări asidue, care conduc la rezultate şi 
concluzii pertinente, constituindu-se astfel în 
repere ştiinţifice fundamentale pentru dome-
niul practicat de autor. 

Academia Română nu a mai onorat Ma-
ramureşul cu astfel de distincţii din anul 2001, 
când Ioan Es. Pop şi-a adjudecat premiul 
„Mihai Eminescu” pentru poezie. În anul 
1985 lucrarea Graiul, etnografia şi folclorul zonei 
Chioar, elaborată de un colectiv numeros, 
condus de Ion Chiş Şter şi Gheorghe Pop, a 
fost desemnată pentru premiul „Timotei Ci-
pariu”, iar în 1981 unui alt volum colectiv, in-
titulat Maramureşenii în lupta pentru libertate şi 
unitate naţională, coordonat de Vasile Căpâl-
nean, Ioan Sabău şi Valeriu Achim, i s-a atri-
buit premiul special „Nicolae Iorga”. I-am 
lăsat la urmă pe Alexandru Filipaşcu de Dolha 
şi de Petrova, şi pe Ioan Mihali de Apşa. Pri-
mului i s-a atribuit premiul „C. G. Vernescu” 
al Academiei Române în anul 1941, pentru 
lucrarea Istoria Maramureşului, editată în anul 
1940 la tipografia ziarului „Universul” din 
Bucureşti, iar celebra lucrare a lui Ioan Mihali, 
Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV, 
apărută la Sighet în anul 1900, a fost distinsă 
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cu marele premiu „Năsturel-Herescu”, în anul 
1901. 

Premiul „Ion Petrovici”, decernat dom-
nului Teodor Ardelean, dincolo de valoarea sa 
intrinsecă şi de elogiile binemeritate ce se 
îndreaptă implicit, pe această cale, către desti-
natar, mai are o conotaţie ce se cere accentu-
ată cu atât mai mult, cu cât contextul acade-
mic actual se arată confuz pentru Universita-
tea de Nord. Acest premiu conferă un plus de 
valoare, de onoare şi de autoritate Şcolii doc-
torale de filologie din Baia Mare, al cărei prim 
absolvent a fost însuşi premiantul de acum al 
Academiei Române, iar lucrarea Limba română 
şi cultivarea ei în preocupările ASTREI este la ori-
gine o teză de doctorat elaborată în coordona-
rea venerabilului fondator al învăţământului 
superior băimărean, profesorul universitar 
doctor Gheorghe Pop. 

Scrisă de un doctor în filologie, cartea 
premiată – o veritabilă demonstraţie de exce-
lenţă – se situează tematic într-o zonă de con-
vergenţă a mai multor discipline fundamenta-
le: lingvistica, istoria, filosofia, sociologia etc., 
ale căror elemente, coroborate armonios, 
conferă demersului autorului consistenţă 
academică, prestanţă şi distincţie, plasând-o în 
rândul unor prestigioase realizări naţionale de 
filosofia culturii. În ea sunt formulate cele mai 
frumoase gânduri şi aprecieri ce s-au rostit şi 
scris în perimetrul lingvistico-istoric românesc 
la adresa ASTREI ca entitate socioculturală, 
spirituală, ştiinţifică de primă mărime, căreia 
noi, românii ardeleni, îi datorăm, poate, mai 

mult decât credem. Cartea domnului Teodor 
Ardelean, utilă, necesară, documentată şi 
argumentată, scrisă cu patos şi implicare 
patriotică îşi asigură un loc însemnat în bi-
bliografia ASTREI, servind, totodată, prin 
bogăţia şi valoarea informaţiei, drept sursă 
importantă de idei, observaţii, note, judecăţi 
de valoare pentru specialiştii din diverse do-
menii: istorie naţională şi universală, lingvis-
tică, filologie, etnologie, folclor. 

Profesorului doctor Teodor Ardelean i se 
puteau acorda şi alte premii (unele trebuie in-
ventate anume pentru dânsul), întrucât anver-
gura preocupărilor Domniei Sale este de-a 
dreptul impresionantă, iar tot ce poartă am-
prenta efortului intelectual al dumnealui se 
încadrează, fără rezerve, în categoria lucrurilor 
bine gândite şi bine făcute. Conduce cea mai 
bine dotată bibliotecă publică din ţară, 
construită în bună parte după o concepţie 
proprie, este redactorul-şef al celei mai citite şi 
mai larg difuzate în lume publicaţii româneşti 
– „Familia română”, a fost vicepreşedintele 
Senatului României, a înfiinţat biblioteci 
româneşti în numeroase oraşe din lume pen-
tru comunităţile de conaţionali stabilite acolo, 
a făcut singur pentru românii din afara ţării 
incomparabil mai mult decât au făcut toate 
guvernele României la un loc. Este, fără îndo-
ială, un mare român, un mare intelectual, un 
mare om. Este un neobosit ambasador al 
României şi al românismului în lume. Îl felici-
tăm şi ne bucurăm pentru succesele Domniei 
Sale! 

 
 



 Fir direct cu Dumnezeu. Credinţa din strămoşi 
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UN RADAR BIZANTIN 

Fragment din volumul Biserica ţintă. Noi convorbiri cu Dan Ciachir, 
 

alcătuit de Radu Dorin MICU 
 

 
 
Radu Dorin Micu: Spuneţi-mi, vă rog, cum l-aţi cunoscut pe Patriarhul Teoctist.  
Dan Ciachir: Era pe 23 august 1986. Am primit un telefon de la părintele Vartolomeu Bogdan, pe 
care îl cunoşteam de câţiva ani, spunându-mi că Mitropolitul şi 
Patriarhul Locotenent, Înalt Prea Sfinţitul Teoctist, dorea să mă 
vadă. Aveam 35 de ani şi cunoscusem deja câţiva ierarhi, câţiva 
mitropoliţi şi arhiepiscopi.  
 
R.D.M. Cum se explică totuşi faptul că un tânăr scriitor ajunge 
să fie poftit la Patriarh? 
D.C. Vedeţi, duhovnicul meu, de care am fost atât de legat, 
părintele Ciprian Zaharia, stareţul mănăstirii Bistriţa, din apro-
piere de Piatra-Neamţ, mă rugase odată, dacă aş putea, să scriu 
ceva şi despre Înaltul. Eu am mai spus-o şi o repet: omul care, 
în vechiul regim, m-a ajutat foarte mult să scriu despre Biserică 
a fost Ion Cristoiu. El mi-a publicat într-o revistă literară, su-
pliment al ziarului „Scânteia tineretului”, pe prima pagină, un 
articol despre mănăstirea Bistriţa, despre viaţa ei, aşadar nu nu-
mai despre o Bistriţă muzeală. Mai scrisesem, sub formă de 
cronică literară, despre Înalt Prea Sfinţitul Antonie, despre Ar-
hiepiscopul Antim Nica, despre Mitropolitul Nestor. Mitropolitul moldovean avea însă un mare in-
convenient: numele Teoctist. Antim mergea, Gherasim Cristea mergea, Teoctist era însă prea biseri-
cesc. Am reuşit, nu mai spun cum, în „Tribuna României”, revistă foarte elegantă, care mergea şi în 
străinătate, pentru diasporă, dar şi în ţară, cu sprijinul unui redactor care, exact la o săptămână după 
ce a apărut acest articol (i-am aşteptat apariţia vreo cinci luni, de la începutul lui mai până în octom-
brie) a rămas în străinătate. Până la urmă am publicat acest articol fără să mai recurg la subterfugii de 
genul „remarcabilul intelectual” sau „cărturar”, ci spunând de-a dreptul Mitropolitul Moldovei şi Su-
cevei, cum era pe atunci. Recenzia era la o carte a Mitropolitului despre Iacob Putneanul. Ştiu că am 
dat o ilustraţie foarte frumoasă. Iniţial, m-am trezit acasă cu o scrisoare de la Mitropolitul Teoctist, 
care începea astfel: „Dragă Domnule Ciachir, fraţii noştri de aici, din Italia, mi-au arătat articolul 
dumitale. L-am citit prima dată chiar sub bolţile Domului. Îţi mulţumesc”. De data aceasta mă poftea 
la Palat. 
 
R.D.M. Cum a decurs prima întâlnire? 
D.C. Am intrat în căminul arhieresc, trecând pe lângă portretele ierarhilor, de unde scosese Patriar-
hul Justinian, portretul mitropolitului Irineu Mihălcescu, deoarece „nu dorea să-l vadă pe masonul 
acela pe pereţii Palatului patriarhal”. 
Câteva lucruri m-au frapat la Patriarhul Teoctist: mai întâi, eleganţa vestimentară, înţelegând prin 
eleganţă naturaleţe, nu preţiozitate. Apoi vocea moldovenească şi accentul oriental, care se potrivea 
foarte tare cu ochii săi migdalaţi, ce sugerau o descendenţă de prin Asia Mică sau chiar mai de depar-
te. În scrisoarea de răspuns la rândurile sale, spuneam, printre altele, că bunicul şi străbunicul meu 
fuseseră preoţi în Basarabia şi el ţinuse minte lucrul acesta. Am stat o oră şi un sfert de vorbă, la o 
cafea, la o picătură de coniac. Era o noutate. De obicei, la nivelul ierarhilor se servea whisky… Nu că 

Dan Ciachir 



Fir direct cu Dumnezeu. Credinţa din strămoşi 
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ar fi băut, căci n-am văzut niciodată un episcop sau un mitropolit să bea, decât simbolic… Aşadar, 
am simţit, am recunoscut gustul coniacului franţuzesc cu plăcută surprindere. Patriarhul locotenent 
Teoctist voia printre altele, deşi nu pot să spun că numai pentru asta mă chemase, să ştie cam ce 
gândesc intelectualii despre succesiunea patriarhală. Într-o Românie încremenită, în care nu se mai 
întâmpla nimic, în care lectorii universitari rămâneau şi zece ani pe acelaşi post, în care nu se mai 
dădeau doctorate, o alegere de Patriarh însemna ceva, se discuta despre ea. Un prieten, aviator mili-
tar, îmi spunea că ofiţerii superiori de la Aeroportul Militar Otopeni îşi doreau ori li se părea că va 
veni Mitropolitul Nestor, ca Patriarh. Cu vreo două-trei seri înainte, în casa lui Nicolae Breban, dis-
cutându-se de succesiune, le-am spus celor prezenţi că sunt convins că va deveni patriarh Mitropoli-
tul Moldovei. Breban mi-a răspuns aşa, cu o condescendenţă paternă, „o, nu, va veni cu siguranţă 
Antonie Plămădeală”. O să mă întrebaţi, desigur, pe ce mă bazam. 
 

R.D.M. Chiar asta doream să fac.  
D.C. Ei bine, pe o vorbă auzită undeva, la o mănăstire, spusă de un oficial, că atâta timp cât va trăi 
Ceauşescu nu va fi ales alt patriarh decât Mitropolitul Teoctist. De 
aceea, în vizita amintită l-am şi contrariat puţin, spunându-i cu, 
mă rog, poate cu lipsa de tact a celor 34 sau 35 de ani, „eu vă 
spun de pe acum, Prea Fericirea Voastră”. Mi-a reamintit ulterior 
alegerii sale, înainte de Crăciun, în ziua de Ignat, „Dumneatale nu 
te-ai îndoit”. 
Îmi mai aduc aminte legat de gust, că vrând să-mi dăruiască o car-
te cu autograf, eu cu mândria neofitului, am scos un Parker… Era 
printre primele stilouri cu cartuşe, dar Înaltul a scos propriul sti-
lou. Avea un Mont Blanc foarte frumos Patriarhul locotenent… 
L-am mai revăzut încă o dată tot aşa, poftit la palat, şi impresia 
mea personală aceasta este: un om cu mult tact, cu un tempo 
foarte aşezat, cu o răbdare şi mişcări într-adevăr călugăreşti. Cu 
aceasta am putea trece la observaţia că dintre cei şase patriarhi ai 
României de până acum, cel mai autentic călugăr rămâne Patriar-
hul Teoctist. Poate că ar trebui o dată să discutăm şi ideea sinoda-
lilor din epoca interbelică de a-l dori pe Vasile Pârvan, Patriarh. 
Un demers de secol patru, când, uneori, era întâi ales episcopul, iar apoi acesta se boteza şi se 
călugărea. 
 
R.D.M. Cum apreciaţi traseul istoric şi bisericesc al Patriarhului? 
D.C. Traseul Patriarhului Teoctist este foarte lung şi în spiritul acelui ritm, cum spuneam, potrivit 
chipului său oriental, unde timpul are altă măsură şi altă valoare decât în mijlocul Europei. Deşi de-
vine arhiereu vicar la vârsta de 35 de ani, în 1950, doisprezece ani rămâne episcop vicar. E interesant 
un lucru: din analele nescrise dar recunoscute, reiese că îşi dorise foarte mult Eparhia Romanului şi 
ar fi vrut să fie plasat acolo în momentul în care episcopul locului a devenit arhiepiscop al Clujului, 
în 1957. Este vorba de arhiepiscopul Teofil Herineanu. Itinerarul arhieresc al Patriarhului Teoctist e 
lung şi cu mers de personal, nu de accelerat sau de expres. Doisprezece ani episcop vicar, apoi la 
Arad, unsprezece… Am găsit remarcat într-o carte foarte bună, a profesorului Ovidiu Bozgan, 
următorul lucru: blândeţea noului episcop eparhiot al Aradului, care-i urma episcopului Nicolae 
Corneanu, devenit mitropolit la Timişoara, în raport cu greco-catolicii. Era indignat Departamentul 
cultelor că Episcopul Teoctist nu este foarte ferm în raport cu greco-catolicii, cum fusese fostul 
Episcop al Aradului, Nicolae Corneanu, devenit Mitropolit. Urmează şapte ani la Craiova (până în 
1977), după Mitropolitul Firmilian, o persoană apropiată Patriarhului Justinian, cum era de altfel şi 
Episcopul, apoi Mitropolitul Teoctist al Moldovei din 1977. Stă la Iaşi aproape zece ani, până în 
1986. Avea să fie ierarhul cu cea mai lungă viaţă arhierească, cincizeci şi şapte de ani, din toată istoria 
Bisericii Ortodoxe Române. Este totodată patriarhul cu patriarhatul cel mai zguduit, pentru că alesul 
instalat pe 16 noiembrie 1986 se retrage pe 18 ianuarie 1990, aşadar după trei ani şi două luni. 
Remarcabilă e resemnarea sa. Pe cererea de retragere scria: „din motive de sănătate şi vârstă”… 
Sănătatea se poate reface, vârsta nu, dar iată că a revenit, şi, mai mult decât atât: a devenit un pa-
triarh-punte. Vedeţi, Nicodim Munteanu moare exact la o lună după ce se instaurase deplin regimul 

Patriarhul  
Teoctist 



 Fir direct cu Dumnezeu. Credinţa din strămoşi 
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comunist în România, la o lună, o lună şi câteva zile, după abdicarea forţată a Regelui. Justinian 
acoperă prima parte, acoperă aproape treizeci de ani, mai precis, douăzeci şi nouă, din perioada 
comunistă, cea mai dură, dar şi cu deschiderile din anii 1968-’70. Gândiţi-vă că în 1968, Justinian 
adresează un memoriu lui Ceauşescu, cerându-i ca lunea şi marţea din Săptămâna Luminată să fie zile 
nelucrătoare. Aceasta sugerează şi un climat de deschidere. Eu îmi aduc aminte, aveam 17 ani 
neîmpliniţi, în 1968, de Paşti, un Deal al Patriarhiei înţesat de oameni cu lumânări în mână. La acea 
dată, viitorul patriarh Teoctist era episcop la Arad. 
 
R.D.M. Cum vedeţi momentul retragerii sale? 
D.C. În 1989, deşi era un om al dreptei măsuri, trezeşte foarte multe proteste… Şi eu am crezut că 
se va retrage definitiv, dar a fost de la Dumnezeu să rămână. Revenirea sa e fără precedent. Am mai 
avut, desigur, mitropoliţi care au revenit, care au avut două păstoriri, chiar şi trei, dar asta pe vremea 
când şi domnitorii aveau două, trei, până la cinci domnii, fragmentate de Sublima Poartă, de Con-
stantinopol. Este extrem de dificil să creionezi un portret al Patriarhului Teoctist, chiar şi la câţiva 
ani după ce a trecut la cele veşnice. Însă nu poţi să-i negi călugăria reală. A intrat de la cincisprezece 
ani în mănăstire. Trăsătura aceasta foarte românească – provine din Moldova, dintr-o familie cu 
şapte copii, familie care înţelegea să-şi dăruiască un fiu cinului monahal. A avut şi o înclinaţie către 
cărturărie, însă discretă, a făcut şi studii, mi se pare de filologie clasică, pe lângă cele de teologie. Îmi 
aduc aminte că, în 1994, mă invitase un ierarh la Palat, m-am dus, punctual, şi întâlnindu-l pe 
neaşteptate pe Patriarh, m-am oprit şi l-am salutat cu respectul cuvenit (scrisesem între timp nişte 
articole destul de dure legate de anumite echivocuri bisericeşti). Întrebându-mă ce mai fac, am răspuns cu 
o banalitate, în maniera „ce să fac, iată a mai trecut vremea, m-am schimbat…” (erau vreo patru ani 
de când îl întâlnisem ultima dată). Replica sa, neaşteptată, a fost „Nu, nu, dumneata nu te schimbi”. 
Am aflat mai târziu că i-a prevenit pe toţi cei care îl doreau episcop la Oradea pe Sofronie Drincec: 
„O să vă pară rău”. Vedeţi, avea un caracter şi se pricepea la oameni. 
 
R.D.M. Avea o intuiţie… 
D.C. Exact. Şi a fost un om dedicat Bisericii. Mi-aduc aminte că o Associated Press mi-a cerut o 
declaraţie atunci când s-a pristăvit, şi am spus că „bizantinismul său era în beneficiul Bisericii. Era un 
om provenit dintr-o familie românească, moldovenească, bine ancorat în trecutul Bisericii, şi, totuşi, 
acest om foarte în vârstă, pentru că depăşise nouăzeci şi doi de ani când şi-a încheiat patriarhatul, nu 
era un paseist. A avut însă o predilecţie pentru oameni care nu ieşeau în evidenţă, pe care i-a adus în 
jurul său, în anumite posturi. Iată o diferenţă mare în acest sens în raport cu Patriarhul Justinian, care 
a ţinut să-şi ia sfetnicii cei mai străluciţi, poate i-am mai enumerat, pe Liviu Stan, canonistul, pe pro-
fesorul Alexandru Elian, pe Bartolomeu Anania ş.a. Patriarhul Justinian avea o simpatie, o atracţie 
pentru oamenii cultivaţi… Patriarhul Teoctist a preferat oamenii mai modeşti, dacă vreţi, nu foarte 
valoroşi sau foarte pricepuţi în domeniile lor, a închis ochii la anumite lucruri, fapt care mai târziu s-a 
resimţit, ca să nu spun că a răbufnit… 
 
R.D.M. Dacă ar fi să-l definiţi, prin comparaţie cu predecesorii săi, ce aţi putea spune? 
D.C. Pe undeva, poate din pricina marelui Patriarh Justinian, nu-i putem prea uşor defini pe ceilalţi 
patriarhi. Putem desigur respecta, preţui cărturăria şi distincţia omenească în raport cu semenii a Pa-
triarhului Justin sau acea blândeţe dar concomitent şi trezvie orientală, de radar bizantin a Patriarhului 
Teoctist ori dârzenia Patriarhului Nicodim, care trece prin trei regimuri, prin trei dictaturi… Miron 
Cristea e desigur cel mai deplorabil: politiza şi politizabil, fiind regent, prim-ministru, însă nu poţi să 
spui despre vreunul dintre patriarhii României, ca despre Justinian – Marele patriarh. Însă prin 
durată şi prin ceea ce a făcut, prin lucrurile pe care le-au recunoscut cu toţii, aş spune că Patriarhul 
Teoctist nu a fost cu nimic mai prejos de Miron Cristea, de Nicodim ori de Iustin, deşi nici unul din-
tre aceştia nu a avut o personalitate care să se definească printr-o faptă extraordinară, în vreme ce 
Preafericitul Teoctist se impune cel puţin printr-un gest memorabil: întâlnirea cu Papa Ioan Paul al 
doilea, cu care se comportă ca o gazdă ospitalieră şi ca un egal. 
 



Fir direct cu Dumnezeu. Credinţa din strămoşi 
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DESPRE BISERICĂ, ABORDAREA MISIUNII EI ÎN ISTORIE, PRECUM ŞI  

RAPORTUL INTELECTUALILOR CU ACEASTA 
 

Stelian GOMBOŞ 
 

 
Vorbind despre Biserică şi în Biserică – des-

pre rolul şi importanţa Ei, am ajuns la multe 
definiţii ce i se dau Bisericii, cu alte cuvinte am 
ajuns la o teoretizare, la o nuanţare a detaliilor... 
Nu ştiu, în schimb, în ce măsură, împlinim în 
practică cunoştinţele teoretice pe care le cunoaş-
tem despre Biserică şi dacă le împlinim în Biserică 
– acolo unde le este locul şi rostul!... Şi din cauza 
acestei stări de fapt există o tensiune: între real şi 
ireal, între istorie şi Împărăţia lui Dumnezeu. Sau, 
mai concret, între idealul creştin: care este viaţa în 
Iisus Hristos şi viaţa pământească pe care o du-
cem cu toţii. Rezolvarea acestei antinomii, 
contradicţii, nu implică numai acţiunea umană, ci 
şi pe cea divină. Prin el, omul, a realizat prea puţin 
în planul sensului şi al destinului său. Când singur 
vrea să se autodivinizeze, să se facă înger, de fapt 
el ajunge fiară. 

Homo secundus deus1 – maximă iluministă 
şi marxistă – este concretizarea acestei căderi. 
Căutând singur paradisul desăvârşirii, a aflat iadul 
dezumanizării. Tensiunea nu se poate rezolva în 
sine, ci numai în Iisus Hristos. Iar mântuirea 
noastră se realizează aşezându-se sub Revelaţie, 
nu deasupra ei. Omul căzut refuză Revelaţia, el 
pune condiţie Revelaţiei, erezia, produsul subiec-
tivismului demonic, face ce vrea cu Revelaţia şi 
transmiterea ei prin Biserică. El uită că natura 
Revelaţiei nu este o sumă de propoziţii, de 
informaţii, iar înţelegerea mântuirii nu e una 
gnostică, teoretică. 

Se uită că religia creştină nu este rodul căutării 
omului, ci este istoria căutării omului de către 
Dumnezeu. În Revelaţie, în această căutare şi des-
coperire, Dumnezeu nu comunică numai adevărul 
despre El, ci se deschide El Însuşi şi ne arată 
condiţiile mântuirii în El. Unirea omului cu Dum-
nezeu este scopul Revelaţiei, deci umanul este 
uman numai în Dumnezeu. Această înfiere a 

                                                 
1 Nota redacţiei: este, probabil, o sintagmă refăcută 

după Architectus secundus deus, a lui Cicero.  

noastră în Iisus Hristos se realizează în Biserică. 
Acesta e mesajul Ortodoxiei şi puterea ei unică: 
accesul la duhul înfierii. Ereziile caută a-şi acomo-
da lor lucrurile lui Iisus Hristos, patimile, învierea 
şi chiar trimiterea Duhului Sfânt. Dar se uită, în 
întunericul ce-i cuprind, că Iisus Hristos este 
însuşi Omega apostolos tu Teo, marele trimis al 
Tatălui, după expresia Sf. Grigorie Palama. Căci 
El spune: „N-am venit să fac voia mea, ci voia 
tatălui meu, care este în ceruri”. Aşadar, cine tri-
mite, cine alege, cine este trimisul? Tatăl trimite 
pe Duhul: „cine vă primeşte, pe Mine mă 
primeşte şi cine mă primeşte pe Mine, primeşte pe 
Cel ce M-a trimis pe Mine” (Mt. 11,40). „Şi Eu 
voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă 
ca să fie cu voi în veac” (In. 14,16). Sfânta Treime 
este misionară prin însăşi trimiterea ei. 

Modurile de existenţă ale Lui Dumnezeu se 
comunică Bisericii, Ea este aleasa şi Ea este plină 
de Treime, spune Sf. Vasile cel Mare: Ea este alea-
sa şi ea trimite. Sfânta Treime este baza, modul 
structurii funcţiilor Bisericii. Taina coborârii Sfin-
tei Treimi şi taina urcării omului la Ea este esenţa 
adevărului, concretizat în această realitate divino-
umană, care este Biserica. A fi creştin, a fi în 
Biserică, înseamnă a fi în Sfânta Treime. Unirea se 
face prin Sfântul Botez, în Biserică nu în afară de 
Biserică, după principiul paulin: Nu ne propovă-
duim pe noi înşine. Orice propovăduire care-L 
rupe pe Iisus Hristos de Sfânta Treime, de 
Biserică, face din Ea o simplă învăţătură umană. 

Mântuirea în Biserică este intrarea în comu-
niune cu Sfânta Treime, căci Ea, Biserica, este lo-
cul şi spaţiul manifestării Sfintei Treimi. Iar Bise-
rica se manifestă în Sfânta Treime, în care se află 
nuanţele persoanelor: a Tatălui şi a Fiului şi a 
Sfântului Duh (Tainele iniţierii). De aceea, cea mai 
mică biserică devine Ierusalimul ceresc. Iisus Hris-
tos ne mântuieşte nu în primul prin învăţătura 
Lui, ci în prin Persoana Sa, care a zis: Eu sunt 
pâinea vieţii (In. 6, 35). De aici rezultă inseparabi-
litatea operei şi învăţăturii lui Iisus Hristos de Per-



 Fir direct cu Dumnezeu. Credinţa din strămoşi 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS                                                                                Buletin semestrial • an XX, nr. 1 (38) • 2012 

9

soana Sa, şi acesta este un principiu dogmatic.  
Iisus Hristos nu a venit să ne dea numai o gnoză, 
o cunoştinţă, un cod moral, sau anumite mistere 
esoterice, El este prezent în Biserică prin Sfintele 
Taine. Şi de aici rezultă aspectul fiinţial al mântui-
rii: El ni se dă cu viaţa Lui, iar mântuirea: este 
viaţa noastră în Sfânta Treime după cum Sf. Ap. şi 
Ev. Ioan ţine să consemneze în cap. 17. Morala se 
identifică cu persoana lui Iisus Hristos. La fel, 
Revelaţia nu e o sumă de propoziţii sau de doctri-
ne, ea este persoana lui Iisus Hristos, este viaţa 
Sfintei Treimi. Dar acestea sunt în Biserică, rupe-
rea omului de Dumnezeu şi de dragostea Lui, prin 
erezie, este un „pustiu de bine”. „Ei uită că ascul-
tarea şi smerenia sunt modul existenţei în sânul 
Sfintei Treimi”, după cum spune Sf. Siluan  
Athonitul. Ei uită că Iisus Hristos „trăieşte în 
eternitate în stare de Fiu”, adică de ascultare. 

Nu se poate reduce creştinismul la un simplu 
moralism sau doctrinalism, acestea sunt metode 
ale misionarismului neoprotestant. Trebuie să 
înţelegi, să cauţi, să afli că dogma nu este doctri-
nalism, iar morala eticism, ci ele sunt viaţă, parti-
cipare la Dumnezeu. Dacă „Bucuria Tatălui şi a 
Fiului este în Duhul Sfânt”, spune Sf. Grigorie 
Palama, cum tu faci din iconomia lor în Biserică şi 
în Istorie? După Slăvita Sa Înviere, Mântuitorul se 
arată ucenicilor şi le spune: Mergând, învăţaţi toa-
te neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh. Şi puţin mai târziu: „Şi 
iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul 
veacului” (Mt. 28, 19-20). Expresia „toate” arată 
natura şi porunca misiunii. Misiunea se realizează 
pe baza Scripturii şi a tradiţiei liturgice şi patristi-
ce, căci Iisus Hristos Însuşi a zis: „Iar când va ve-
ni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot 
adevărul” (In. 16, 13). Conştiinţa misiunii trebuie 
lărgită, iar misiunea Bisericii nu a înţeles alegerea 
ca supremaţie. 

Dumnezeu te alege nu ca să te înalţe, ci 
ca să te coboare, prin slujire. Arhiereul, Preo-
tul, Diaconul, credinciosul sunt robii lui 
Dumnezeu (Ep. Romani - 9, 10, 11). E de luat 
aminte: Orice dezlegare se face pentru 
ceilalţi, Iisus Hristos şi-a dat viaţa pentru toţi, 
suntem aleşi pentru a fi la dispoziţia tuturor. 
În creştinism, alegerea este universală, ucenicii au 
fost trimişi la toate neamurile. Epistola către Efe-
seni este cartea eclesiologică a Bisericii. Prin opera 
Sa, Hristos recapitulează totul, concentrează totul 
sub un singur cap: El, şi aceasta este marea taină: 
că „păgânii sunt împreună cu noi martori ai 
aceleaşi făgăduinţe”. Iisus Hristos rupe peretele 
vrajbei dintre Israel şi păgâni. Aceasta este misiu-
nea Bisericii, marele mister: ea împacă totul, şi 

ceea ce este pe orizontal, şi ceea ce este pe verti-
cal. Misiunea sa este a chemării, a slujirii şi împăcării. 
Referinţe speciale avem la Matei – cap. 10 şi Luca – 
cap. 9. Din ele rezultă legătura indisolubilă dintre 
evanghelizare şi slujire, Biserica făcând prezentă, 
ca activitate mântuitoare, prezenţa Lui Iisus Hris-
tos în lume şi Istorie. 

Pe lângă Sfintele Taine (avem legătura cu  
Iisus Hristos), trebuie să se înţeleagă că acest trup 
al Bisericii este şi organizat după concepţia pau-
lină, din Epistola către Efeseni. Ortodoxia şi Bi-
serica Romano-catolică au o înţelegere bise-
ricească, eclesială, a credinţei, deci obiectivă, 
ca realizare şi plenitudine a lui Iisus Hristos. 
Denominaţiunile creştine, ereziile istorice înţeleg 
individualist credinţa. Se uită, sau nu se înţelege că 
Biserica poate fi contestată nu numai secularistic 
(sociologic, ideologii ateiste) ci din interiorul ei, de 
natură creştină. 

Aşadar, Biserica şi Iisus Hristos sunt o unitate 
indisolubilă. Istoria misiunii se identifică cu istoria 
Bisericii. Istoria ei este relaţia Lui Dumnezeu cu 
semenii şi invers. Neavând o istorie a misiunii, nu 
ai o istorie a Bisericii, şi atunci eşti doar o simplă 
adunare, un grup de oameni, o apariţie meteori-
tică, stelară, pe scena istoriei şi a teologiei. Trebuie 
să iei aminte, la fel şi noi! Relaţia umanităţii cu 
Dumnezeu se înţelege ca realitate histórico-te-
andrică. Dar mărturisirea în istorie este incomo-
dă pentru societatea bazată pe minciună, înşelă-
ciune şi violenţă. A mărturisi pe Dumnezeu în-
seamnă a declara război pe viaţă şi pe moarte cu 
diavolul, a nu mărturisi înseamnă a avea pace cu 
acesta. Dacă în perioada persecuţiilor creştinismul 
era prigonit, fiind în afara societăţii, astăzi se 
constată o ieşire a acesteia din creştinism spre 
puncte centrifuge ale autoumanizării. Vocea pro-
fetică a Bisericii se aude în istorie, căci nu se con-
cepe ca, propovăduind adevărul, să nu mustri 
păcatul. Glasul ei este aidoma cuvintelor Scriptu-
rii: „Iată Eu stau la uşă şi bat”... Chemarea ei se 
îndreaptă către toţi, şi face acest lucru din ziua 
Cincizecimii, prin vicisitudinile istoriei. Glasul ei 
străbate veacurile, căci mărturisirea credinţei 
creştine îi aparţine doar Ei. 

În altă ordine de idei, omul zilelor noastre se 
luptă pentru a nu pierde sentimentul transcen-
denţei. Ideea că este pe pământ pentru un sens 
care depăşeşte viaţa lui precară de aici, este zbu-
ciumul lui. El se adaptează imanenţei, veacului. 
Efortul luptei spre a nemuri îi ia locul o practică, 
pe care o ideologizează, în vederea realizării ferici-
rii terestre. 

La el, acţiunea capătă un primat asupra con-
templaţiei. „Homo Faber” triumfă asupra lui 
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„Homo Sapiens”. Nu în zadar substituie Faustul 
lui Goethe, mărturisirii despre întâietatea Cuvân-
tului lui Dumnezeu, mărturisirea modernă: La 
început era Fapta! Dar strădania lui, fapta lui, nu 
sunt desăvârşite, nu sunt o mântuire, în sine. Dacă 
ai pretenţia aceasta, îl înlocuieşti pe Dumnezeu. 
Nu degeaba teologul de marcă al secolului, Iustin 
Popovici, spune că societatea de azi e ariană, ce se 
pretează în a fi propria-i mântuire, tăgăduind 
mâna providenţei în istorie, chiar pe Iisus Hristos. 
Despre o asemenea filosofie a umanului nimic 
nou, este idealul sofistic, care a existat şi în anti-
chitatea creştină, mai exact în gnosticism, care 
se preta la a fi o religie intelectualistă, a elitelor 
culturii. Era greu de respins, pentru că se dădea 
drept religia însăşi, o falsă religie, care parazita 
ortodoxia credinţei, pentru că îi folosea schemele 
teologice, metodele exegetice, dar această perver-
tire intelectualistă a creştinismului era o atitudine 
faţă de dogmă, revelaţie, credinţă. 

Ea venea cu o teorie: Evanghelia Bisericii era 
o formă superficială a revelaţiei, există o altă reve-
laţie profană, accesibilă doar gnosticilor, deci 
esoterică. Uitând că Revelaţie înseamnă totul pe 
faţă. O structură de gândire întâlnită la secte: a fi 
pocăit, a face pocăinţă înseamnă a veni la noi, un 
act ce ne aparţine nouă, cu alte cuvinte, grupării 
esoterice. Şi aici e un idealism sofistic.   

Un alt concept clasic de „intelectual” apare în 
Evul Mediu sub forma intelectualului scolastic 
(sumele teologice) care supune analizei raţiunii 
adevărurile credinţei. Acest tip de intelectual 
apărut în Biserica Apuseană s-a transformat în 
nominalism, într-o perspectivă antibisericească: de 
la dogmă, reflecţia s-a oprit numai la natură, uni-
vers, punând bazele ştiinţei moderne fără o rapor-
tare la dogmă. 

O nouă ipostază a intelectualului este aceea a 
intelectualului revoluţionar tipic revoluţiei fran-
ceze şi nazist-feministe. Marx din Tezele despre 
Feuerbach, conştient de rolul intelectualităţii ca 
forţă politică, postulează schimbarea lumii, prin 
crearea unei intelectualităţi care să schimbe realita-
tea. Dar ce însemna realitatea în planul social? O 
conformare cu ideile marxiste, promovate de o 
intelectualitate ce promova [sic] utopia, gândirea 
în ficţiuni, în sistematizări ale idealului. 

Intelectualul marxist a început să critice totul, 
să se facă suprainterpretul istoriei, şi, în sfârşit, 
mobilizând mase de oameni, le-a adus, pe toate 
acestea în robirea voinţei, a libertăţii. 

Faţă de aceste minciuni ideologice, să anali-
zăm, izolat, atitudinea unui filosof şi gânditor 
creştin: Søren Kierkegaard care în anul 1848 scria 
în jurnalul său, în care se face autorul unei diagno-

ze şi al unei răspândiri a răului istoric întruchipat 
în comunism.  

Succesul revoluţiei burgheze i-a revelat faptul 
că, de acum, victoria comunismului este inevita-
bilă, această „catastrofă” urmând să reveleze 
esenţa adevărată a epocii: tirania maselor, a fricii 
nu de Dumnezeu, ci de om, ruina adevărului, a 
moralei şi a religiei, declinul omului ca fiinţă 
spirituală. Cu clarviziune remarcabilă, Kierkegaard 
surprinde exact esenţa spirituală, pseudoreligioasă, 
a comunismului. El notează: „Forţa, tăria comu-
nismului stă evident în ingredientul demonic, 
conţinut în el, ca religiozitate, căci demonicul 
conţine şi el adevărul, numai că e răsturnat.” 

Comunismul este o mişcare religioasă cu 
aparenţe politice. El este politicul devenit religie, 
finitul convertit în infinit, comunismul este 
hybris-ul total. În condiţiile instaurării lui istorice, 
lumea nu va mai putea fi guvernată lumeşte, 
răsturnarea valorică şi confuzia spirituală generate 
de el făcând imposibilă ordinea tradiţională, ca 
mijloc de afirmare a valorilor spirituale anterioare, 
care nu vor mai putea fi restabilite decât de mar-
tiri, afirmă Kierkegaard într-o profetică anticipare 
a „antirevoluţionarilor” est-europeni din anul 
1989. 

Utopia marxistă a creat intelectualitatea de 
masă. Este produsul unei tentaţii, al ispitei 
originalităţii sale. Ea a exclus autentica intelectua-
litate. Însă a exclude înseamnă, după Bergson, a 
înlocui. Unii au fost înlocuiţi, alţii au cochetat cu 
marxismul. 

Prototipul intelectual compatibil cu creştinis-
mul este intelectualul profetic, având sensul bi-
blic al cuvântului, cu două profunzimi: şi înainte 
(care anticipează) locul cuiva: în locul lui Dumne-
zeu, ar fi vocea acestuia, a adevărului pe pământ. 

Profetul adevărat nu este urmat de cei 
mincinoşi, nu-şi duce până la capăt ideile prin 
minciună, nu clădeşte o rânduială comunitară prin 
minciună. Ce intelectual este acela care „ucide” în 
numele ideologiei? Intelectualul profetic îşi dă 
viaţa pentru aproapele, el îmbracă aura martiriului. 
Aceasta este o responsabilitate. Alexandr Solje-
niţîn e o altă particularizare a intelectualului profe-
tic, e una dintre marile conştiinţe ale secolului  
al XX-lea şi, în acelaşi timp, fervent pravoslavnic 
dreptcredincios. 

Educat în stilul şcolii sovietice, cursant al 
Şcolii Militare, luptă pe front, e decorat, dar în 
anul 1944 este degradat. Este condamnat şi închis 
într-un lagăr de lângă Moscova, unde scrie roma-
nul: „Primul cerc”. Ajunge în Kazahstan, unde 
este supus unui regim mai dur. Aici scrie lucrarea: 
„O zi din viaţa unui lagărean”... şi toate celelalte, 
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astfel încât activitatea lui subversivă pentru sovie-
tici determină expulzarea din U.R.S.S. El a avut 
curajul să spună ceea ce milioane nu au avut cura-
jul să o facă, a demascat ceea ce alţii încercau să 
mascheze. În Occident, cărţile lui au reuşit să de-
moleze mitul societăţii sovietice, să spargă zidul în 
care se complăcea intelectualitatea occidentală de 
stânga, marxistă. Ţine conferinţe, discursuri cele-
bre, primeşte Premiul Nobel în anul 1970. 

A fost unul din cele mai importante mesaje, 
intelectuale şi spirituale, ale secolului XX. 

Occidentul l-a mediatizat, a vrut să-i creeze 
nimbul de campion, dar Soljeniţîn a criticat şi 
scăderile morale ale liberalismului şi democraţiei 
Occidentului. Reacţia nu a întârziat să apară: este 
respins de un important segment American, care 
nu s-a recunoscut în puritanismul moral şi teolo-
gic a lui Soljeniţîn. El pleda pentru o reformă 
morală, acuzând societatea Occidentului de com-
plicitate cu regimul sovietic, cerea intransigenţă 
morală şi, foarte interesant, şi pe cea militară. A 
prevăzut căderea comunistă, o profeţise prin viaţă, 
prin operă, încă din anul 1960. 

În anul 1970 trimite o scrisoare guvernului 
sovietic, în care afirmă că Rusia e în pragul unei 

iminente catastrofe, vorbeşte de prăbuşirea inter-
nă a moralei, a spiritualităţii. În anul 1973 se 
adresează Patriarhului. În anul 1974 lansează un 
manifest: „A trăi şi a nu minţi”, în care arată că 
singura cale pentru salvare e schimbarea internă, 
din temelii. Arată că orice situaţie, cât de perfectă, 
se prăbuşeşte odată ce omul se prăbuşeşte în in-
terior. 

În mesajul din anul 1989 apără, de altfel de 
multe ori, libertatea religioasă, aceasta fiind sin-
gura cale de salvare a Rusiei. O face el, ca intelec-
tual, o atitudine ce mustra letargia clerului rus... 
Pune accentul pe reconstrucţia morală a societăţii. 
Prin tot ce a făcut, Soljeniţîn a manifestat un 
statut de profet. La momentul potrivit, şi-a 
asumat un destin de martir. Atunci eşti un profet 
adevărat când îţi asumi să spui oamenilor ceea ce 
nu le place, pentru a vădi minciuna ideologică. A 
arăta cu curaj oamenilor ceea ce este. Întâi să 
denunţi minciuna, apoi să-l arăţi şi pe mincinos. 
Toate acestea ţin de responsabilitate. 

Închei, pentru a cinsti pe cei vrednici, cu 
câteva versuri ale lui Soljeniţîn, adunate într-un 
poem ce rezumă forţa şi crezul acestei mărturisiri: 

 
 

 

 

Rugăciune 

Cât de uşor îmi e să trăiesc cu Tine, Doamne 
Cât de uşor îmi e să cred în Tine 
Când mintea mea slăbeşte sau se pierde în neînţeles, 
Când cei înţelepţi nu văd dincolo de seara ce cade 
Şi nu ştiu ce trebuie să facă mâine, 
Tu îmi trimiţi de sus certitudinea clară 
Că Tu eşti şi vei lucra în aşa fel 
Încât să nu fie închise toate căile binelui. 
Pe culmea slavei pământeşti 
Mă întorc cu uimire pe această cale 
Pe care n-aş fi putut-o descoperi singur niciodată, 
Această uimitoare cale care, 
Dincolo de deznădejde, m-a condus acolo 
De unde am putut trimite umanităţii reflexul Luminii Tale. 
Şi, cât timp va trebui să o reflectez, 
Tu îmi vei da puterea 
Şi tot ceea ce eu nu voi avea timpul să fac 
Tu vei încredinţa altora. 
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CREDINŢA NEAMULUI ROMÂNESC 

Mică istorie 
 

Milian OROS 
 

 
 
Nu este pentru prima dată în istoria po-

poarelor când politica denaturează faptele cele 
mai obiective. Pseudoînvăţaţi răsăriţi peste 
noapte au lansat, de-a lungul veacurilor, teorii 
peste teorii înfeudate politicilor şoviniste. Nici 
religia n-a scăpat acestor savanţi. Însă, studi-
ind cu atenţie istoria creştinismului, o să con-
statăm că religia şi politica s-au intercondiţio-
nat, putând fi acuzate de multe ori, la fel, pen-
tru consecinţele nefaste asupra naţiunilor creş-
tine. Neamul românesc n-a fost scutit nici el 
de asemenea consecinţe. Avem exemplul ro-
mânilor transilvăneni, în perioada Imperiului 
Austro-Ungar. Lipsiţi de drepturi politice şi 
fără a fi o clasă care să beneficieze de privilegii 
sociale, românii transilvăneni nu s-au putut 
manifesta. Raportul lor cu celelalte naţiuni ale 
Imperiului era unul de robie. Dacă însă ar fi 
renunţat la limbă şi conştiinţa de neam, atunci 
li s-ar fi deschis accesul spre drepturi şi învăţă-
tură. Au fost destule „topoare”, care au ales 
calea arătată mai-nainte, însă marea majoritate 
a românilor au preferat o existenţă marginali-
zată, traiul etnic în formele spirituale ale orto-
doxiei. Eresurile româneşti cuprindeau multă 
imaginaţie, experienţă de viaţă şi un profund 
sentiment al existenţei de sine. Toate acestea 
au făcut ca lupta împotriva catolicizării forţate 
să fie câştigată, mai ales că cei ce doreau 
această catolicizare purtau lupta cu mijloace şi 
dedesubturi nu tocmai onorabile (se poate citi 
şi scopuri politice). 

Să facem puţină istorie. În 1038, Ştefan al 
Ungariei a îmbrăţişat creştinismul, iar câţiva 
ani mai târziu, după schisma din 1054, şi-a 
umplut ţara de preoţi şi călugări catolici. Ro-
mânii din Ardeal şi Oltenia au fost supuşi unei 
convertiri forţate, care, în final, a eşuat. 

Ceea ce nu a reuşit regele ungur cu toţi 
popii şi călugării lui a reuşit să înfăptuiască un 
român, în anul 1204, Ion Assan, împăratul 
româno-bulgarilor. Aici a intervenit iar politi-
ca. Ion Assan a înţeles că, atât pentru menţi-
nerea şi afirmarea puterii sale, cât şi pentru a 
duce mai departe lupta împotriva Imperiului 
Bizantin, îi trebuia sprijinul Papei, acesta ţi-
nând, în acea vreme, în mâinile sale nu numai 
puterea spirituală, ci şi pe cea lumească. Şi, 
cum politica-i atât de instabilă în viaţa de zi cu 
zi, în 1241 lucrurile s-au schimbat şi-n credin-
ţă... Ion Assan al II-lea s-a lepădat de Papă, 
tot în scopuri politice, apropiindu-se de împă-
ratul din Niceea, ortodox de felul lui. Văzând 
această „necredinţă”, Papa n-a stat cu mâinile-n 
sân, şi ordonă regelui Ungariei o expediţie 
împotriva necredincioşilor români. Dar, pe 
când regele Bela al IV-lea se pregătea de a căl-
ca pământurile lui Assan, tătarii îşi încep năvă-
lirile. Evenimentele care au urmat duc la desfi-
inţarea Imperiului Româno-Bulgar, iar româ-
nii aflaţi la nord de Dunăre, pentru a rezista 
puhoiului tătăresc, cer sprijin regelui Bela. Vo-
ievozii români, aflaţi cândva sub suzeranitatea 
Assăneştilor, supunându-se acum regelui un-
gur, au din nou de înfruntat strădaniile Biseri-
cii Romane de a-i aduce la catolicism. Să ne 
înţelegem: românii de dincolo de munţi, din 
Ardeal, nu încetaseră niciodată lupta împotri-
va catolicismului. Această luptă va duce la 
descălecatul în Moldova sub sceptrul lui 
Bogdan. Dar să urmărim lucrurile în ordinea 
lor firească. 

În anul 1330, în bătălia de la Posada, voie-
vodul Basarab, printr-o strălucită victorie asu-
pra regelui Carol Robert de Anjou, scutură 
suzeranitatea Ungariei, benevolă la început, 
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asupra teritoriilor româneşti din nordul Dună-
rii. De acum, credinţa papistaşă nu mai putea 
fi impusă nici prin arme, nici prin alte mijloa-
ce, cum fusese înainte, de pildă 
Ordinul Cavalerilor Teutoni şi al 
Cavalerilor Ioaniţi, cărora regii 
Ungariei le dăduseră în stăpânire, 
primilor Ţara Bârsei, iar ultimilor 
Oltenia şi Muntenia. 

În anul 1342, pe tronul Unga-
riei urca regele Ludowic de Anjou. 
Acesta organizează o expediţie 
împotriva tătarilor care-i încălcau 
hotarele ţării. Printre căpitanii ar-
matei voievodului Andrei al Ar-
dealului, conducătorul acelei ex-
pediţii, se afla şi nobilul român 
Dragoş din Bedeu, Maramureş. 
După terminarea expediţiei, Dra-
goş şi o seamă de alţi nobili ro-
mâni primesc în dar de la rege 
pământuri pe malurile Moldovei. 
Stabilirea pe acele meleaguri de 
peste munţi le-a venit cu atât mai 
uşor cu cât acolo au găsit pămân-
turi locuite tot de români, fără ca 
aceştia să fie cuprinşi într-o orga-
nizare închegată. 

Dragoş, voievodul celor de pe 
malurile râului Moldova, moare 
doi ani mai târziu şi fiul său, Sas, îi 
ia locul. În acea vreme, în 
Maramureş domnea Bogdan, con-
te de Ugoci. Bogdan, care întru-
chipa aspiraţiile româneşti, era nemulţumit de 
politica regelui ungur, care oferea moşii şi ti-
tluri nobiliare celor care treceau la catolicism 
(se poate citi maghiarizare) şi se răzvrăteşte. 

Revolta este înăbuşită, iar voievodul Mara-
mureşului, cu o mână de credincioşi, trece 
munţii în Moldova. Aici, în fruntea micii lui 
armate, îl atacă pe Drag, fiul lui Sas, care se în-
chisese într-o cetate aflată în apropierea 
Siretului. Bogdan câştigă bătălia, alungându-l 
pe Drag peste munţi. Aflând de fapta lui 
Bogdan, regele ungur, în fruntea unei armate, 
se repede peste Moldova spre a-l pedepsi. 

Bogdan, de data aceasta mult mai bine pregă-
tit decât în revolta din Maramureş, îl învinge 
şi, umilit, regele Ungariei se întoarce la Buda. 

Astfel, lăsând la o parte frumoasa legendă cu 
vânătoarea de zimbri, pe care nici Dragoş, nici 
Bogdan nu i-au urmărit vreodată, în 1359, vo-
ievodatul Moldovei capătă neatârnarea. Stema 
Moldovei, un cap de bour, era vechea stemă a 
voievozilor de Maramureş.  

Acum, că principatele erau înjghebate, 
neputându-se primi ordine de la Buda sau de 
la Roma, credinţa strămoşească putea înflori 
în voie. Floarea ortodoxismului, crescută prin-
tre spini, avea însă de luptat şi, nu de puţine 
ori, aceştia au încercat s-o înăbuşe...  

 

„Senin hibernal” Foto: Delia Florea 
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BISERICA DE LEMN „SFÂNTUL NICOLAE” DIN BUDEŞTI-JOSANI 

 

Marius CÂMPEANU 
muzeograf, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş 

 

 
Dacă ne punem întrebarea ce are mai de preţ 

Maramureşul înafară de puritatea sufletească a oa-
menilor, răspunsul ar fi fără îndoială bisericile sale 
de lemn. În prezent, pe Lista Monumentelor Istorice 
a judeţului Maramureş figurează 93 de biserici de 
lemn, din care în anul 1999, opt au fost alese ca an-
sambluri arhitecturale de valoare universală excepţi-
onală2. 

Din punct de vedere tipologic, bisericile de lemn 
maramureşene se încadrează în grupul nord-transil-
vănean, fiind înrudite stilistic cu monumentele din 
Ucraina subcarpatică şi Slovacia estică3. Aceste „cate-
drale în miniatură” încântă atât prin echilibrul arhitec-
tural, armonia proporţiilor şi ingenioasa tehnică a îm-
binărilor în lemn, cât şi prin pictura parietală cu carac-
ter moralizator realizată de către zugravii locali.  

 
Scurt istoric 
Amplasat pe valea Cosăului, satul Budeşti a făcut 

parte din cnezatul Cosău („Ozon”) aflat în componen-
ţa voievodatului Maramureş. La 14 mai 1361 cnezatul 
a fost dăruit de regele maghiar Ludovic cel Mare lui 
Bud de Cosău4, fiul cneazului Locovoi şi fraţilor săi 
Sandrin, Ioan, Dragomir şi Boilă, „români din 
Maramureş”. Vicenţiu, fiul lui Bud, „românul din 
Maramureş” solicită, în anul 1404, Conventului de la 
Lelesz transcrierea donaţiei din anul 1361 („…Vinch, 
filius Bud de Budfalva Olahus de Maramarusio…”)5. 
În consecinţă, în anul următor, la dispoziţia regelui 
Sigismund de Luxemburg, atât „Buthfalva” cât şi 
„Vynces” (Vinţeşti) ajung în proprietatea lui Vincenţiu 
şi a fraţilor săi Drăguş şi Şandor (Sandrin)6.  

                                                 
2 În patrimoniul mondial UNESCO, grupul bisericilor de 

lemn din Maramureş este reprezentat de vechile lăcaşuri 
de cult din Bârsana, Budeşti-Josani, Deseşti, Ieud-Deal, 
Poienile Izei, Rogoz, Şurdeşti şi Plopiş. 

3 Paul Petrescu, Arhitectura ţărănească de lemn din România, Bu-
cureşti, 1974, p. 53. 

4 Bud de Cosău (Kaszo, Kasso), fiul cneazului Locovoi, este 
considerat întemeietorul satului Budeşti. Cf. Alexandru 
Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene de origine 
română, Cluj Napoca, 2006, p. 39. 

5 Ibidem, p. 39. 
6 Ibidem, p. 39-40. 

Sentimentul religios împărtăşit de budeşteni din 
cele mai vechi timpuri a fost cel creştinesc, „simţirea” 
Sacrului sub această formă materializându-se prin 
dăltuirea în lemn a două lăcaşuri de cult, ambele fi-
ind închinate Sfântului Nicolae. Biserica de lemn din 
Susani a fost ridicată în anul 1760 pe locul alteia mai 
vechi7. Pictura parietală a fost realizată de zugravul 
Alexandru Ponehalschi, tot în anul 1760, după cum 
ne informează o inscripţie de pe iconostas8. În in-
terior se păstrează un număr însemnat de icoane pe 
lemn pictate atât de autorul picturii murale cât şi de 
zugravul Radu Munteanu din Ungurenii Lăpuşului 
în anul 1793. 

Biserica de lemn din Budeşti-Josani cu hramul 
„Sân Nicoară”, vechiul antroponim românesc al 
Sfântului Nicolae, se află pe un promontoriu din 
centrul satului. Asupra anului construirii bisericii 
există mai multe ipoteze. Potrivit datelor consemna-
te de Vasile Moldovan cu ocazia vizitei canonice în 
Maramureş a episcopului unit Vasile Hossu de 
Gherla, biserica a fost ridicată în 14719. Preotul ma-
ramureşean Ioan Bârlea în lucrarea „Însemnări din 
bisericile Maramureşului” consemnează o inscripţie 
săpată deasupra uşii de la intrare (azi dispărută) care 
conţinea atât anul edificării, cât şi ctitorul bisericii: 
„această beserică în zilele lui Tin(c)ului şi popa Grigore a 
făcut Nemiş Ştefan Atanasie Budeşti 1643”10. Conside-
răm că anul 1643 este anul construirii bisericii Sfântul 
Nicolae din Josani, pe locul unei biserici mai vechi 
construite anterior secolului al XV-lea. Patrimoniul 

                                                 
7 Afirmaţia este întărită de uşile împărăteşti ale bisericii din 

Susani, acestea purtând următoarea inscripţie: „Aceste uşi 
le-a cumpărat Mariş Vasile cu soţia sa şi cu copiii săi pentru ierta-
rea păcatelor sale. Anul 1628”. Cf. George Cristea, Mihai 
Dăncuş, Maramureş un muzeu viu în centrul Europei, Bucu-
reşti, 2000, p. 188. 

8 „Din mila lui D(u)mnezău şi din darul D(u)hul(ui) Sf(â)nt s-au 
milostivitu D(u)mnezeu de s-au făcut, şi s-au îndemnat, din îndem-
nul lui popa Ionaş, de s-au zugrăvit besereca, de zugravul 
Alexandru Ponehalschii ... Anul 1760, m(esi)ţa Noemvrie 8 zile”. 
Cf. Ioan Bârlea, Însemnări din bisericile Maramureşului, Bucu-
reşti, 1909, p. 66. 

9 Vasile Moldovan, Vizitaţia canonică în Maramureş, Gherla, 
1911, p. 17. 

10 Ioan Bârlea, op. cit., p. 60. 
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mobil este format dintr-o impresionantă colecţie de 
icoane pe sticlă, icoane pe lemn (unele datând din 
secolul al XV-lea),11 dar şi o cămaşa de zale atribuită 
haiducului Pintea Viteazul, personaj legendar şi em-
blematic al întregului Maramureş. 

 
Arhitectura 
Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” din Budeşti-

Josani face parte din grupul bisericilor maramureşe-
ne de dimensiuni apreciabile12, cu două „poale” şi cu 
un spaţiu interior supraridicat care se manifestă în 
exterior prin acoperişul în două ape. La bază, edifi-
ciul are un soclu din piatră cioplită peste care se înal-
ţă bârne masive de stejar aşezate în cununi orizonta-
le, în sistemul constructiv „blockbau”. Bârnele sunt 
aşezate unele peste altele, îmbinarea realizându-se 
prin tăieturi rectangulare, cele din partea superioară 
fiind cioplite succesiv în trepte cu rol de console 
pentru susţinerea şarpantei acoperişului. 

Edificiul respectă din punct de vedere comparti-
mental tipologia bisericilor de lemn, fiind format din 

trei spaţii succesive dispuse pe direcţia de vest-est: 
pronaos, naos şi absida altarului.  

                                                 
11 În biserica din Budeşti-Josani se păstrează două icoane pe 

lemn din veacul al XV-lea: icoana Sfântului Ioan Botezătorul 
(aparţine curentului de şcoală moldovenească) şi icoana 
Sfântului Nicolae (vechea icoană de hram). Cf. Marius Po-
rumb, Icoane din Maramureş, Cluj Napoca, 1975, p. 6-8. 

12 Proporţiile bisericii sunt remarcabile, măsurând 18 m lun-
gime şi 8 m lăţime. 

Accesul în pronaos se realizează printr-o uşă si-
tuată pe latura de vest (fără pridvor) care prezintă un 
ancadrament modificat de reparaţiile recente. Deco-
rul portalului de la intrare este complex, prezentând 
numeroase ornamente săpate în lemn. Astfel, în de-
corul blănii de sus întâlnim „crucea latină sfeşnic”, flan-
cată atât în dreapta cât şi în stânga de „pecetea lui So-
lomon” (denumită şi pentaclul stelat al lui Solomon) 
şi de o rozetă mică formată din petale de flori13. În 
părţile exterioare ale „peceţilor” sunt incizate câte-o 
„rozetă-fagure” mai mică şi una mai mare semicir-
cumscrisă cu braţele terminale în lobi14. Decoraţiile 
în lemn se continuă şi pe blănurile verticale, unde 
sunt reprezentate de sus în jos: „crucea latină sfeşnic”, 
„rozeta-fagure” şi rozeta din petale de flori, în combi-
naţie cu „torsada în spirală”, „dintele de lup”, „rozeta-
vârtej” şi „scara pisicii”15. 

Pronaosul bisericii este tăvănit iar naosul prezin-
tă o boltă semicilindrică supraînălţată „ce măsoară 
peste şapte metri la cheie, dând o notă de mare monumentali-
tate interiorului, fiind realizată pe pereţii laterali cu două 
retrageri în consolă, corespunzând celor două <poale> ale 
acoperişului”16. Lumina în pronaos pătrunde prin do-
uă ferestre, probabil ulterior tăiate, iar în naos prin 
patru ferestre din care două sunt mai mari şi două 
sunt mai mici. Absida altarului este de formă penta-
gonală şi este acoperită cu o semicalotă sferică. Pere-
ţii laterali ai absidei sunt retraşi în raport cu pereţii 
naosului şi pronaosului ce formează nava bisericii. 
Lumina pătrunde în altar prin intermediul celor trei 
ferestre dispuse în spatele Prestolului pe latura de 
vest, respectiv nord-est şi sud-est.  

Acoperişul bisericii este cu streaşină dublă, uni-
tar, atât la naos, pronaos, cât şi la altar. Deasupra 
pronaosului se înalţă turnul, având sub coiful ascuţit 
şi zvelt un foişor prevăzut cu câte trei arcade pe fie-
care latură în parte. Fleşa turnului este străjuită la 
colţuri de patru turnuleţe ce pornesc dintr-o mică 
bază pătrată cu şarpante octogonale, aproape conice. 
Biserica din Budeşti-Josani este singura biserică tipi-
că pentru Maramureşul istoric care prezintă patru 
turnuleţe la baza turnului piramidal, element arhitec-
tural specific bisericilor de lemn din Lăpuş şi Chioar. 
Referindu-se la efectul de zvelteţe conferit de cele 
patru turnuleţe aşezate în zona „ruperii” de pantă, 
semn distinctiv pentru unii cercetători al faptului că 
satul se conducea de către un Sfat al bătrânilor, pre-
otul arhitect Emil Costin spune că acestea sunt „ca 
nişte fraţi mai mici ai turnului mare”17. 

 

                                                 
13 Pamfil Bilţiu, Prelucrarea artistică a lemnului în arta populară 

din Maramureş, Baia Mare, 2010, p. 80. 
14 Ibidem, p. 80. 
15 Ibidem, p. 86. 
16 Emil Costin, Biserici de lemn din Maramureş, Baia Mare, 1999, 

p. 87. 
17 Ibidem, p. 88. 

Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” din Budeşti-Josani
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Iconografia 
Data certă a picturii dar şi identitatea 

autorului programului iconografic din 
pronaos şi naos nu sunt cunoscute. Ar 
putea fi vorba de Alexandru Ponehalschi 
din Berbeşti, care în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea este prezent pe va-
lea Cosăului, între 1754-1762 la Călineşti-
Căieni şi în 1760 la Budeşti-Josani. Ce se 
cunoaşte cu certitudine este că meşterul 
iconar a realizat un grup de icoane pentru 
biserică în 176118, dar şi ansamblul icoane-
lor mobile ale tâmplei în 176219. Lucrarea 
executată este confirmată de inscripţia afla-
tă pe tâmplă, pe latura de nord: „Din mila 
lui Dumnezeu şi din darul Duhului Sfânt ne-am 
învrednicit de am înnoit aceste icoane într-această 
biserică, în zilele acestor oameni: întie popa satu-
lui, Măriuca, popa Lup, Bud Grigore crâsnic, 
Chindriş Mihai, Marinca Costan, Bud Matei, Bud Ursu, 
Dunca Palcu şi Fer Văsălie. Anul de la H(risto)s 1762 
Aprilie 28”.  

În Sfântul Altar apare mărturia creaţiei lui Ianoş 
Opriş, un pictor de biserici de factură barocă, care 
                                                 
18 În anul 1761 pentru biserica din Budeşti-Josani zugravul 

Alexandru Ponehalschi realizează icoana Maicii Domnului 
cu pruncul încadrată de prooroci, Mandylion şi icoanele îm-
părăteşti pictate pe spatele unora mai vechi: Maica Domnu-
lui cu Pruncul, Iisus Hristos Pantocrator şi Sf. Ioan Botezătorul cu 
scene din viaţa sa. Cf. Anca Pop-Bratu, Pictura murală ma-
ramureşeană. Meşteri zugravi şi interferenţe stilistice, Bucureşti, 
1982, p. 102. 

19 Ibidem, p. 102. Icoanele prăznicare realizate în 1762, au fost 
pictate pe spatele unor icoane mai vechi.  

realizează aici pictura murală a absidei şi icoana de 
prestol. Pe spatele icoanei de pe altar apare inscrip-
ţia: „Acest altar, cu icoana laolaltă pe prestol au plătit Dra-
goş Matheiu şi cu soţia sa Mariia şi cu fiul său Ştefan să fie 
pomană lor în veci amin. An de la H(risto)s 1832. Au lu-
crat Opriş Ianoş pictoru”20. 

În prezentarea iconografiei bisericii din Budeşti-
Josani vom ţine cont de ordinea cronologică a reali-
zării picturii, prioritate acordând tâmplei şi decorului 
pictat al naosului şi pronaosului realizate în ultimele 
decenii a secolul al XVIII-lea. De asemenea menţio-
năm faptul că atât bolta nasosului cât şi cea a 
pronasoului nu prezintă pictură murală. 

Tâmpla bisericii este împărţită în trei registre 
iconografice. Tematica registrelor este cea specifică 
bisericilor ortodoxe de tradiţie bizantină. În partea 
mediană a registrului superior este reprezentată Răs-
tignirea. Mântuitorul are mâinile şi picioarele pironite 
cu cuie de lemnul Sfintei Cruci, asistat de Maica 
Domnului şi una dintre Marii în partea stângă şi de 
apostolul Ioan şi centurionul Longinus în partea 
dreaptă. Deasupra sunt Soarele şi Luna în variantă 
antropomorfizată iar la bază, sub colina Golgotei, 
este redat craniul lui Adam. În cadrul compoziţiei, 
încadrând Crucificarea, apar cei doi tâlhari cu braţele 
legate de cruci. Fundalul este arhitectural, potrivit unui 
aranjament scenografic, fiind redate mai multe aglome-
rări de clădiri cu turnuri tradiţionale piramidale. 

Registrul median o reprezintă, în centru, pe Mai-
ca Domnului cu pruncul Iisus, în locul inimii, amândoi 
cu braţele ridicate în semn de binecuvântare21. Maica 
Domnului este înconjurată de doisprezece prooroci, re-
prezentaţi unul câte unul sub arcade, purtând în 

                                                 
20 Ion Bârlea, op. cit., p. 59. 
21 Reprezentarea Maicii Domnului cu pruncul Iisus în mijloc, 

în locul inimii, într-un cerc sau medalion aurit, 
binecuvântându-ne poartă denumirea de „Platitera”. 

     Răstignirea, pronaos, peretele de sud 

Jertfa lui Avraam, altar, peretele de nord-est 
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mâini filactere şi prezentând o dinamică aparte a 
braţelor.  

În registrul inferior, în centru, este pictat Iisus şe-
zând pe tron (scena Deisis) binecuvântând cu mâna 
dreaptă şi ţinând o carte deschisă în mâna stângă. La 
picioarele Deisisului este reprezentat chipul unui he-
ruvim, iar în spatele tronului sunt arhanghelul Mihail 
(în stânga) şi arhanghelul Gavriil (în dreapta). De-a 
dreapta şi de-a stânga sunt Sfinţii Apostoli reprezen-
taţi individual sub arcade. Benzile decorative ce de-
limitează registrele iconografice de pe tâmplă sunt 
ornate cu motive vegetale. 

Peretele de miazăzi a naosului prezintă picturi 
doar în partea inferioară. Începând de la est către 
vest sunt redate următoarele teme: Sf. Ilie cu carul şi 
caii de foc suindu-se la cer, Proorocul Elisei trecând Iordanul, 
Sf. Dimitrie şi Lupta lui Nestor cu Lie, Sf. Simion 
Stâlpnicul, Sf. mucenic Simeon, un prooroc şi Sf. Gheorghe 
ucigând balaurul. Pe peretele de miazănoapte, în cadre 
dreptunghiulare, sunt redate teme din ciclul Gene-
zei: Facerea lui Adam, Facerea Evei, Ispita şarpelui, Izgo-
nirea din rai şi Cain îl ucide pe Abel. Ultima tematică 
este redată prin intermediul a trei scene ce prezintă 
desfăşurarea fratricidului din Vechiul Testament: 
Jertfa lui Abel şi a lui Cain, Cearta dintre Cain şi Abel, 
respectiv Cain omorându-l pe Abel. Ciclul Genezei 
prezintă anumite particularităţi stilistice, precum re-
darea lui Dumnezeu sub înfăţişarea Mântuitorului 
Iisus Hristos sau exotismul animalelor întâlnite în 
grădina Raiului: cămile, girafe, elefanţi, un cerb, un 
bou, un cal şi un porc mistreţ. De asemenea peisajul 
„edenic” este alcătuit din dealuri înverzite, copaci în-
frunziţi şi o lumină bogată. 

Pronaosul este pictat doar pe laturile de sud şi 
vest (în partea stângă a uşii de la intrare). Pictura 
pereţilor din pronaos înfăţişeaşă momente din viaţa 
Mântuitorului şi Ciclul Patimilor, unele scene fiind 
redate într-o ordine inversată în raport cu desfăşura-
rea firească. Pe peretele de vest, de la sud către nord, 
Ciclul Patimilor pictat în două registre suprapuse pre-
zintă următoarele scene: Rugăciunea lui Iisus din grădi-
na Ghetsimani, Iuda vânzându-l pe Iisus şi Spălarea picioa-
relor ucenicilor (Iisus spălând picioarele apostolului 
Petru). În partea de jos sunt scenele: Iisus la Ana, 
Iisus la Caiafa, Lepădarea lui Petru, Cina cea de Taină şi 
Convorbirea lui Iisus cu femeia samarineancă (Duminica 
Samarinencii). În Cina cea de Taină, masa are formă 
dreptunghiulară ca şi în picturile occidentale, iar Iisus 
stă la capătul mesei şi nu în centrul ei. 

Pe peretele de sud este completat Ciclul Patimilor, 
ordinea pictării momentelor de către zugrav este de 
la vest către est cu dispunere în două registre icono-
grafice. În primul registru sunt redate: Iisus la Pilat, 
Flagelarea, Batjocorirea lui Iisus, Schimbarea hainelor lui 
Iisus, Drumul Golgotei şi Crucificarea. În ultima scenă 
este redat cu dramatism momentul Răstignirii, Mân-
tuitorul fiind încadrat de Maica Domnului şi două 

femei mironosiţe (în partea stângă), apostolul Ioan şi 
sutaşul Longinus (în partea dreaptă). Sub colina 
Golgotei redată prin două linii curbate cafenii pe 
fundal maroniu deschis este pictat craniul lui Adam 
cu o dimensiune mult mai mare în raport cu cel re-
prezentat pe tâmpla bisericii. Alăturat craniului, sub 
colină, mai apar o amforă şi o cupă din care simbolic 
Mântuitorul prin Jertfa Sa pe Sfânta Cruce „va bea” 
pentru mântuirea întregului neam omenesc. În cel 
de-al doilea registru, de la est către vest, în două ca-
dre, sunt redate Coborârea de pe Sfânta Cruce şi Punerea 
în mormânt, respectiv Învierea şi Mironosiţele la mormânt. 
Ultima scenă este redată în complexitatea sa regizo-
rală, în acelaşi cadru apare Hristos călcând deasupra 
acoperământului mormântului, binecuvântând cu 
mâna dreaptă şi în mâna stângă purtând „steagul biru-
inţei”. Alături de Iisus cel Înviat se află îngerul 
Domnului îmbrăcat în veşmânt alb strălucitor, feme-
ile purtătoare de miruri şi soldaţii romani care fug 
speriaţi. 

Peretele de miazănoapte nu prezintă pictură, fi-
ind acoperit în întregime de icoane pictate pe lemn. 
La extremitatea de est este fixat un triptic mare din 
lemn pe care este pictată scena Judecăţii de Apoi. Pe-
retele de est, despărţitor de naos, are pictura ştearsă 
şi acesta fiind acoperit cu icoane pe sticlă22. 

Pictura din altar este realizată în anul 1832, fiind 
creaţia lui Ianoş Opriş, un pictor de biserici de fac-
tură barocă din Maramureş. Pe boltă este reprezen-
tată Sfânta Treime în redactare apuseană. Sunt redaţi: 
Dumnezeu-Tatăl („Cel-vechi-de-zile”) în veşmânt alb şi 
ţinând globul pământesc în mână, Iisus Hristos cel 
Înviat cu Sfânta Cruce şi Sfântul Duh sub forma 
unui porumbel. Pe timpanele bolţii, de jur-împrejur, 
între reprezentarea „cerimii” altarului şi primul regis-
tru iconografic, este redat motivul draperiei. 

Pe pereţii laterali, în primul registru iconografic, 
de la nord la sud apar: Evangheliştii Luca şi Marcu 
(nord), Jertfa lui Avraam (nord-est), un cuvios, Sfânta 
Treime la Mamvri, un cuvios (est), Arătarea arhanghelui 
Mihail lui Iosua Navi, Jertfa lui Zaharia (sud-est), Evan-
gheliştii Matei şi Ioan (sud). Evangheliştii sunt pictaţi 
şezând la masa de scris cu pene în mâini. Aceştia 
sunt redaţi în medalioane „de traseu curb discontinuu”23, 
decorate cu ornamente florale. 

În cel de-al doilea registru iconografic este reda-
tă Teoria Sfinţilor Ierarhi, varianta de la Budeşti-
Josani fiind o sinteză a celor mai importante figuri 
arhiereşti şi papale care au marcat istoria celor două 
Biserici-Surori. Astfel, de la nord către sud apar:  
Sf. Spiridon, Sf. Climent papa de la Roma, Sf. Petru al 
Alexandriei (nord), scena Vedenia lui Petru din 
Alexandria, Sf. Vasile cel Mare (nord-est), Sf. Grigorie 
Dialogul, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Ipolit papa de la Ro-
                                                 
22 Icoanele pe sticlă prezintă caracteristicile şcolii de iconari 

de la Mănăstirea Nicula (jud. Cluj). 
23 Anca Pop-Bratu, op. cit., p. 77. 
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ma, Sf. Atanasie cel Mare (est), Sf. Chiril, Sf. Sofronie 
patriarhul Ierusalimului, Sf. Nichifor patriarhul Ţarigra-
dului (sud-est), Sf. Leon papa de la Roma şi un sfânt cu 
inscripţie ilizibilă (sud).  

Peretele de interior al tâmplei este decorat cu 
tematici aflate în concordanţă cu semnficaţia altaru-
lui ca loc în care prin jertfa euharistică săvârşită în 
cadrul Sfintei Liturghii, Mântuitorul Hristos se îm-
părtăşeşte cu însuşi trupul şi sângele Lui. În centru, 
deasupra uşilor împărăteşti, inspirată din Apocalipsă, 
este redată scena în care Îngerul cu faţa strălucitoare în-
tinde o carte deschisă Sf. Ioan îngenunchiat24. În partea de 

                                                 
24 Apocalipsă, 10, 1-11. 

miazănoapte sunt pictate scenele Jertfa lui Ghedeon şi 
Jertfa lui Ilie. În prima scenă, proorocul Ghedeon stă 
în genunchi în timp ce un înger îi aprinde jertfa. În 
următoarea scenă, Ilie este în genunchi implorând 
cerul, iar doi ostaşi încadrează altarul, unul din aceş-
tia turnând apă peste focul jertfei. În partea de mia-
zăzi este reprezentat Proorocul Ioil înveşmântat ca ar-
hiereu al Vechiului Testament cădind în Sfânta Sfin-
telor şi scena Aflării capului Sf. Ioan Botezătorul25. În 
partea de jos a peretelui de vest mai apare arhiereul 
Melchisedec (redat cu mitră şi cu textul chirilic: „tu eşti 
preot în veac după rânduiala lui Melchisedec”) şi Sfinţii dia-
coni Ştefan şi Lavrentie. 

Analizată în integralitatea sa, biserica de lemn 
„Sfântul Nicolae” din Budeşti-Josani este o adevărată 
capodoperă, atât sub aspect arhitectural, cât şi pictu-
ral-icongrafic. Există o simbioză nemijlocită între 
iscusinţa meşterilor care au dăltuit Sacrul din perisa-
bilitatea lemnului şi harul ce i-a „inspirat” pe zugravi 
să reprezinte Dumnezeirea cu originalitate şi credin-
ţă. 
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       Sf. Evanghelist Luca, altar, peretele de est

Aflarea capului Sf. Ioan Botezătorul, altar, peretele de vest
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CÂTEVA GÂNDURI, IMPRESII ŞI IDEI DESPRE CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI 

ROMÂNESC – ACUM, LA ÎNCEPUTUL NOULUI AN – 2012 
 

Stelian GOMBOŞ 
 

 
 

Catedrala Mântuirii Neamului Românesc repre-
zintă sinteza ethosului creştin-ortodox al popo-
rului român, zidirea ei implicând variate semni-
ficaţii, de la cele duhovniceşti-liturgice-teolo-
gice, până la cele naţionale-arhitecturale-sociale. 
În acest sens, zidirea ei se constituie într-un 
simbol al permanenţei sintezei dintre Biserică şi 
Neam, precum şi într-o afirmare dinamică a va-
lorilor spirituale şi culturale ale poporului ro-
mân. În imaginea ei se vor regăsi tradiţia şi mo-
dernitatea, universalul şi particularul, amprenta 
inconfundabilă a devenirii istoric-religioase şi 
culturale a poporului român şi amprenta năzu-
inţelor spirituale ale acestui popor pentru veacu-
rile ce vor veni.  

Este nevoie de un asemenea efort spiritual 
şi material pentru a da viaţă sacră unui spaţiu 
care va folosi nemijlocit nu numai unui popor 
aflat în rugăciune, ci şi unui popor chemat să-şi 
afirme mereu identitatea, verticalitatea şi măies-
tria, precum şi fidelitatea faţă de năzuinţele îna-
intaşilor care doreau cu ardoare zidirea unui 
asemenea locaş. Comuniune a oamenilor cu 

Iisus Hristos şi întreolaltă, legătură între genera-
ţii, punte între eclesial, cultural şi social, deschi-
dere responsabilă spre istoria şi spiritualitatea 
poporului, afirmare a identităţii şi a permanenţei 
creştinismului ortodox pe aceste meleaguri, 
simbol al unităţii spirituale a poporului român, 
spaţiu viu al afirmării valorilor Evangheliei lui 
Iisus Hristos într-o lume secularizată şi globa-
lizată, Catedrala Mântuirii Neamului Românesc ră-
mâne un ideal care trebuie asumat continuu de 
către fiecare creştin. De ce? Pentru că are meni-
rea cuprinzătoare de a ne aduce aminte, mereu 
şi mereu, într-o lume care renunţă cu atâta uşu-
rinţă la propriile-i rădăcini transcendente, cine 
suntem. Numai în măsura în care vom conştien-
tiza necesitatea acestei mişcări lăuntrice de asu-
mare dinamică a identităţii noastre vom reuşi să 
descoperim sensul ultim al acestei zidiri impre-
sionante pe pământ românesc, care nu este altul 
decât cel legat de aspiraţia spre propăşire şi măr-
turisire a credinţei neamului. Or, neamul – chiar 
într-o lume globalizată – ca, de altfel, fiecare 
persoană – chiar într-o lume hiperindividuali-
zată – este chemat să conştientizeze că nu-şi 
poate afla sensul profund şi ultim al existenţei în 
afara lui Iisus Hristos. Catedrala ne arată că me-
nirea ultimă a lumii este dincolo de lume, ea ne 
indică faptul că locul omului este Biserica şi 
Iisus Hristos este locul omului: în acest adevăr 
stă „pragul speranţei” pentru noi… 

Credinţa, ca manifestare a persoanei în co-
muniune, se poate întrupa într-o viziune teolo-
gică asupra orânduirii spaţiului sacru care teolo-
ghiseşte şi exprimă această credinţă într-o inti-
mă corespondenţă cu Evanghelia, dogma şi ex-
perienţa Bisericii. Arhitectonica Catedralei ne in-
troduce în experienţa eclesială a credinţei, care 
converge în multiplele ei manifestări spre di-
mensiunea sacramentală, care, în Euharistie, 

 
Catedrala Mântuirii Neamului Românesc (machetă) 
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oferă omului unirea maximă cu Iisus Hristos şi 
totodată pregustarea plină de har şi de adevăr a 
Împărăţiei, ca neînserată zi a opta. Configuraţia 
ansamblului arhitectural pune această dimensiu-
ne sacramental-liturgică în centru prin simbolis-
tica POTIRULUI, după cum în interiorul acestui 
centru se ridică maiestuos Catedrala a cărei sim-
bolistică gravitează în jurul Pantocratorului Iisus 
Hristos şi a Treimii care cuprinde întreg univer-
sul creat, începutul, mijlocul şi sfârşitul creaţiei. 
Statornicia Tradiţiei Bisericii se împleteşte con-
structiv cu dinamica acesteia într-o aspiraţie 
spre a cuprinde universalul şi particularul într-o 
sinteză a coborârii iubitoare şi mântuitoare a lui 
Dumnezeu la om şi o urcare iubitoare şi mântu-
itoare a omului la Dumnezeu prin Iisus Hristos 
în Duhul Sfânt. Desigur, nu lipseşte din ansam-
blul arhitectural nici dimensiunea eshatologică a 
creaţiei, reprezentată de cele opt turle, ca simbol 
al zilei a opta. În interiorul Catedralei, ca spaţiu 
sacru, oamenii nu numai că vor privi estetica 
plină de semnificaţii teologice, duhovniceşti şi 
culturale, ci se vor ruga, se vor angaja într-un 
itinerar spre sfinţenie, pregustând taina zilei a 
opta în Tainele Bisericii şi făcând experienţa 
acestei Taine ca sens profund şi esenţial al exis-
tenţei personal-comunitare descoperite deplin 
în Iisus Hristos. 

Asumarea unui asemenea proiect, deşi se 
realizează în istorie, depăşeşte pentru fiecare 
creştin imediatul cotidian, asemuindu-se cu iti-
nerarul „darului” transformat după cuvintele lui 
Iisus Hristos în „comoara din ceruri”. De aceea, 
darul fiecăruia pentru aici, în vederea unei ase-
menea construcţii, va fi „un dar pentru eternita-
te”. Pentru împlinirea acestui deziderat spiritual, 
care se întinde ca un arc peste generaţii, este 
nevoie să-i acordăm acestuia un loc în sufletul 
nostru, loc care va deveni treptat semn al Împă-
răţiei şi al vieţii veşnice, legându-ne totodată de 
aspiraţiile înaintaşilor, ca la rândul nostru să lă-
săm o moştenire cu valoare de simbol naţional 

şi universal urmaşilor. Totodată, pentru împlini-
rea acestui deziderat spiritual, care deşi se săvâr-
şeşte pe pământ, are rânduiala cetelor îngereşti, 
pentru ca oamenii împreună cu îngerii, creaţia 
întreagă să doxologească Creatorului ei, este ne-
voie de o credinţă vie şi dinamică şi de o iubire 
neîndoielnică faţă de Biserică şi Neam. 

Biserica este un dar, de aceea să fim fericiţi 
că suntem chemaţi să fim Biserica lui Dumne-
zeu, să avem bucuria că aparţinem Bisericii Lui. 
Ea este un dar frumos, în interiorul ei noi trăim 
deodată cu Iisus Hristos frumuseţea negrăită a 
tainei istoriei neamului nostru şi a veşniciei lui. 
Prin urmare, să fim recunoscători pentru darul 
Domnului, pentru că „împreună cu Hristos” 
noi exprimăm experienţa de a fi cu toţi uniţi în 
numele Lui, experienţa de a fi Biserică, manifes-
tată de poporul lui Dumnezeu în jurul Sfintei 
Treimi… 

 
 
 

„Însemne” Foto: Delia Florea 
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PĂRINTELE ION CHIRILĂ 

 
Ioana BABOŞAN 

 

 
 
Dacă vreodată vei ajunge în Ţara Lăpuşului 

în localitatea Rogoz, vei întâlni o fiinţă desprin-
să parcă dintr-un basm sau dintr-un colţ de rai 
– pe părintele Ion Chirilă. Vesel, ospitalier, pă-
rintele te întâmpină cu o căldură mai rar întâl-
nită. Ochii albaştri ai părintelui emană bunăta-
te, iar vorba lui te înduioşează şi te face pentru 
câteva clipe să crezi că aparţii altei lumi. 

Părintele s-a născut la 24 iunie 1948 în lo-
calitatea Humuleşti, judeţul Neamţ şi i s-a dat 
numele Ion. Mama sa, Anica, era asistentă me-
dicală, iar tatăl său a participat activ la Primul 
Război Mondial, a fost rănit la Mărăşti şi deco-
rat cu „Virtutea militară”. Copilăria şi-o petrece 
în satul Humuleşti alături de cei şapte fraţi. 
Spaţiul copilăriei revine deseori în mărturisirile 
sale, părintele amintindu-şi cu nostalgie de pe-
ripeţiile prin care a trecut şi de năstruşniciile pe 
care le făcea. Se mândreşte cu locurile natale şi 
vorbeşte fascinant despre draga lui Moldovă şi 
despre Humuleştiul de altădată, locul copilăriei 
sale. Să fie, oare, părintele Ion un descendent a 
lui Ion Creangă? Întrebat, părintele se laudă 
smerit cu acest lucru, iar când începe a-ţi po-
vesti ai zice că marele scriitor nu a murit şi că 
încă mai trăieşte, fiindcă părintele, prin vorbele 
sale, este un adevărat Ion Creangă. Şi cred că nu 

întâmplător părintele s-a născut în Humuleşti, 
nu întâmplător a locuit pe strada Ion Creangă, 
nu departe de casa scriitorului humuleştean, şi 
nu întâmplător îl cheamă Ion. 

Urmează cursurile şcolii primare în satul 
Humuleşti, iar între anii 1965-1969 cursurile 
Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, 
apoi studiile superioare la Bucureşti, la Institutul 
Teologic de grad universitar, secţia Teologie Pas-
torală, luându-şi licenţa în teologie (cu nota 10) 
cu lucrarea „Sfânta Euharistie – deosebirea 
dintre ortodoxie şi protestantism”, avându-l ca 
îndrumător pe părintele profesor universitar 
doctor Dumitru Stăniloae. În timpul studiilor, 
părintele citeşte mult, se documentează, învaţă 
greacă, latină, franceză. 

În anul 1971, citându-l pe părintele, din dra-
goste pentru o frumoasă fată, va trece Carpaţii până în 
Maramu’, unde, la 10 ianuarie, se va căsători cu 
aceasta. La scurtă vreme, va fi hirotonit ca pre-
ot în Moldova, parohia Reuseni, judeţul 
Suceava. Acolo îşi va desfăşura pentru început 
activitatea misionară, între anii 1971-1974, va 
ridica, din temelie, o casă parohială şi va repara 
două biserici, dar nu multă vreme va sta părin-
tele aici, pentru că în anul 1974 se va muta în 
Marmureşul istoric, unde va primi parohia Oc-
na Şugatag şi filia Hoteni. Despre activitatea 
desfăşurată din anul 1974 până în 1983 între 
moroşeni, părintele vorbeşte cu dragoste şi cu 
multă nostalgie, în glas i se simte dorul de acele 
meleaguri. În satul Hoteni va repara biserica şi 
o va sfinţi în anul 1980, pentru prima dată. În-
tre anii 1974-1975 va suplini şi în parohia 
Călineşti, unde va face reparaţie capitală la bi-
serica de acolo. În Ocna Şugatag părintele va 
ridica de pe iarbă verde biserica de lemn în stil 
maramureşean şi va repara integral casa paro-
hială. Va construi în faţa bisericii un monu-
ment pentru eroi şi o clopotniţă cu clopote noi. 

Pr. Ion Chirilă 



Fir direct cu Dumnezeu. Credinţa din strămoşi 
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Biserica va fi sfinţită în anul 1983. Despre gre-
utăţile pe care le-a întâmpinat în ridicarea unei 
biserici în timpul comuniştilor, într-o localitate 
în care majoritatea populaţiei era de etnie ma-
ghiară, părintele nu prea aminteşte. În schimb, 
vorbeşte cu mare drag de oamenii locului, cu 
care se află şi azi în relaţie de prietenie. Îşi 
aminteşte zâmbind cum, la început, el fiind 
moldovean, nu înţelegea prea bine graiul ma-
ramureşean, iar moroşencele spuneau: „Vai, 
frumos părinte avem, înalt, blond, cu ochi al-
baştri, cântă frumos, dar păcat că nu aude tare 
bine”. Azi nimeni nu îşi dă seama că părintele 
este moldovean, fiindcă nu mai vorbeşte deloc 
moldoveneşte, ci este, în grai, un adevărat 
moroşean şi acum „aude bine”. Nici între mo-
roşeni nu a stat mult. Se pare că locul părintelui 
nu a fost nici între moldoveni, nici între moro-
şeni, ci între lăpuşeni. 

În anul 1986, împreună cu familia, se va 
muta în Ţara Lăpuşului, în localitatea Rogoz, 
satul natal al soţiei. Aici, părintele va lua de la 
capăt activitatea misionară. Va face clopote 
noi, în anul 1993, pe care le va sfinţi în anul 

1994. Între anii 1988-1989, va face reparaţii 
capitale în biserica monument istoric, unde re-
staurează pictura, acoperişul, gardurile şi se 
luptă ca aceasta să intre în patrimoniul 
UNESCO.  Azi pragul bisericii este trecut de 
sute de pelerini din întreaga ţară şi din străină-
tate. Părintele vine ori de câte ori este nevoie, 
prezintă biserica, vorbeşte tuturor despre moşii 
şi strămoşii noştri, despre călăreţul alb şi negru 
şi călătoria în timp, despre coloana infinitului, 
despre rozeta solară, pentru câteva clipe 
făcându-te să te simţi într-o lume mirifică. Tot-
odată ridică, în faţa bisericii, în colaborare cu 
Primăria, un monument istoric, o casă tradiţio-
nală muzeu. Va începe să construiască în anul 
1996 o nouă biserică, fiindcă cea veche nu mai 
prezenta siguranţă. În anul 2010, finalizează 
construcţia bisericii şi are loc sfinţirea ei de că-
tre Episcopul Iustin Sigheteanul. În acelaşi 
timp, părintele face activitate misionară la case 
de bătrâni, la închisoare, la mină, în viaţa de zi 
cu zi, cu săracii, cu văduvele. Este alături de 
credincioşi şi îi îndrumă cu sfaturi bune şi îi 
îndeamnă la fapte bune. Alături de părinte, în 
munca depusă pentru Hristos şi Biserica Lui, 
au stat soţia, Călina, şi cele trei fete. Azi, fami-
lia părintelui s-a mărit, Dumnezeu binecuvân-
tându-l şi cu nepoţi. 

Casa părintelui este deschisă pentru orici-
ne. I-au trecut pragul miniştri şi secretari de 
stat, profesori universitari şi doctori, dar şi oa-
meni de rând şi ţărani. Înaintea lui Dumnezeu 
şi în faţa părintelui, toţi suntem egali. 

Ca să rezum, părintele Ion Chirilă este o 
adevărată enciclopedie şi viaţa sa – o adevărată 
carte de vizită. 

Dacă vreodată vei trece, dragă cititorule, 
prin Ţara Lăpuşului, să nu ocoleşti satul Ro-
goz, unde vei avea ocazia să-l cunoşti pe părin-
tele Ion Chirilă şi te asigur că, odată ce l-ai cu-
noscut, ai să te reîntorci. 

Activitatea părintelui Ion nu se încheie aici, 
ea va continua, sunt sigură de asta, atâta timp 
cât Preacucernicia Sa va mai avea putere. Pen-
tru toată munca depusă, îi dorim ca Dumnezeu 
să-l răsplătească. 

Sărut dreapta celui care îmi este tată, preot 
şi prieten. 

 
Biserica de lemn din Rogoz, Maramureş 
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RAMURĂ DE STEJAR 

 
Milian OROS 

 

 
 

Luna noiembrie începuse cu o ploaie măruntă şi rece. Puţin îi lipsise ca să se transforme într-o primă 
ninsoare a acelui an. În clasa noastră, clasa a-III-a, parcă se adunase tot frigul din şcoală. Cine ştie, poate 
fiindcă avea geamurile orientate spre nord! Era în ea mai frig ca afară! Ne uitam spre soba mare, din tera-
cotă, îngheţată şi ea, căci încă nu gustase din porţia de lemne pentru acel an. Respiraţiile noastre păreau 
norişori de îngeri, suspendaţi prin clasă. Până să vină doamna învăţătoare Viorica, ne continuam hârjoana 
din pauză, aşa ca să ne mai încălzim. Deodată, uşa clasei se deschide şi noi, surprinşi, ne repezim care-n-
cotro, spre locurile noastre. Nu era doamna învăţătoare, era soţul dânsei, domnul profesor Atanasiu 
Oros. Câteva clipe, privirea lui ne-a cuprins pe toţi, iar buzele parcă i s-au subţiat, adunând pe ele o nuan-
ţă de severitate. Când ne-a vorbit însă, vocea lui ne-a părut caldă, înţelegătoare, ca a unui părinte, dispus 
să-şi ierte odraslele neastâmpărate. Asta ne-a adus sufletele speriate la locul lor, iar pe buze zâmbetele pe 
care le pierduserăm mai devreme. 

– Gata cu pauza şi joaca. Treceţi la locurile voastre, copii!... 
A rămas acolo, lângă uşă, până ce ne-am găsit locurile prin bănci, apoi s-a îndreptat şi el spre catedră. 

Noi, în picioare, aşteptam să ne spună să luăm loc. Ne-a spus asta după ce a aşezat catalogul pe colţul 
catedrei, dar el a rămas în picioare. Privirea lui a trecut încet peste capetele noastre, parcă vroind să le 
atingă, să le mângâie, să ne cunoască pe fiecare-n parte. Deodată, privirea i se opreşte asupra mea şi-mi 
zâmbeşte abia perceptibil. 

– Milion, ai îngheţat? Îmi vorbise încet, abia auzit. 
– Nu, domn profesor, nu mi-e frig! spun eu ridicându-mă-n picioare. 
 

*** 
 
Noi ne cunoşteam bine şi aveam o relaţie specială. Pe deasupra, părinţii lui îmi erau naşi de botez. 

Când avea prilejul, mă tachina ca un prieten mai mare. Începuse cu asta, demult, până să ajung în clasa I. 
Naşul Traian, taică-so, era un tâmplar, un rotar, foarte bun. Făcea roţi din lemn pentru căruţe, pentru toţi 
uilecanii şi nu numai pentru ei. De multe ori priveam fascinat la strungul lui pentru lemn, cu volant mare 
din lemn, care antrena cureaua, pus în mişcare de o pedală cu braţ ca de locomotivă. Atunci, când ve-
deam cum se transforma bucata de lemn în mâinile lui, luând pe rând acele forme cilindrice şi conice atât 
de frumoase şi delicate, în butuc de roată, ştiam ce am să mă fac când voi fi mare: rotar, tâmplar... Îmi 
doream să pot şi eu transforma lemnul ca el, să fac roţi, multe, multe, să pun cu ele lumea în mişcare... 

Într-o zi, profesorul Atanasiu vine să-i dea o mână de ajutor şi, în joacă, mă ridică-n braţe, apoi de fa-
ţă cu toţi cei din atelier mă întreabă: 

– Milion! aşa îmi zicea în loc de Milian şi asta, sincer, mă cam supăra. Dacă ai şapte raţe şi mănânci 
patru câte raţe mai rămân? 

Indispus de apelativul „Milion”, mă uit cu severitate în ochii lui şi-i răspund sec: 
– Eu nu pot mânca patru raţe... odată!... Şi nici tu nu poţi!... 
Au început să râdă toţi de vorbele mele, căci încă nu umblam la şcoală. El, zâmbindu-mi, m-a rotit 

prin aer şi mi-a zis: 
– Da, puştiulică, e un răspuns mai bun decât... trei! Uite, fiindcă îţi umblă mintea, am să te învăţ să 

joci un joc frumos: şahul! Ce spui? 
În timp ce mă punea iar cu picioarele pe pământ, am ripostat nemulţumit: 
– Eu nu-s puştiulică, îs coptil! Şi, şi mintea mea stă-n cap, nu umblă! 
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În zilele următoare m-a împăcat repede, după ce mi-a arătat cum stătea treaba cu acele armate, una 
neagră şi cealaltă albă, de la jocul de şah, joc care a rămas preferatul meu până în ziua de azi. 
 

*** 
 

Un zâmbet fin, abia perceptibil, îşi făcuse loc pe buzele lui şi eu am înţeles că iar mi-o „coace”, cum 
o făcea de atâtea ori, ca să mă pună-n situaţii imposibile. 

– Dacă tot eşti în picioare şi nu ţi-e frig... Ce aţi avut de învăţat azi la citire? 
– N-am avut de învăţat, azi avem... oră de lectură! 
– Am înţeles! Când aveţi lectură, atunci nu aveţi de învăţat... 
– Da! afirm eu oarecum înţepat că el nu ştia treaba asta. Ne citeşte doamna învăţătoare poveşti, ori 

ne pune, pe rând, să citim noi ce poveşti ori poezii ne plac... 
– Da? Frumos! Ia să văd cum te descurci cu cititul, îmi spune el şi, dintr-un buzunar, scoate o foaie 

de hârtie pe care mi-o întinde peste catedră. Eu stăteam în prima bancă, cea de pe rândul din mijloc, lipi-
tă de catedră. Mă uit curios la ce-mi dădu-se să citesc. Era o poezie. M-a impresionat acel scris frumos şi 
ordonat, cu litere rotunjite, aşa cum ne cerea doamna învăţătoare la orele de caligrafie. Mi-am trecut mâ-
na pe la nas, căci parcă simţeam acolo naşterea a două lumânări, apoi încep a citi: 

 
„Cu colindul 
Ba-n picioare, ba pe brânci 
Sub uşorii fulgi de nea 
Au pornit-o nişte ţânci 
Cu trăistuţe şi cu stea. 
Cad steluţe de zăpadă 
Aşternându-se covor 

Urmărindu-i, vin grămadă 
Mamele în urma lor 
«Leru-i ler...» încep colinda 
Glasurile mici, timide 
Şi-apoi ceata umple tinda... 
Cadrul uşii se deschide...” 

 
– Destul, Milion! Văd că aproape te descurci!... Azi, după ce ieşi de la şcoală, să treci pe la noi, bine? 
– Bine, domnule profesor! zic eu, surprins. 
– Dă-i foaia, să citească şi colegul tău!  
Îi întind coala lui Ionel, prietenul meu, apoi mă aşez. Parcă nu-mi mai era frig. În urechi îmi stăruiau 

vorbele profesorului: „...aproape te descurci...” Oare n-am citit bine? Ce nu i-o fi plăcând? Precis o să mă 
pârască la mama şi tata că nu ştiu să citesc bine!... Încerc să nu mă mai gândesc. La urechi îmi ajunge gla-
sul tremurat de emoţie şi frig al lui Ionel: 

 
„Gazda le întinde leii 
De colindă, cu o mână 
Bucuroşi par prichindeii 

Însă unu abia-ngână 
Pe năsuc cingând năframa 
Ce-i căzuse şi nu sta...” 

 
– Bine, las-o şi pe colega din spatele tău să citească! Spune profesorul, apoi scoate o batistă din bu-

zunar şi, întorcându-se într-o parte, îşi suflă nasul. Până să înceapă colega să citească, continuă: 
– Când eram copil ca voi, trebuia să ne aducem de acasă lemne pentru a ne încălzi clasa. Acum, voi 

nu mai trebuie să faceţi asta. Dar şi să aştepţi pornirea încălzirii, la o dată planificată... fără cap, nu-i prea 
bine!... 

După ce colega noastră a terminat de citit poezia, profesorul, plimbându-se printre rândurile de 
bănci, a început să ne povestească despre multe lucruri, chiar şi despre legenda unui anume stejar de la 
Cristur. Îl ascultam cu toţii atenţi, numai ochi şi urechi. În lumea frumoasă, incitantă, în care ne-au purtat 
vorbele lui, frigul nu exista. Cum să ne mai fie frig când deveniserăm cu toţii prinţi ori prinţese? Cum să ne 
fie frig când eram ceata de haiduci, zmei-paralei, care salva lumea de răutăţi de nedescris? 

După ore, în drum spre casă, m-am oprit la domnul profesor. Bat la uşă şi-mi deschide doamna învă-
ţătoare Viorica. 

– Bună ziua!... spun eu pierdut, cuprins de sfială şi ruşine. 
– Bună, Milian! Haide, intră!... 
– Mi-a spus domnul... 
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– Ştiu!... Uite, fotoliul de colo, ia loc! Întorcându-se cu faţa spre uşa deschisă a unei odăi, a continuat: 
Toma, a venit Milian!... O clipă mai târziu şi ea s-a făcut nevăzută pe o uşă, aflată la celălalt capăt al holu-
lui. 

M-am aşezat pe o margine a fotoliului, frământându-mi căciula-n mâini. 
În prezenţa doamnei învăţătoare nu eram în largul meu, corăbiile mi se înecau mereu... Nu aşa a fost 

tot timpul, înainte, când nu-mi era învăţătoare, altfel o privisem. De câte ori nu se întâmplase să ne strân-
gem în jurul ei, noi, copiii din vecini, sub dudul din curtea naşului şi ea să ne citească ori să ne spună po-
veşti. Atunci, pentru mine era ca una din surorile mele mai mari. Totul se schimbase odată cu venirea 
acelei toamne când păşisem în clasa I, iar ea devenise „doamna învăţătoare”, pentru mine. Nu m-a tratat 
niciodată mai altfel decât pe alţii, dar îmi spunea destul de des că de la mine are „mai multe pretenţii”. 
Nu prea înţelegeam la ce pretenţii se referea, n-am întrebat-o niciodată. 

Doamna învăţătoare m-a lăsat acolo, pe hol, şi a intrat undeva, într-o încăpere. 
Sfiala de care fusesem cuprins în faţa învăţătoarei încă nu-mi trecuse şi mă făcuse să rămân tăcut. 

Oricum, după o vreme, începusem să fiu iar măcinat de curiozitate: „De ce mă chemase domnul profe-
sor?” 

Privirile mele, acum ceva mai relaxate, dar curioase, s-au îndreptat spre biblioteca de pe antreu. De 
fiecare dată când intram în casa lor, aceasta mă impresiona cel mai mult. Rafturile ei imense, pline de 
cărţi, acopereau un întreg perete. „Doamne, câte minuni or fi scrise în ele!!! – îmi spuneam de fiecare da-
tă. Din uimirea mea am fost scos de vorbele doamnei învăţătoare, care se apropiase de mine, pe nevăzu-
te, fără s-o simt, cu un coşuleţ de răchită în mâini: 

– Uite ce mere frumoase! Hai, serveşte-te! 
Mă înroşisem până-n vârful urechilor. Am luat din coşuleţ un măr, la întâmplare, pe care l-am ţinut în 

mână, nu îndrăzneam să muşc, de faţă cu ea, din el. 
N-am putut să-i spun decât un firav „mulţumesc”, pe care nici nu cred că l-a auzit. 
Peste câteva clipe a apărut şi profesorul Atanasiu. S-a uitat la mine o clipă şi mi-a zâmbit, apoi  

s-a apropiat de bibliotecă şi a scos de acolo o carte groasă, cu copertă cartonată, pe care mi-a întins-o. Pe 
copertă, cu litere de-o şchioapă, scria: „Din marile legende ale lumii”. Buzele mi se mişcau, citind acel 
titlu, fără să scoată un sunet. 

– Milian, mi-a plăcut cum ai citit azi poezia! mi-a spus profesorul şi degetele lui mi-au atins uşor 
umărul. 

Am fost surprins, îmi spunea Milian şi nu Milion! Nu înţelegeam prea bine ce vroia de la mine. 
– După ce-o citeşti, vii să-ţi dau alta, bine? 
– Am să vin! spun repezit. Doamne, ce bucurie aveam în suflet! 
– Bine! Acum du-te acasă că-i fi îngheţat!... Am văzut ce era în şcoală... 
Cred că până acasă am zburat. Nu-mi era foame şi nici frig, abia aşteptam să mă apuc de citit. Ce le-

gende, ce poveşti frumoase am citit acolo! 
Săptămânile, lunile şi anii care au urmat m-au făcut stăpân peste biblioteca domnului profesor 

Atanasiu Oros. Ce cărţi minunate am putut să citesc! Ce om minunat mi le-a pus în mâini! 
Acum, după zeci de ani, când sufletul lui se află printre îngeri, citindu-i poeziile, parcă-l văd înaintea 

ochilor spunându-mi: „Milion, dacă ai....” 
Închid ochii şi pentru mine devine adevăratul stejar de la Cristur... ori mai bine de la Someş Uileac... 

 
 

STEJARUL DE LA CRISTUR 
de Atanasiu OROS 

 
Nu poate lemnul tău să spună 

Din şirul anilor ce-i numeri 

Câte viforniţe cumplite 

Tu le-ai purtat tăcut pe umeri. 

Scheletul tău de ramuri negre 

Încremenit pe cerul serii 

E simbolul acelor vremuri, 

A sărăciei şi durerii. 

Dac-ai putea doini şi azi 

Ca-n vremurile tale bune, 

Câte-oi putea, bătrâne prieten, 

Din frunze şi din ramuri spune. 
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Tu ai văzut haiduci în cete 

Porniţi să bată mişelia 

Şi adăpost le-ai dat în noapte 

În vremi când se pornea urgia 

Tu le-ai rămas amic statornic 

În vremi de luptă şi de jale 

Şi reveneau şi-n vremi mai bune 

Sub poala măreţiei tale. 

În arşiţa de-amiezi de vară 

Ai şters sudoarea de pe frunte 

Femeilor cu prunci în braţe 

Moşnegilor cu bărbi cărunte 

Ai adormit copii la sânuri 

Din ramul tău făcând o strună 

Şi veşnic ai păstrat în taină 

Fiorul dragostei sub lună 

Şi ai simţit curgând în vine 

Puterea gliilor străbune 

Visând mereu la vremi mai bune. 

 

Şi când sub cer de auroră 

Măreaţa se arăta, 

Desfigurat de suferinţe, 

Ai adormit, Măria Ta! 

Azi stai încremenit pe culme 

Împovărat de ani şi vreme 

Prin ramurile tale moarte 

Doar vântul în amurg mai geme 

Şi nu mai poţi ca-n vremi trecute 

În largul zării să priveşti 

Privelişti mândre sălăjene 

Măreţe câmpuri româneşti. 

Agricultori de vârste multe 

Când vin din ţarini, rând pe rând, 

Trec în amurg pe lângă tine 

Înduioşaţi de-acelaşi gând: 

– De-ai şti ce viaţă clocoteşte 

În zările de împrejur, 

Tu ai renaşte ca-n poveste, 

Stejarule de la Cristur! 
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TREZORIERI AI DATINII CHIORENE 

Interviu cu EUGEN INDRE, dirijorul corului „Românaşul” din Coaş 
 

realizat de Angela SPIRIDON 
 

 
 

S-au stins lin în jurul nostru luminile sărbătorilor iernii care ne-a trecut 
în 2012. Se vor reaprinde însă mereu într-un cuib de memorie, refăcând 
căldura unor momente care ne-au încântat – cum este, pentru noi, 
magnificul colind al corului „Românaşul” din Coaş care ne-a  oferit o zi 
de sărbătoare în plus. În portul lor de o eleganţă sobră, cu multă măsură 
în ornament, în nobilă „supunere” faţă de dirijor, în perfectă aliniere la 
datină, coriştii au adus până la noi colinde, urări, obiceiuri din satul lor. 
Pacea şi bucuria au ocupat de la început holul mare al bibliotecii, în care 
am avut parte de un concert de înaltă clasă, foarte bogat şi bine regizat, 
strâns din efortul, pasiunea şi talentul dirijorului şi al membrilor corului, 
între ei existând o afinitate specială – de mai mult de 30 de ani sunt 
împreună şi nu se pot certa fără să se împace, nu pot susţine un 
spectacol fără ca emoţiile personale să nu se transforme în succesul 
ansamblului. Mulţumim tuturor pentru clipele de farmec pe care ni le-au 
dăruit. 
De dinainte de Postul Naşterii Domnului, aveam pregătit un interviu cu 
dirijorul Eugen Indre, în care Domnia Sa povesteşte despre raiul vetrei 
sale, tot chiorene – Vărai, despre drumurile, căutările, limanurile sale în 
viaţă şi despre „a doua casă” (cum spunem noi Bibliotecii noastre) – 
„Românaşul”. A venit vremea să-l publicăm. 

 
 
V-aţi născut la jumătatea secolului trecut în localitatea chioreană Vărai 
 

Da, aşa este! Sunt născut la jumătatea secolului XX, pe 2 aprilie 1951, 
la 40 de kilometri de Baia Mare, în Vărai, localitate situată între judeţele 
Maramureş şi Sălaj. Sunt mândru de aceasta şi doresc ca bunul 
Dumnezeu să-mi hărăzească trecerea în eternitate la jumătatea 
secolului XXI. 
 
Aţi copilărit pe locul numit... 
 

Am copilărit pe locul numit „În Dos”, un ţinut superb, la doi kilometri 
şi o altitudine de 200 de metri deasupra satului, în mijlocul unei livezi 
cu tot felul de pomi, lângă celebra fântână „a Iancului” cu o apă rece şi 
pură cum rar îţi este dat să găseşti. 
 
Cum de îi este atribuit acestei fântâni numele Iancului? 
 

Când eram în clasa a II-a, învăţătorul satului, domnul Ioan Strâmb, cu distinsa sa inteligenţă şi cu un umor 
aparte, m-a întrebat dacă ştiu de unde vine numele acestei fântâni. Sigur că răspunsul meu a fost negativ. 
Atunci, Domnia Sa ne-a explicat calm, şi foarte binevoitor, că Avram Iancu, într-o zi de vară foarte călduroa-
să, în drumul său spre Cetatea Chioarului, trecând pe deasupra satului Vărai, a intrat să se odihnească la umbra 
unui fag ce acoperea o mică stână. După ce s-a aşezat, a observat că la baza stâncii era umed şi o răcoare deo-
sebită. Cercetând mai atent, a observat un firicel de apă limpede şi foarte rece. Spălându-şi faţa şi gustând din 
ea, a rămas uimit cât de rece e şi ce calităţi are, după care a săpat aproximativ un lat de palmă adâncime şi cu o 
lăţime cât o pălărie, înjghebând o mică fântâniţă care astăzi, prin modernizare, alimentează cu apă mai multe 

Casa din „Dos”, din Vărai 

 

Eugen Indre (1972) 
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familii, fiind cunoscută pentru calităţile sale (foarte rece vara şi dezmorţită iarna) în satele vecine, nesecând 
niciodată, oricât de mare ar fi seceta. 
 
Poate că cititorii noştri ar fi interesaţi de toponimia satului. Ne spuneţi câteva denumiri mai plastice 
de locuri? 
 

Cu plăcere. Fântâni: Fântâna Mare, La Corn, La Făguţ, Fântâna Ghezii; păduri: Păltinoasa, Stinăvoasa, În 
Dos, Peşteroaia, Soci, Plesa; poieni: Poiana Mărului, Poiana Mare, Poiana Petrii, Poiana Caprii; livezi: La 
Ogrăzi, Pe Pustă, În Toz, În Izvorâşte, Ogrăzile Popii; dealuri: Dealul Corbului, Priznelul, Chicera Mare, În 
Soci, Dâmbul Singerilor (unde se presupune a fi un zăcământ de sare); văi: Valea Mare, Valea Caselor, Între 
Văi, Valea Bârsăului; câmpuri: Pă Vale, La Poduri, Pă Sorţi, La Puturosu’, Pă Cojbă, La Dâmbuş, Sub Dos, 
Vârful Lazului, La Podirei, Pă Imaş; stânci: Cornu’ Pleşii, Prisaca, La Stani, La Râpă, În Corni; păşuni: În 
Pripori, La Mesteceni, Pă Cuiezle, Comorâtă, Valea cu Rătiţ, Piciorul Lupului, În Bârsău. 
 
Cum era Văraiul anilor ’50-’60? Se mai păstrează ceva din atmosfera de atunci? Ce pierderi a avut? Se 
poate vorbi şi de vreun câştig? 
 

În perioada anilor ’50-’60, mi-aduc bine aminte că în satul meu natal casele şi anexele gospodăriilor erau con-
struite din lut, bârne şi leţuri între care se băga (presa) pământ argilos amestecat cu paie şi bălegar. Altele erau 
din chirpici (voiog) şi foarte puţine din piatră. Majoritatea erau acoperite cu paie, şindrilă, badog (tablă), fiind 
luminate de lămpi cu petrol, iar încălzirea se făcea cu lemne (la fel şi astăzi). În momentul de faţă, se mai păs-
trează una, două case de atunci şi mai multe anexe. Putem vorbi atât de pierderi, cât şi de câştig, deoarece azi 
părerile sunt împărţite: bătrânii satului susţin că atunci casele erau mai călduroase şi mai uşor de întreţinut 
(chiar şi anexele), cu cheltuieli puţine, că azi sunt foarte costisitoare; generaţiile mai tinere nu neagă acest lu-
cru, dar apreciază ca fiind un câştig, confortul de azi adus de modernizare. 

 
Cu tot modernismul, Vărai este 
fermecător şi astăzi. 
 

Bunul Dumnezeu a conceput satul 
Vărai cum nu se poate mai frumos – 
este ca un stadion, casele fiind aşeza-
te în mijlocul arenei sportive, dealuri-
le acoperite cu păduri şi livezi par 
nişte tribune cu spectatori ce-ncon-
joară satul din toate părţile. Intrarea 
principală este prin Valea Morii  
(5 km până în sat), iar intrările se-
cundare sunt dinspre Mesteacăn, 
Lemniu, Purcăreţ, Fericea, Vălişoara, 
Curtuiuşu Mare şi Duruşa. Deasupra 
satului tronează turla Sfintei Biserici 
declarate monument istoric. Satul 
este împărţit în următoarele zone: La 
Poduri, Capătul din Jos, La Grajduri, 
La Arină, Pă Deal, La Cămin, În Va-
lea Popii, Pă Imaş, Pă Bâz, În Coastă, 
Pă Săcături. Numele de familii sunt 
împărţite după criterii de statut social 
şi stare materială: grofii (bogaţi): Ghe-
ţenii (Gheţe), Ciocenii (Ciocian), 
Bălmoşenii (Balmeş); bocotanii: Pope-
nii (Pop), Ciorănii (Cioară), Văscă-
neştii (Văscan); medienii: Prodăneştii 
(Prodan) şi Lemnenii (Lemnean), iar 
la urmă săracii (colduşii): Indrienii 
(Indre), Pănicenii (Panici) şi alţii. 
 
 
 
 

Biserica de lemn din Vărai 
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Am aflat că vărăienii sunt porecliţi „lupi”... 
 

Cum majoritatea comunităţilor chiorene au de zeci sau de sute de ani diferite nume satirice puse de oameni 
simpli din popor, nici vărăienii nu puteau scăpa de un astfel de nume. Cei din Valea Chioarului (găurenii) sunt 
numiţi „ciori”, duruşenii „huhurezi”, curtuişenii „ciomagi”, buciumenii „cai” etc. Cât despre numele de „lupi” 
pentru vărăieni, eu pot să vă redau doar istoria lui, dar cine l-a pus, nu ştiu! Cu mulţi ani în urmă, consătenii 
mei aveau multă pădure (azi deţin vreo 400 ha) pe care o păzeau ca pe ochii din cap, deoarece cei din Lemniu, 
Duruşa, Purcăreţ sau alte sate veneau cu căruţele şi furau lemne din grămezi gata tăiate, mai ales iarna, iar cei 
din Vărai veneau până aproape de ei (trei-patru persoane), se ascundeau şi, la un semn stabilit dinainte, urlau 
pe rând ca lupii punându-i pe fugă pe hoţii de lemne care de cele mai multe ori plecau cu căruţele goale, de 
frică să nu fie atacaţi de vreo haită de lupi. 
 
Acestea sunt porecle colective. Cu siguranţă, există şi porecle particulare. 
 

Când comunitatea unui sat poartă un nume satiric, cu atât mai mult o familie sau o persoană va purta un astfel 
de nume dat după o greşeală făcută, o vorbă necugetată sau o păţanie hazlie. Eu am avut ocazia să asist la ge-
neza unui astfel de nume, pus la o nuntă organizată prin anul 1964 la căminul cultural din sat, unde, în timpul 
dansului, un vecin de-al nostru, Iosif Ciocian, cunoscut sub numele de Ioji Clariţii, fiind fălos că juca cu cea 
mai bună dansatoare, „Frumoasa”, chiuia din răsputeri de mai multe ori: „Pişc-o mă, că şi i-o pişc / şi nimnica 
nu mi-o zâs / num-a tras din uăţi [ochi] şi-o râs!”, iar în pauza dansului feciorii, unde-l vedeau, strigau în grup 
aceste versuri, ironizându-l. De atunci în sat îi cunoscut cu numele „Pişcu”. Învăţătorul satului, domnul Ioan 
Strâmb, de-a lungul carierei şi vieţii sale, a reuşit să-şi lase amprenta asupra a sute de persoane, botezându-le 
ironic cu nume cum ar fi Zămucă, Oloc, Franzelă, Firţig, Cioflenc, Ciupuc, Papinuca, Mămicuţa, Bogatu şi multe, mul-
te altele. Dacă credeţi că eu am scăpat de-un astfel de nume, vă înşelaţi, deoarece când eram în clasa a III-a am 
fost întrebat ce fel de meri au părinţii mei în livadă (ogradă). Răspunsul meu a fost: „meri ionatani, parmini, 
şovari şi unu’ pădureţ” (sălbatic), la care mi-a răspuns: „Mărul pădureţ eşti tu!”, botezându-mă pe loc. 
 
Ce fel de oameni sunt vărăienii? 
 

După cum ştiţi, şcoala, familia, biserica, educaţia şi autoeducaţia sunt factori vitali şi esenţiali atât în formarea 
fiecărui individ, cât şi a comunităţii din care face parte, relevându-i caracterul pozitiv sau negativ, după care 
este evaluat în alte locuri. În general, vărăienii sunt cunoscuţi şi renumiţi prin harul cinstei, corectitudinii şi 
înţelepciunii, sunt firi calme, comunicative, vesele, oameni foarte glumeţi, distractivi şi petrecăreţi (la modul 
civilizat). Sunt buni gospodari, familişti, primitori şi prietenoşi. 
 
Cu ce s-au ocupat şi se mai ocupă locuitorii din Vărai? 
 

Ocupaţiile locuitorilor din comunitatea vărăiană au fost şi sunt diverse, în funcţie de posibilităţi şi pricepere: 
agricultura, creşterea animalelor şi păstoritul, deoarece posedă foarte mult teren arabil şi păşuni (imaşuri – 
aproximativ 1200 ha) prielnice şi necesare acestor îndeletniciri. O alta, profitabilă, a fost, este şi va rămâne din 
generaţie în generaţie producerea „horincii” – ţuica de prune, prin care Văraiul este renumit în ţară şi mai nou 
peste hotare, având cea mai bună pălincă din zonă şi cea mai mare suprafaţă cu pruni. O ocupaţie la fel de 
importantă a fost producerea varului (vărăritul) de înaltă calitate, care a dus faima satului până pe la Satu Ma-
re, Zalău şi Cluj. De-a lungul timpului, au fost zeci, poate sute, de generaţii care au avut această îndeletnicire, 
dar aş vrea să-l amintesc pe ultimul vărar care, sporadic, se mai ocupă cu aşa ceva: Simion Gheţe, zis 
„Simionu lui Ciulinoi”, în vârstă de aproape 80 de ani. Alţii au lucrat în mine, uzine şi drumuri, azi fiind pen-
sionari. Pe lângă ocupaţiile enumerate mai sus, azi patronatul şi comerţul sunt ocupaţii de căpătâi pentru cei 
rămaşi acasă, fiindcă generaţiile tinere au luat şi iau căile străinătăţii, pribegind prin toată Europa, din cauza 
situaţiei în care ne-a adus clasa politică din România postdecembristă. 
 
Spuneţi-ne ceva despre părinţii dumneavoastră, Gavril şi Maria. 
 

Pentru fiecare dintre noi, părinţii sunt cele mai importante persoane din viaţa noastră, pentru care avem po-
runca sfântă din Decalog de a le iubi, ajuta, respecta şi purta în sufletele noastre mereu cu dragoste şi credinţă 
chiar şi după moarte. Pe prim-plan rămân truda şi sacrificiul făcut de părinţi pentru asigurarea celor necesare 
de zi cu zi, pe de altă parte, ei sunt oglinda celor şapte ani de acasă, cu prima parte a formării caracterului nos-
tru. Părinţii mei, deşi au trecut la cele veşnice, tata în ‘94, iar mama în ‘95, rămân pentru mine cei mai mari 
profesori şi călăuze din viaţa mea, în special mama. Deşi starea materială a fost foarte precară, educaţia primită 
de la ei a fost tot mai bogată, pe măsură ce creşteam, prin sfaturile şi pedepsele pe care le primeam. Mama era 
neştiutoare de carte, iar tata avea doar două clase, dar amândoi erau foarte corecţi, cinstiţi, prietenoşi şi deose-
bit de primitori, mai ales cu cei năpăstuiţi, adăpostindu-i, îmbrăcându-i şi dându-le de mâncare din puţinul ce-l 
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aveau – nu vreau să exagerez, dar vedeam scene biblice în realitate, pline de generozitate, adevăraţi samariteni 
miloşi erau părinţii mei. Pe lângă toate astea, amândoi erau foarte „muzicali” – mama era o soprană veritabilă, 
iar tata un bariton cu glas foarte pătrunzător. De la părinţii mei moştenesc, astfel, auzul absolut şi atracţia spre 
viaţa muzicală, care-mi este har şi pasiune. 
 
Bunicii...? 
 

Despre bunicii mei nu pot să vă spun mai nimic, fiindcă aproape că nu i-am cunoscut, doar atât că bunicilor 
din partea tatei, Simion şi Terezia, din câte ştiu, le spuneau „Hedeşi”, de la un cuvânt care în limba maghiară 
înseamnă „ascuţit”, deoarece erau foarte ageri (ascuţiţi) la minte, iar pe bunicii din partea mamei, Ioan şi 
Părasca, îi porecleau „lupăi”, deoarece locuiau la doi kilometri distanţă de sat, sub o pădure foarte deasă. 
 
Aveţi fraţi, surori? 
 

La părinţi, am fost patru fraţi – doi băieţi şi două fete. Livia, sora cea mai mare (văduvă acum), are 64 de ani şi 
locuieşte în Mesteacăn, are doi copii, Sorin şi Romulus. Urmez eu, ca vârstă, apoi sora mai mică, Onorica  
(de 55 de ani), căsătorită în Curtuiuşu Mare şi are un băiat, Daniel. Ocupaţia tuturor este munca-n agricultură 
şi în gospodăriile lor. Am mai avut un frate, cel mai mic, Liviu, care a murit la Constanţa, în condiţii miste-
rioase. Aşa e viaţa: unul vine, altul pleacă, fiecare pe drumul vieţii sale, pavat cu flori sau spini, dureri ori bucu-
rii, dar dragostea şi unitatea frăţească trebuie să rămână curate, respectate şi păstrate-n suflet cu sfinţenie în 
orice împrejurări, de fiecare dintre noi. 
 
Care sunt amintirile cele mai frumoase legate de copilărie? De-a ce vă plăcea să vă jucaţi? 
 

Fiecare dintre noi ne-aducem aminte cu nostalgie de copilăria noastră cu poveşti vesele ori triste. Copilăria 
mea a fost fascinantă, iar amintirile ei curg cu nemiluita, una mai frumoasă ca alta, chiar şi cele triste. Locuind 
în afara satului, sub pădure, în mijlocul naturii, organizam excursii cu surorile şi fratele meu, parteneri de joacă 
fiindu-ne animalele, păsările, copacii şi insectele. Eram fermecat de răsăritul sau apusul soarelui, de ciripitul 
păsărilor, de cântatul greierilor, mirosul florilor, lătratul câinilor, zumzetul albinelor, forfota satului, cu tot fe-
lul de zgomote, iar seara mergeam în cimitir, mă culcam pe morminte urmărind splendoarea bolţii cereşti până 
adormeam, trezit fiind apoi de animale sau tunete şi fulgere ce-mi luminau calea spre casă, după care mă cul-
cam în porlaş (podul şurii) pe fân proaspăt cosit. Iarna, ore întregi săniuşul era pe prim-plan, iar primăvara 
adunam flori şi cărăbuşi, transformându-i în morişti sonore. Nici cuiburile păsărilor sau vizuinile animalelor 
nu rămâneau necontrolate, chiar şi noaptea, nu conta în ce anotimp sau condiţii meteo, totul era magnific şi 
atrăgător. Vara, când ploua, stăteam în curte aproape gol cântând şi dansând în ploaie, bucurându-mă de veni-
rea ei. Nu ştiam ce-i frica, peste tot umblam desculţ (azi nici în casă) – ce poate fi mai frumos? 
 
Aţi fost un copil cuminte sau mai năzdrăvan? 
 

Copilăria este prima parte a vieţii noastre, de fapt fiind şi cea mai frumoasă. Cuminţenia nu face front comun, 
nu poate convieţui şi nu se poate împăca sub niciun fel cu vraja copilăriei. De aceea vă întreb pe dumneavoas-
tră şi pe cititorii revistei: unde aţi văzut domniile voastre babă frumoasă şi copil cuminte? Eu, cuminte? Nici vorbă de 
aşa ceva. 
 
Ne povestiţi despre o năzbâtie de „notorietate”? 
 

Mă bucur şi vă mulţumesc pentru această întrebare, cu toate că acum mă simt un pic ruşinat pentru astfel de 
năzbâtii. Neştiind ce-i frica, încercam să ies în evidenţă prin tot felul de trăsnăi, nu consideram c-aş face ceva 
rău, din dorinţa de-a fi cât mai aproape de marele nostru povestitor Ion Creangă, pe care fiecare dintre noi  
l-am avut şi poate că şi acum, la bătrâneţe, îl avem în noi. Nu era zi să nu fac două-trei năzbâtii, dar şi răsplata 
era pe măsură – două, trei „masaje” cu nuiaua, biciul sau cureaua. Având parte de-o sumedenie de isprăvi, nici 
nu ştiu despre care să vă povestesc, dar, hai, să fie una, că n-o fi foc! Într-o zi însorită de toamnă, am zărit o 
veveriţă ce zbura din creangă-n creangă, dintr-un copac în altul; am urmărit-o până aproape de marginea pă-
durii. La un moment dat, am văzut un om de la noi din sat (Gigel) care fura lemne din grămada unei femei 
văduve, Lelea Tinca, vecină cu el. Când i-am apărut în faţă, m-a trântit la pământ, lovindu-mă destul de serios 
cu o creangă şi cu picioarele, asta ca să nu-l dau de gol Lelei Tinca pentru lemnele furate (aşa am aflat ale cui 
sunt lemnele). După ce am scăpat din mâinile lui, destul de şifonat, am fugit acasă fără să-l dau de gol – nu de 
frica lui, dar atunci când eram pedepsit pe nedrept nu rămâneam dator nimănui. Am aşteptat nerăbdător clipa 
revanşei, care a şi venit, după vreo două, trei săptămâni. L-am văzut venind agale pe drum cu o legătură de fân 
în spate, mutând-o de pe un umăr pe altul. Am fugit în casă după o cutie de chibrite, iute m-am furişat în spa-
tele lui şi am dat foc fânului. N-a simţit nimic până după trei, patru paşi, când i-a luat foc părul de pe cap. A 
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aruncat legătura cât colo, iar el s-a aruncat într-o băltoacă, stingând cu greu focul ce i-a cuprins aproape tot 
capul. Tremura ca frunza-n bătaia vântului de speriat ce era, iar din legătura de fân s-a ales un pumn de cenu-
şă-n vânt. N-a aflat niciodată cine-a pus focul. Eu priveam scena dintr-un tufiş aflat în apropiere. Nici tatei nu 
i-am rămas dator pentru pedepsele aplicate pe nedrept (când ştiam că-s vinovat, totul era OK) şi odată, după 
câteva zile de gândire, mi-a venit ideea să prind un arici şi, când va dormi (tata, nu ariciul!), să-l bag sub pătu-
ră, lucru ce l-am dus la bun sfârşit cu ştirea şi ajutorul mamei, care imediat a fugit afară râzând cu lacrimi. Eu 
am rămas pe loc, ştiind că tot n-am scăpare. Vă daţi seama ce a urmat: înţepături, urlete şi durere, tata primul 
şi eu al doilea, vreo două zile am mers împleticit după masajul aplicat cu multă dărnicie de tata şi, fără să 
vreau, v-am relatat două năzbâtii de „notorietate”. 
 
Îi ajutaţi pe părinţi în gospodărie sau la muncile agricole? La ce eraţi mai priceput? 
 

Da, cum să nu, de nevoie, plăcere sau obligaţie, îi ajutam, în primul rând pentru mama, care muncea pe brânci 
cât zece, şi apoi obligat de tata, al cărui mesaj era: „Prima dată munca şi pe urmă cartea (învăţătura)!” Pricepe-
rea merge mână-n mână, strâns unită, cu plăcerea. Cel mai mult îmi plăcea la strânsul fânului, tăiatul lemnelor 
pentru foc şi adunarea-n grămezi a frunzelor uscate, tăvălindu-mă-n ele, după care le dădeam foc. 
 
Mai vizitaţi satul natal? Mai aveţi rude acolo? Casa părintească...? 
 

După moartea părinţilor, casa şi ograda au rămas la sora mai mică, Onorica (eu am renunţat la tot), pentru că 
ea i-a îngrijit zi şi noapte săptămâni la rând, cât au stat pe patul de moarte, până şi-au dat obştescul sfârşit. Ul-
terior, a vândut totul, dar cinstea, omenia şi „locul de bună ziua” au rămas intacte şi păstrate cu multă grijă, 
fapt pentru care mai merg, sporadic, în vizită cu soţia mea, Ana, fiind primiţi şi găzduiţi cu plăcere şi prietenie 
de mai multe familii, în frunte cu vecinii Aurel Pop (viceprimar), Marian Pop (cantor) şi familiile lor, 
simţindu-ne bine împreună. 
 
Ce găsiţi mai frumos la oamenii din Vărai? 
 

Pentru mine frumuseţea, în primul rând cea sufletească, a oamenilor din Vărai reprezintă un tezaur sufletesc 
mai aparte, ce-l voi păstra viu în inima şi sufletul meu până dincolo de moarte (de voi putea), pentru calmul, 
gândirea, omenia, prietenia, unitatea şi spiritul gospodăresc, calităţi specifice, de altfel, tuturor chiorenilor. 
 
Cu cine aţi făcut clasele primare? Cum îşi făcea învăţătorul „datoria”? 
 

În clasele I-III l-am avut învăţător pe domnul Ioan Strâmb, foarte demn, sever, abil, plin de umor şi ironie. El 
fiind foarte bine pregătit, ne pretindea mult, nefăcând excepţie de la nimic: carte, ţinută, curăţenie, muncă, 
disciplină şi conduită, pedepsind orice abatere prin lovituri cu liniarul sau o nuia, statul pe grăunţe şi, ce-i plă-
cea mai mult, să ne tragă de păr sau perciuni zicând cu calm: „Măi, măr pădureţ (sau alt nume), mintea trebuie 
să-ţi fie aspră, nu părul, dar la tine-i invers: păru-i foarte aspru iar mintea-i foarte moale şi adormită!” La sfâr-
şitul clasei a III-a, domnul învăţător s-a pensionat şi-n locul lui a venit domnişoara Lenuţa Lazăr, abia ieşită de 
pe băncile şcolii, tolerantă, dar foarte bine pregătită şi cu drag de muzică. Amândoi erau născuţi în satul vecin 
Purcăreţ, judeţul Sălaj, foarte bine instruiţi profesional, deoarece în acele timpuri se făcea carte, cadrele didac-
tice erau respectate, făcându-şi cu brio datoria, nu erau indisciplina, mediocritatea, nesimţirea, tupeul şi haosul 
de azi. 
 
Ce elemente de port popular sunt specifice Văraiului? 
 

Elementele portului popular specifice Văraiului sunt cele tradiţionale satelor chiorene, elemente care, din pă-
cate, cel puţin în Vărai, aproape au dispărut. Păcat că nu ne ştim îngriji, păstra şi valorifica frumuseţea portului 
popular, obiceiurile şi tradiţiile tezaurului cultural românesc şi aproape că ne este ruşine de el. 
 
Este sau ar putea prezenta atracţie turistică Văraiul? 
 

Punctele de atracţie turistică din localităţile chiorene sunt ispititoare, bogate şi foarte diverse. Toate sunt zone 
etnografice autentice, pline de tradiţii şi melos românesc. Oriunde ne-am îndrepta paşii sau privirea simţim 
atracţia acestor zone fascinante, printre care şi zona Văraiului – renumită prin câteva locuri şi repere emble-
matice, cum ar fi „Peştera din Valea Caselor”, biserica de lemn, construită în 1842, în turnul căreia se află un 
clopot mic turnat în anul 1572, poate cel mai vechi din judeţ, funcţional şi azi. Biserica este declarată muzeu 
datorită vechimii, construcţiei şi arhitecturii sale, în care toate încheieturile şi îmbinările sunt realizate prin cuie 
confecţionate numai din lemn, iar la absida altarului întâlnim ferestre de dimensiuni mici în formă de cerc. 
Alte locuri, şi cadre naturale, şi pline de istorie şi legende, demne de luat în seamă sunt Vârful Prisnel şi Cor-
nul Pleşii, două locuri descrise pe larg în romanul Triunghiul, de către scriitorul Simion Pop, fiu al satului. În 
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vecinătatea acestor două locuri se află „Dâmbul Singerilor” unde se presupune că ar fi un zăcământ de sare. 
Nu pot fi omise nici plăcinta creaţă, horinca (ţuica) şi silvaiţa (magiunul), toate produse naturale, adevărate 
delicatese specifice zonei Văraiului, renumite pretutindeni. Vă invităm cu drag să treceţi pragul satului, 
vizitându-l de câte ori aveţi ocazia şi vă veţi simţi bine între vărăieni. 
 

Gimnaziul l-aţi urmat la Valea Chioarului. Cum a fost în centrul 
de comună? Veneaţi zilnic din Vărai sau aţi locuit în timpul şcolii 
acolo? 
 

Urmarea gimnaziului la Valea Chioarului a fost una dintre cele mai im-
portante perioade ale vieţii mele, din multe puncte de vedere, prin cu-
noaşterea de noi locuri, oameni, instituţii şi colegi din Valea Chioarului, 
Duruşa şi Valea Morii, nemaivorbind de colectivul cadrelor didactice 
cu o pregătire excelentă şi prestigiu. Totul a fost frumos, chiar şi dis-
tanţa de 16 km dus-întors împreună zilnic, pe jos, indiferent de condiţi-
ile atmosferice. Din clasa a VII-a, s-a introdus un autobuz pe ruta Satu 
Mare-Vărai. Fiind premiant an de an, primeam o mică bursă, din care-mi 
făceam abonament lunar la autobuz. 
 
Care a fost, la şcoală, obiectul dumneavoastră preferat? Ce disci-
plină aţi detestat? 
 

Ca oricărui elev, şi mie unele materii îmi plăceau, cum ar fi muzica, 
limba română, geografia şi istoria, altele – nu. Cele pe care le detestam 
erau matematica, fizica şi chimia, iar ora de desen pentru mine era un 

calvar, din lipsă totală de talent – nu puteam desena decât ouă, rădăcini şi portative, iar năzbâtiile de notorieta-
te n-au lipsit nici de aici. 
 
Când aţi frecventat Şcoala Populară de Arte „Liviu Borlan” din Baia Mare? A fost alegerea dumnea-
voastră sau aţi urmat sfatul cuiva? A fost un vis mai vechi sau o idee de moment? 
 

Fiecare individ, în alegerea profesiei sale are un „mentor”, ca model sau călăuză pe drumul ales din chemarea 
sa lăuntrică. Pe lângă darul cântului, dar genetic, Creatorul suprem m-a înzestrat cu un 
auz muzical absolut, lucru descoperit la Şcoala Populară de Arte „Liviu Borlan”, de că-
tre profesoara mea de canto, doamna Eleonora Pop, şcoală la care din iniţiativă proprie 
m-am înscris pentru examen la secţiunea canto, unde am intrat fără probleme, obţinând 
la absolvire media 8,50 pe ansamblul celor trei ani de studiu (1974-1977), împlinindu-mi 
astfel un vis. Visul devenit realitate a luat amploare în anul II de canto, când în cadrul 
şcolii a luat fiinţă celebra corală „Prietenii Muzicii”, la iniţiativa maestrului Gheorghe 
Velea care, auzind de la profesoara mea de canto de potenţialul meu muzical, m-a sfătu-
it să mă prezint la examenul pentru verificarea aptitudinilor muzicale, iar după examen, 
regretatul compozitor Liviu Borlan mi-a zis: „Ai o ureche de felină”, iar maestrul Velea 
a concluzionat: „Eşti brânză bună în burduf de câine, trebuie să eliminăm burduful şi să 
vindem brânza.” Pe lângă talentul dat de bunul Dumnezeu, am avut marele noroc sau 
şansa vieţii să fiu pregătit de adevăraţi corifei ai vieţii muzicale: Gheorghe Velea, Liviu 
Borlan, Ion Săcăleanu şi Iustin Podăreanu, care, după ce m-am înscris pentru perioada 
’80-’85 la secţiunea „Iniţiere corală”, pentru profesia de dirijor, au fost cei care mi-au 
şlefuit necontenit talentul şi drumul spre viaţa şi activitatea dirijorală, eu considerându-i, de aceea, părinţii mei 
spirituali în formarea carierei mele artistice. La finalul celor cinci ani de studiu, am obţinut media 10. Îmi 
amintesc că maestrul Gheorghe Velea încă de prin anul 1978 îmi cerea şi aproape că „mă obliga” să devin di-
rijor. Mulţumesc, maestre! 
 
Au fost sau sunt şi alte personalităţi din domeniul cultural născute în Vărai? 
 

Chiar fiind o comunitate mică, ce cuprinde circa 150 de fumuri (case) şi-o populaţie de aproximativ 450 de 
persoane, satul Vărai nu duce lipsă de personalităţi recunoscute în diferite domenii. Cel mai important mi se 
pare conferenţiarul universitar doctor Simion Pop, autorul a zeci de lucrări traduse în numeroase limbi străine, 
cunoscut în sat sub numele de „Domnul Fătului”, urmat de scriitorul Simion Pop (a Gubiţii), autorul, între 
altele, al romanului „Triunghiul”, şi poetul contemporan Ioan Es. Pop (a Diacului), autor al mai multor volu-
me de poezie, bine apreciate de publicul cititor. Şi în alte domenii de activitate s-au afirmat oameni din Vărai, 

În anul I canto, la 
Şcoala Populară 
de Arte, Baia 
Mare (1974) 

Eugen Indre – absolvent al clasei  
a VIII-a (1966) 
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cum ar fi conf. dr. Flaviu Pop (a Poptii Gheorghe), chirurg la Spitalul nr. 4 din Cluj Napoca, renumit în ţară 
şi-n străinătate, urmat de fostul subprefect Gheorghe Achim şi magistratul Maria Avram, fostă Chişiu (a Gro-
fului), de asemenea, doi preoţi, patru profesori, o învăţătoare, opt ingineri, doi subingineri, doi tehnicieni agri-
coli, o asistentă medicală şi doi voleibalişti, dintre care unul sunt eu. 
 
Spuneţi-ne câte ceva despre căsnicia dumneavoastră. 
 

Reuşita şi exercitarea profesiei artistice depind în foarte mare măsură de atmosfera familială, adică de înţelege-
rea, sprijinul şi aprecierea partenerului tău de viaţă pentru şi în tot ce faci în cadrul acestei profesii. Din cauza 
presiunilor şi mentalităţilor primelor două soţii, n-am avut parte de aceşti factori atât de necesari vieţii artisti-
ce, fiind nevoit să divorţez. N-o spun cu plăcere, dar asta e realitatea. De opt ani sunt căsătorit cu actuala so-
ţie, Ana, din Livada, localitate din judeţul Satu Mare, alături de care mă bucur de-o atmosferă familială sănă-
toasă, mai ales în viaţa artistică. Îi apreciez sprijinul, felul de a gândi, aptitudinile muzicale, dorinţa de-a cânta 
în cor şi încurajarea ce mi-o dă în momente grele, de orice natură. 
 
Aveţi copii? Nepoţi? 
 

Da, şi una şi alta, deoarece Creatorul suprem m-a înzestrat cu doi copii, o fată, Claudia, din prima căsătorie, şi 
un băiat, Roberto Claudiu, din cel de-al doilea mariaj – fiecare cu familie şi gospodari la casa lor. Am din par-
tea lor două nepoate frumoase şi inteligente foc – Alexandra şi Vanesa. 
 
Cum împăcaţi familia cu profesiunea şi activitatea artistică? 
 

Dacă în sânul familiei găsim dragoste, încredere, sprijin şi încurajare, atunci putem vorbi de exercitarea cu brio 
a profesiunii şi activităţii artistice, fără probleme sau tensiuni. Găsind toate aceste elemente la soţia mea, reu-
şesc pe deplin să împac viaţa de familie cu activitatea artistică şi socială. 

 
Aţi fost membru al câtorva coruri, aţi 
fost şi solist de muzică populară, 
sunteţi dirijor de coruri. Dintre toate, 
arta dirijorală v-a atras mai mult? 
 

Aveţi dreptate. De-a lungul anilor, am 
fost solist de muzică populară, corist în 
şase formaţii corale şi dirijor, din 1978. 
Sincer să fiu, nu m-am gândit niciodată, 
înainte, că aş putea să devin dirijor sau 
să am vreo idee în acest sens, dar soarta 
vieţii mele a hotărât altceva şi datorită 
excepţionalilor mei profesori de la Şcoa-
la Populară de Arte „Liviu Borlan” din 
Baia Mare, care tot timpul m-au îndru-
mat pe căile artei dirijorale, am început să 
fiu tot mai atras de aceasta, celelalte două 
(solist şi corist) nemaiinteresându-mă 
prea mult. 
 

Când şi unde aţi cântat prima dată în cor? 
 

În anul 1973 locuiam în Şomcuta Mare şi multă lume ştia că sunt solist de muzică populară. Într-o zi, am fost 
invitat de către dirijorul prof. Gheorghe Pop să particip la o repetiţie a corului „Glasul Chioarului” şi să cânt 
la partida de tenori doi. Am intrat în cor mai mult din curiozitate, să văd ce taine ascunse are cântul coral şi să 
fac diferenţa practică între arta corală şi muzica populară. După câteva repetiţii, mi-am dat seama cât de com-
plexă şi elevată este această muzică şi, din acel moment, am devenit un împătimit al ei. 
 
Aţi dirijat coruri şi grupuri vocale din mai multe localităţi. Cum aţi ajuns în relaţie cu respectivele 
formaţii artistice? 
 

Cel mai greu a fost la primul contact, dar norocul sau soarta au fost cu mine. În anul 1978, când activam în 
corala „Prietenii muzicii” la partida bas-bariton, unde cântam şi eu, aveam un coleg foarte „muzical”, Gheor-
ghe Crişan, din Finteuşu Mare, care-n acea vreme dirija corul bisericii din Şişeşti. M-a invitat în cinci-şase du-
minici la rând să ascult corul şi Sfânta Liturghie, eu urmărindu-l ce şi cum face, iar el zicându-mi: „Tot ce fac 

Corul Bisericii din Unguraş înfiinţat în 1981 de către Eugen Indre
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eu ţi-a prinde bine cât de curând şi pentru toată viaţa!” Mă tot întrebam de ce mi-a zis aşa ceva şi ce are de 
gând să facă. Sigur că-mi plăcea tot ce făcea ca dirijor, dar nu găseam nicicum răspunsul la chemarea şi 

afirmaţia sa. Du-
minica următoare 
a venit răspunsul 
şi surpriza vieţii 
mele, ca viitor di-
rijor de cor. După 
două, trei minute 
de la începerea 
Sfintei Liturghii, 
m-a rugat să dau 
tonul şi să dirijez 
eu puţin, motivând 
că merge până jos 
şi revine imediat, 
lucru ce nu s-a mai 
întâmplat, deoare-
ce el a plecat acasă, 
lăsându-mă „în vo-
ia sorţii”. Totul a 
fost pus la cale cu 

ştirea şi acordul preotului din acea vreme, Gheorghe Andreica, dar şi a corului întreg şi a cantorului, Badea 
Găvrilă, care mă ajuta spunându-mi ce trebuie să cântăm. Acest „complot” a fost pus la cale încă din prima du-
minică, de când am ajuns la Şişeşti, eu fiind singura persoană care n-a ştiut nimic despre asta. Celelalte contacte şi 
relaţii au venit apoi rând pe rând, prin recomandările Centrului Popular de Creaţie, de la preoţi şi nu în ultimul 
rând, în urma succeselor obţinute – ceea ce a stârnit invidia multor profesori de muzică din Baia Mare... 
 
Aţi făcut şi muncă de culegător de folclor? 
 

Ca să fii culegător de 
folclor, trebuie să 
cunoşti foarte bine 
tradiţia, cultura, stilul 
şi obiceiurile comu-
nităţii din zona etno-
grafică respectivă, 
aceasta necesitând şi 
cercetări amănunţite, 
uneori greu de „tra-
dus” chiar şi de mari 
etnografi. Aşa că las 
pe domniile lor să se 
ocupe de acest do-
meniu plin de enig-
me şi fantezii popu-
lare, cu răbdarea şi 
meticulozitatea ce-i 
caracterizează. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupul vocal din Coaş (1982). Dirijor: Eugen Indre 

 
Corul „Românaşul” după concertul din Coaş (1982) 
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Cu ce cor lucraţi în prezent? 
 

Formaţia corală de care mă simt foarte legat sufleteşte, la bine şi la rău, la bucurii, supărări, uneori mici neînţe-
legeri, succese şi poate chiar şi eşecuri este „Românaşul” din Coaş, unde activez în prezent ca dirijor şi, ori de 
câte ori este nevoie, la spectacole (şi implicit, la repetiţii, câteodată chiar săptămânal, la Şomcuta Mare). Mai 
colaborez cu corul „Glasul Chioarului”, în calitate de corist sau dirijor secund – din respect pentru cor, muzi-
ca corală şi pentru mentorul şi prietenul meu, prof. Iustin Podăreanu.  

Corul „Glasul Chioarului” din Şomcuta Mare la concertul de colinde de la Baia Mare (1999) 
 
 

Cum vă alegeţi repertoriul? Membrii corului au şi ei propuneri? Sunt acceptate? 
 

Alegerea repertoriului o face dirijorul corului, în funcţie de mai mulţi factori, cum ar fi potenţialul vocal şi 
muzical al corului, dificultatea lucrării muzicale sau cerinţe (piese corale impuse). La corurile de amatori, alege-
rea repertoriului trebuie făcută cu mare atenţie, ţinând cont de elementele esenţiale enumerate mai sus, la care 
mai pot adăuga experienţa şi tehnica vocală, deoarece vocile coriştilor amatori, nefiind şcolite, se simte lipsa 
culturii şi educaţiei muzicale stricte, predate în şcoli. Uneori, dirijorul trebuie să ţină cont şi de propunerile 
coriştilor, dacă acestea sunt benefice corului, şi să accepte o piesă propusă şi vrută a fi cântată de către corişti, 
pentru că aceştia o vor cânta cu plăcere, considerând-o, poate, o piesă de suflet pentru ei, fiindcă atunci apor-
tul lor la tot ceea ce fac este maxim iar succesul – garantat. 
 
Care este cea mai mare bucurie pe care aţi avut-o în calitate de dirijor? 
 

Viaţa dirijorilor este foarte tumultuoasă, plină de momente ascendente şi descendente, trecând în câteva clipe 
„de la agonie la extaz”, uneori sunt puşi în situaţii critice prin dezamăgiri, deziluzii sau eşecuri greu de supor-
tat. Nu fac excepţie de la regulă, astfel nici eu nu sunt scutit de aceste stări sufleteşti ce-mi „acompaniază” 
viaţa artistică. Până acum, în activitatea mea dirijorală am avut parte de multe momente speciale, sper să mai 
am şi de-acum înainte. Cea mai mare bucurie am avut-o la Şişeşti, în anul 1978, când pentru prima dată în via-
ţa mea am dirijat un cor. O altă mare bucurie am avut-o în 1979, când pr. Vasile Hotea m-a contactat pentru 
înfiinţarea corului bisericii din Coaş, „Românaşul” de azi. Iar una dintre cele mai mari bucurii, plină de emoţie 
şi suspans, am avut-o la Ulmeni, în anul 1984, când profesoara mea de canto, doamna Eleonora Pop, dirijoa-
rea corului din Ulmeni a ieşit la pensie şi, în cadrul spectacolului de gală susţinut de corul din localitate şi cora-
la „Prietenii muzicii”, dirijată de prof. Ion Săcăleanu, într-un cadru festiv, fără a fi fost pus în temă dinainte, 
am fost anunţat la microfon că, din acel moment, eu sunt dirijorul corului! Ca să fie bucuria şi surpriza depli-
nă, ultima piesă din spectacol, „Pe cărare, sub un brad”, a fost cântată de cele două coruri reunite, unde cei 
doi profesori au fost soliştii piesei, iar dirijorul ambelor coruri – eu. Pentru mine, a fost o zi de vis, plină de 
lauri, emoţii şi lacrimi. 
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Eşecuri..., dezamăgiri? 
 

Nici acestea nu ne ocolesc, oricine am fi, ne pot atinge şi afecta când nu ne aşteptăm, lăsând urme sau chiar 
răni adânci. Cel mai mare eşec al vieţii mele muzicale a fost în 1976, când, pentru o perioadă scurtă, am părăsit 
corala „Prietenii muzicii”, la indicaţia maestrului Gheorghe Velea, pentru că, din cauza auzului absolut, nu 
puteam face faţă transpunerii unei piese corale în altă tonalitate decât cea gândită şi scrisă de compozitor, dar 
după două săptămâni de studiu am reintrat în cadrul coralei, bucurându-mă de zisele maestrului: „Aşa te 
vreau!” Mă simt foarte dezamăgit de dispariţia sau desfiinţarea corurilor (unele de mare ţinută artistică) de pe 
harta muzicală judeţeană sau naţională, mai mult din dezinteres şi indiferenţă totală faţă de cultură şi cântul 
coral, atât din partea politicienilor, cât şi a acelora care conduc destinele culturii invocând lipsa de fonduri sau 

alte motive asemănă-
toare. Nu spun că n-ar 
avea puţină dreptate, 
dar, unde este interes 
şi se vrea, se poate, 
cum ar fi la Şomcuta 
Mare, unde Primăria, 
în măsura în care poa-
te, subvenţionează pa-
tru coruri, sau în Coaş 
– situaţie asemănătoa-
re. Urmaţi-le exem-
plul, stimaţi domni 
care coordonaţi arta şi 
cultura! 
 

Costumele sunt asigurate de cineva sau şi le confecţionează membrii corului? 
 

Costumaţia scenică în sinea ei reprezintă eleganţa unei formaţii artistice, care trebuie să fie în concordanţă cu 
stilul şi tradiţiile zonei etnografice din care face parte, lucru mai greu de realizat pentru o formaţie corală, din 
cauza numărului mare de persoane, a tendinţelor spre modernitate ale unora, a preferinţelor şi a situaţiei fi-
nanciare de azi. Este revoltător şi bizar să vezi pe scenă, la televizor sau în reviste culturale interpreţi de muzi-
că populară, chiar profesionişti, în costume populare autentice, iar în picioare cu pantofi, adidaşi, ghete, san-
dale şi ciorapi de toate culorile! Ce este mai alarmant este că acest lucru se poate vedea mai nou şi la membrii 
corurilor, iar dirijorii au mari probleme cu temperarea acestor tendinţe. Păcat că unii aşa-zişi dirijori se com-
plac în această situaţie, încurajând aceşti factori nocivi scenei, artei şi culturii. Şi eu mai întâmpin unele greutăţi 
şi mentalităţi „noi” în privinţa respectului pentru ţinuta şi costumaţia scenică. Costumele scenice sunt confec-
ţionate aproape în totalitate de membrii corului, sub supravegherea atentă a dirijorului, cheltuielile fiind indi-
viduale şi proprii. 
 
Unde şi când faceţi repetiţii? Spuneţi-ne ceva despre munca de preparare a unui spectacol. Câte ore 
de repetiţii sunt necesare pentru o oră de apariţie în public? 
 

Înainte de 1989, ne descurcam destul de greu în privinţa locului unde făceam repetiţii, din cauza persecuţiei 
comuniste, dar în prezent repetăm într-o sală de clasă sau în Biserică, unde avem condiţii destul de bune, mai 
ales, în privinţa căldurii, iarna. Repetăm miercurea şi vinerea sau de câte ori e nevoie. Când avem de susţinut 
un concert coral, ştim cel puţin cu o săptămână înainte, putându-ne, astfel, lua toate măsurile necesare pentru 
reuşită, prin intensificarea repetiţiilor, alegerea unui repertoriu adecvat, punerea la punct a ţinutei scenice, ale-
gerea traseului, plata închirierii autocarului sau a cazării, când e cazul, încercând ca totul să strălucească din 
toate punctele de vedere, mai ales pe scenă, unde o oră de apariţie în faţa publicului spectator necesită zeci de 
ore de muncă, stres, nervi sau epuizare psihică, iar aproape toate cheltuielile sunt suportate din propriile bu-
zunare (chiar şi de către mine). Toate aceste sacrificii sunt compensate însă prin dragostea faţă de scenă, cân-
tul coral, credinţă, Biserică, publicul spectator, iar succesele anterior obţinute ne dau speranţă pentru o nouă 
izbândă.  
 
Ce obiective prioritare aveţi acum sau pentru un viitor mai îndepărtat?  
 

Astăzi, 31 octombrie 2011, când are loc acest interviu, obiectivul nostru prioritar este reluarea repertoriului de 
colinde pentru sfintele sărbători de iarnă, cu speranţa că vom susţine câteva concerte de colinde, dintre care 
unul la un post de televiziune, apoi revizuirea repertoriului de pricesne pascale, pentru sărbătorile Sfintelor 

Corul din Ulmeni (1985), dirijor: Eugen Indre (centru, jos) 
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Paşti, poate şi un concert de pricesne ce urmează să fie parafat, iar planul nostru pe un termen mai îndepărtat 
este să participăm măcar la un festival coral în judeţ sau ţară, asta dacă vom găsi sprijin financiar. Ca o surpri-
ză pentru dumneavoastră şi pentru mine, este dorinţa viceprimarului de la Valea Chioarului, domnul Aurel 
Pop, care locuieşte în Vărai, ca atunci când va apărea revista cu interviul acesta, cineva de la Biblioteca Jude-
ţeană „Petre Dulfu” Baia Mare să vină în Vărai unde, în faţa publicului local, se vor purta discuţii despre revis-
tă, conţinutul ei şi interviul de faţă, iar la urmă corul „Românaşul” din Coaş va susţine un spectacol. Mi se 
pare o idee foarte bună, demnă de pus în practică. 
 
Există aşteptări care (încă) nu s-au împlinit? 
 

Pentru o persoană publică ce-şi respectă statutul de dirijor, întotdeauna vor exista aşteptări, cu satisfacţii, îm-
pliniri sau dezamăgiri. Eu încă nu mă consider o persoană împlinită, faţă de munca depusă la corul „Româna-
şul”, din cauza unor probleme legate de mesajul transmis, ca dirijor, a muncii titanice depuse, uneori, doar de 
unii. Mă simt neîmplinit, încă, faţă de coşeni, artă şi cultură. 
 
Alegerea numelui corului, „Românaşul”, are, cumva, o poveste? 
 

Aşa cum o persoană este cunoscută şi identificată după numele ce-l poartă, şi un ansamblu artistic sau un cor 
trebuie să aibă un statut şi să poarte un nume propriu. Înainte era „Corul Căminului Cultural”, ca toate celelal-
te coruri de la sate, iar în urma înfiinţării asociaţiei culturale, în 2009, trebuia să-i găsim şi un nume individual, 
dar n-a fost un lucru uşor! După multe căutări, o întâmplare a rezolvat problema. Într-o zi, în Coaş, am văzut 
un băieţel îmbrăcat în costum popular de Chioar, dar cu clop de moroşan, şi l-am întrebat: „Tu ce eşti? Coşan 
sau oşan?”, la care-mi răspunde nervos: „Să ştiţi că io îs românaş din Coaş!”, nume pe care imediat l-am dat 
corului. 

Cu corul „Românaşul”, la colindat la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” (28 dec. 2011) 
 
Cât de bine va fi mâine? 
 

Oricât de greu i-ar fi, românul trăieşte cu speranţa că mâine va fi mai bine, dar eu stau şi mă întreb mereu: 
când va fi acel mâine? Unde sălăşluieşte şi la ce distanţă se află? Încă n-am găsit răspunsul! Dar dumneavoas-
tră, stimaţi cititori ai acestei reviste? Atâta timp cât trăim cu speranţa că mâine sau nu ştiu când ne va fi mai 
bine şi-avem pielea pe noi, încă nu-i rău, stimaţi cititori! N-aş putea încheia discuţia aceasta fără a vă adresa 
cele mai cordiale mulţumiri, atât dumneavoastră, pentru acest interesant interviu, cât şi cititorilor revistei, pen-
tru cinstea şi atenţia acordată, dorindu-vă tuturor lungime de zile cu pace, sănătate, fericire, prosperitate şi 
speranţe de mai bine pentru ziua de mâine. 
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COLECŢIONARII DE ARTEFACTE ETNOISTORICE, DE LA CAVALERI AI MEMORIEI, 

 LA PRĂDĂTORI ŞI IMPOSTORI AI ACESTEIA 
 

Lector univ. dr. Ilie GHERHEŞ 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Filiala Baia Mare 

 
 
 
 

Savantul Nicolae Iorga îi numea pe istorici 
„cavaleri ai memoriei”. Rămâi uluit şi într-o 
profundă admiraţie istorică atunci când ai privi-
legiul să cunoşti unele colecţii etnoistorice, de o 
diversitate mai mult sau mai puţin fascinantă, 
dar răspunzând unei motivaţii uşor decelabile, 
de cele mai multe ori etnice. Cu totul aparte, 
aşadar, te simţi în faţa unor izbânzi ale genului, 
similare în modul ca intenţionalitate şi totuşi 
semnificativ diferite: le-am numit aici pe cea a 
d-lui Ion Botoş din Apşa de Jos (Ucraina) şi pe 
cea a preotului Ilie Chaşcec, din Poienile de Sub 
Munte, o localitate din Maramureş cu peste 
10.000 de locuitori, în majoritate etnici ucrai-
neni. 

În peregrinările mele prin Maramureşul, mai 
nou aşa-zis istoric, periegheze etnoistorice mai 
mult sau mai puţin reuşite profesional, întot-
deauna însă, condescendente şi prietenoase mi-a 
fost dat să admir realizări de excepţie ale unor 
colecţionari de/cu vocaţie: familia învăţătorilor 
Pipaş din satul Tisa, casa Pleş Pâţu din Ieud, 
„muzeul ţărăncii maramureşene” din Dragomi-
reşti, colecţia Grad Ştefan din Moisei, colecţia 
profesor (de istorie) Augustin Coroianu şi colo-
nel (de grăniceri) Dorel Răţanu, amândoi din 
Poienile de Sub Munte, colecţia naturistului Ion 
Ardelean din Petrova ş.a. 

Casele, încăperile, foişoarele, curţile, locaţiile 
unde erau adăpostite şi unde erau „expuse” în 
acest scop artefactele etnoistorice erau şi sunt, 
pentru proprietarii lor, parte din fiinţa proprie, 
adevărate altare de închinare, locuri sacre ale 
unei pasiuni arzânde, până la dăruirea totală, 
adevărate laboratoare unde se prepară şi se con-
sumă tot felul de scenarii, creuzete ale prefacerii 
şi stâmpărării unor alchimii pe care doar muza 
destinelor istorice, Clio, le poate înţelege. 

Dacă-i adevărat că istoria unui popor este 
cea scrisă şi, apoi, învăţată odată cu ultima ediţie 
de manual, atunci istoria de ceremonial, cea 
concelebrată ar trebui să fie cea alcătuită după 
inventarul ultimelor colecţii tematice. Pe cale de 
consecinţă dacă acceptăm truismul că Mara-
mureşul este un muzeu viu, că este „satul pri-
mordial” al Europei, mustind încă de mituri an-
cestrale, de tradiţii şi obiceiuri, de folclor, atunci 
vom înţelege de ce aici, poate mai mult ca şi în 
alte părţi, argumentul etnografic este pus să 
consacre istoria, ba chiar să o definească. 

Asemenea oricărui intelectual, şi muzeogra-
ful angajează dileme, iar la nivelul fiecărei con-
ştiinţe se nasc construcţii care te obligă să alegi 
între mai multe opţiuni; or, este cunoscut că 
numai atunci când alegi, te defineşti. Prin extra-
polare, colecţionarul este mult mai liber, mult 
mai dezinhibat, el este pe lângă proprietarul ace-
lui „exponat” şi evaluatorul său sub toate aspec-
tele, fără a angaja, neapărat anumite procese (de 
conştiinţă, de exemplu). Folosind un joc prăpăs-
tios de cuvinte şi apelând la imaginaţie sau ex-
perienţă (în cazul unora!) vom mai preciza că 
dacă, în general, un obiect, odată ce-şi epuizează 
virtuţile utilitare pentru care a fost creat, pe care 
le-a satisfăcut el, mai rezistă în orizontul nostru 
de interes doar ca obiect de artă sau exponat de 
muzeu; pe de altă parte, în cadrul unor „colec-
ţii” particulare el se poate „reobiectiva” parcur-
gând drumul invers de la efect la cauză, deser-
vind din nou o nevoie socială, poate chiar pe 
cea iniţială. 

Ilustrând parcă intenţia lui Lucian Blaga care 
rostea în poezia „Sufletul satului”: „Eu cred că 
veşnicia s-a născut la sat”, confirmându-l cu 
asupra de măsură pe Marin Preda, cel care pre-
dicase că „ţăranul şi-n Academie tot ţăran ră-
mâne”, generaţia noastră de orăşeni (în fapt ţă-
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rani de la oraş, de multe ori) şi-a strămutat în 
noul habitat şi colţişoare sau fragmente din uni-
versul rural, fie pe post de motiv decorativ sau 
chiar „restaurante” rustice, cârciumi gen colibă, 
pensiuni etnoturistice ş.a. 

Dincolo de aceste luxuri mai mult sau mai 
puţin bucolice, cu care se desfată şi răsfaţă unii 
dintre cavalerii sângelui colorat etnic, începe o 
lume mult mai pragmatică şi în acelaşi timp 
enigmatică, umbrită, a colecţionarilor de profe-
sie (care din asta trăiesc!), a „colecţionarilor” 
care populează şi „alimentează” târgurile de 
etnovechituri, care se intersectează şi din rându-
rile cărora se recrutează, de multe ori, hoţii de 
obiecte de cult, hoţii de exponate din muzee, 
profanatorii de morminte, traficanţii de obiecte 
de artă, de carte rară, incunabule ş.a. 

N-aş fi scris toate acestea, rănind, poate, în 
cazul unora, sufletul nobil al unei pasiuni, dar 
descoperind de curând două topoare de piatră 
(din neolitic şi din calcolitic) în localitatea mea 
natală, la doi cetăţeni acasă, unul dintre ei mi-a 

cerut o sumă frumuşică pentru a-l preda la mu-
zeu. Încercând să-l sensibilizez asupra descope-
ririi, respectivul cetăţean a supralicitat replicân-
du-mi că dacă nu-l cumpăr îl va vinde în zona 
Hunedoarei, la „comercianţii” de astfel de obi-
ecte, minţind în consecinţă, că a fost descoperit 
la Sarmizegetusa. În aceeaşi ordine de indignare 
se înscriu, poate, şi furturile din muzee (să ne 
amintim numai de cele din muzeele maramure-
şene) a căror destinaţie sau ai căror „valorifica-
tori” finali sunt tot în rândul aşa-zişilor colecţi-
onari. 

În faţa acestei subspecii de colecţionari, în 
fapt indivizi cu o cultură de specialitate medio-
cră, semidocţi şi frustraţi, doritori să epateze, 
muzeograful trebuie să fie mereu vigilent, atât în 
competiţia de a identifica, eventual, în teren pie-
sele unicat sau de mare valoare etnoistorică, dar 
şi între zidurile muzeelor, căci între vizitatorii pe 
care-i întâmpinăm cu atâta drag şi recunoştinţă 
se camuflează şi viitori hoţi de obiecte de mu-
zeu, impostori şi prădători ai memoriei istorice. 

 
 

Casa Iurca de Călineşti - Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei 
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DESPRE MONUMENTUL MEMORIAL „VASILE LUCACIU” DE LA SATU MARE 

 
Traian URSU 

 

 
După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, pentru românii sătmăreni, şi ardeleni, mai cu seamă, dar şi 

pentru mulţi din vechea Românie, care i-au cunoscut faptele şi jertfa pentru ţară, imaginea şi amintirea lui Va-
sile Lucaciu nu puteau să dispară odată cu trecerea sa la cele veşnice, întâmplată în ziua de 28 decembrie 1922. 
Numele tribunului unirii tuturor românilor nu putea să intre în anonimat. Aşadar, în semn de recunoştinţă, 
„încă în 1924, ca o primă iniţiativă de cinstire a memoriei sale, se înfiinţează la Satu Mare «Reuniunea de cân-
tări şi muzică V. Lucaciu», cu gândul mărturisit de „a afirma şi propaga cultura românească în acest colţ de 
ţară”1. 

Peste doi ani, aflăm şi despre intenţia sătmărenilor de a-i ridica părintelui Lucaciu un monument. Azi, 
după trei ani şi câteva luni de la moartea acestui bărbat, „din iniţiativa şi cu concursul mai multor intelectuali 
din localitatea şi din judeţul Satu Mare se va ridica în acest oraş […] un monument falnic care va eternia 
faptele acestui mare erou al neamului”2.  

Dar şi la Baia Mare erau intenţii similare. „[…] La 2 august 1926, fostul secretar personal al lui Lucaciu, 
Sigismund Lenghel, a propus ridicarea unui monument în cinstea marelui patriot, iar la 14 august se formează 
Comitetul care trebuia să adune fondurile necesare pentru ridicarea statuii în centrul oraşului Baia Mare”3.  

Sătmărenii însă acţionează concret şi, la 16 ianuarie 1927, se anunţă că: „Zilele acestea a fost expusă în 
cabinetul d-lui prefect al judeţului bancheta (macheta n.a.) statuii dr. V. Lucaciu, datorită artistului sculptor şi 
pictor Aurel Popp. Bancheta redă minunat figura dârză a eroului de la Şişeşti. Este o operă de mare valoare şi 
credem că locuitorii acestui judeţ vor lupta din răsputeri spre a realiza fondul necesar. Statuia va costa 9 mi-
lioane. Va avea o înălţime de 9 metri şi va fi aranjată înaintea bisericii greco-catolice [ortodoxă unită n.n.] ro-
mâne”4. Prefectul judeţului, I. C. Barbul, întruneşte „Comitetul sătmărean pentru ridicarea monumentului, în 
16 mai 1927, având de discutat „lucrările pregătitoare deja îndeplinite, precum şi proiectul de lucrări”. Comite-
tul, alegând ca preşedinte de onoare pe Octavian Goga, ministrul de interne, ca preşedinte activ pe P.S. Epis-
cop Hossu de la Gherla, ca vicepreşedinte pe dr. I. C. Barbul, prefectul judeţului, iar ca secretar pe Augustin 
Ferenţiu, primarul oraşului Satu Mare, „însărcinează pe Aurel Popp, artistul cu renume ce a trecut şi graniţele 
ţării, ca să execute lucrările de artă, privitoare la monument”5. Bunele intenţii însă nu aveau a se finaliza acum. 

Lucrurile iau un aspect mai concret după numirea ca prefect al judeţului, la 20 aprilie 1935, a dr. Octavi-
an Ardelean. Într-un „apel către toate instituţiile publice şi culturale din judeţ”, noul prefect spunea: „[…] O 
datorie elementară ne impune tuturora care azi ne găsim beneficiarii eroismului acestui mare bărbat al neamu-
lui de a ne aduce prinosul nostru de recunoştinţă memoriei sale, eternizându-i măreaţa lui figură într-o statuie 
demnă de faptele sale patriotice. 

Dorind a răspunde acestui sentiment de datorie naţională reprezentanţii salariaţilor publici şi particulari 
întruniţi în ziua de 20 a lunii curente (iunie) la o consfătuire în cabinetul şi sub preşedinţia d. prefect al judeţu-
lui, au decis în unanimitate următoarele: Se renunţă la leafa de o zi de către toţi salariaţii publici şi particulari 
cu scopul de a erija în municipiul Satu Mare statuia marelui fiu al judeţului, dr. Vasile Lucaciu. 
                                                 
1 Negoiţă Lăptoiu, Monumentul elocinţei: Vasile Lucaciu, de Cornel Medrea, în „Satu Mare Studii şi comunicări”, vol. II, 

[coordonator: Viorica-Lucia Ursu], [Satu Mare], 1972, p. 352 (cf. Apelul Reuniunii de cântări şi muzică „Vasile 
Lucaciu”, în „Satu Mare”, nr. 24, din 29 noiembrie 1936, p. 4). 

2 Ibid (cf. S. Todica, Dr. Vasile Lucaciu, în „Satu Mare”, VIII, nr. 48, din 20 iunie 1926, p. 1). Sigismund Lenghel 1864-
1944, preot şi protopop onorific, eminent patriot, unul din delegaţii oficiali care au votat unirea la Alba Iulia la 1 De-
cembrie 1918, stabilit la Baia Mare din 1919. 

3 Ibid (cf. Valeriu Achim, Aurel Socolan, Dr. Vasile Lucaciu, luptător pentru drepturile româneşti şi Unirea Transilvaniei cu Româ-
nia, Baia Mare, 1968, nota 208). 

4 Ibid., p. 352-353 (cf. Statuia lui Vasile Lucaciu – opera artistului sculptor Aurel Popp, în Satu Mare, IX, nr. 3, din  
16 ianuarie 1927, p. 2. 

5 Ibid., p. 353 (cf. Adunarea Comitetului pentru ridicarea unui monument Vasile Lucaciu, în „Satu Mare”, IX, nr. 21, din 
16 ianuarie 1927, p. 2. 
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Această statuie urmând să fie dezvelită la data de 1 decembrie a.c. [1935 n.n.], reţinerea acestei contribuţii 
se va face din salariile lunii iulie !…]”6. 

La mai bine de 10 ani de la lansarea ideii de a se ridica un 
monument memorial în onoarea lui Vasile Lucaciu, la Satu Mare, 
şi cu o întârziere de un an faţă de data preconizată în iunie 1935, 
soseşte momentul multaşteptat de către Prefectura judeţului Satu 
Mare. Dezvelirea statuii părintelui dr. Vasile Lucaciu va avea loc 
în luna decembrie 1936, monumentul fiind realizat după 
proiectul artistului Cornel Medrea (1888-1964), care câştigase 
concursul organizat în acest sens. Între cei 14 artişti participanţi 
la acest concurs, s-au aflat şi Oscar Han (1891-1976), Aurel 
Popp (1879-1960), Gheorghe Man, sculptor, profesor la Liceul 
„Gheorghe Şincai” din Baia Mare. 

Prefectura judeţului Satu Mare trimite, în sfârşit, invitaţii la 
instituţii şi personalităţi centrale şi locale, la asociaţii şi uniuni 
organizate pe diferite domenii şi ocupaţii etc., prin care le anunţă 
şi le chemă să participe la eveniment. 

O astfel de invitaţie, cu nr. 16.912/1936, este trimisă la 
„Asociaţia Foştilor Voluntari din Ardeal” (denumirea exactă: 
„Uniunea Foştilor Voluntari Români Ardeleni şi Bucovineni” 
U.F.V.R.), având sediul central în Cluj. Dăm conţinutul integral 
al adresei, care sună astfel: 

 
 
„Domnule Preşedinte 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa Domniei-Voastre că la Satu Mare, la  

13 Decembrie 1936, va avea loc, în cadrul unor mari serbări populare, dezvelirea 
statuiei marelui luptător, Vasile Lucaciu, la care şi cu prilejul prezentei Vă adresăm 
o respectuoasă invitare pentru participare. 

Vasile Lucaciu reprezintă cea mai proieminentă figură din istoria politică a Româ-
nilor Ardeleni în năzuinţa lor spre Unire. Prin pilda vieţii sale, el este cel mai 
virtuos dintre martirii neamului, care de la tribună şi altar a propovăduit şi apărat 
sfânta lege a patriotismului şi a credinţei noastre creştineşti. 

În simţământul unanim de pietate şi de recunoştinţă pe care Ţara întreagă şi în 
special Ardealul îl datorează şi-l păstrează „Leului de la Şişeşti” inaugurarea monu-
mentului lui Vasile Lucaciu la Satu Mare, trebuie să întrunească în jurul statuiei sa-
le, întreaga populaţie a ţinutului nostru, întreg Ardealul apărat de el şi pe cei mai 
de seamă reprezentanţi ai Ţării ca o nouă chezăşie a solidarităţii integrale pentru 
clipele hotărâtoare de viitor ale neamului. 

„Asociaţia Foştilor Voluntari din Ardeal” [această sintagmă a fost completată cu un scris de mână n.n.] 
părtaşa şi sprijinitoarea tuturor celor mai de seamă evenimente din viaţa naţională a 
Ardealului, pentru memoria lui Vasile Lucaciu, suntem siguri că ne va asigura toată con-
tribuţia sa – Apelăm la binevoitorul sprijin, rugându-Vă ca printr-un apel dat tuturor 
membrilor societăţii, Dvs. să-i lămuriţi şi să-i îndemnaţi de a participa la această 
inaugurare a statuii. 

Programul sumar al serbărilor este următorul: 
La ora 10 dimineaţa Te-Deum la statuia V. Lucaciu, din Piaţa I. C. Brătianu. 
La ora 10 ½, Cuvântările oratorilor. 
La 11 ½, Defilarea participanţilor în faţa statuiei lui V. Lucaciu. 
La ora 21 seara Festival artistic la teatrul „Notara” [sic]. 
Primiţi asigurarea înaltei noastre stime şi consideraţiuni. 

Satu Mare, la 27 Noembrie 1936. 
Comitetul de organizare al serbărilor 

  Prefect       Secretar 
 Dr. Ardelean7            Indescifrabil8 
 

                                                 
6 Ibid., p. 353-354 (cf. O frumoasă iniţiativă a dlui prefect Dr. O. Ardelean, în „Gazeta Sătmarului”, VI, 146, din 7 iulie 1935). 
7 Ardelean Octavian, prefectul liberal pentru judeţul Satu Mare, era medic radiolog, născut în Negreşti Oaş. A adus pri-

mul aparat Roentgen (Röntgen) în judeţul Satu Mare. Informaţie comunicată în anul 1976 soţiei mele, Viorica-Lucia 
Ursu, atunci, muzeograf principal, şefa Secţiei de istorie la Muzeul Judeţean Maramureş, care l-a vizitat la Ploieşti, unde 
se stabilise ca refugiat, din 1940. Cu acea ocazie a informat-o şi despre existenţa la Câmpina a unor frumoase piese de 
mobilier de bucătărie care au aparţinut lui George Pop de Băseşti. 

8 Direcţia Generală a Arhivelor Naţionale, Filiala Baia Mare. Prefectura Judeţului Satu Mare, Dosar 29/1934-1947, fila 12 (av. şi rev.). 

Monumentul lui „Vasile Lucaciu” 
din Satu Mare 
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În stânga, pe reversul filei, preşedintele organizaţiei centrale a U.F.V.R., de la Cluj trimite invitaţia, în 
original, preşedintelui Despărţământului Satu Mare, cu „Nr. 801/1936 Domnului Dr. Gavril Oşianu 
Preşed[intele] Desp[ărţământului] U.F.V.R. Satu Mare, spunând: 

 
„Se remite în original spre executare, cu rugămintea să reprezentaţi la serbările 

de mai sus Uniunea noastră”. Şi continuă: 
„Marele patriot V. Lucaciu a avut un mare rol la formarea Legiunilor de români în 

România şi Italia”. 
   Cluj, la 7/XII.1936 Cu dragoste Camaraderească 
  Preşedinte (s.s.i.)   Secretar general; M. Guiu,  

iar ştampila are legenda:  
   „Uniunea Foştilor Voluntari Români Cluj”. 

 

Preşedintele Despărţământului Satu Mare al U.F.V.R. primeşte şi el o invitaţie cu acelaşi conţinut ca 
şi invitaţia trimisă la Cluj şi de la Cluj pentru el, dar mai primeşte una, personală, cu următorul conţinut:  

 
„Domnule preşedinte, Comitetul de organizare a serbărilor dezvelirei monumentului 

lui Vasile Lucaciu, stabilind programul serbărilor din 13 Decembrie a.c. [1936 n.n.] a ho-
tărât ca la defilare să participe şi reuniunile şi societăţile din acest oraş în frun-
te cu co[nducător]ii lor. 

Cu onoare ne rugăm deci să binevoiţi a convoca pe membrii Societăţii ce conduceţi, 
cari în grup să se prezinte la serbarea în Parcul Carol II unde este locul anume fixat 
pentru societăţi şi reuniuni, iar după terminarea serbării să se încoloneze pentru de-
filare conform programului stabilit. 

Defilarea se face în rânduri de câte patru în faţa statuiei şi membrilor Guvernu-
lui cari vor primi defilarea, aşezându-se apoi iară la locurile fixate, unde vor asis-
ta la celelalte defilări. 

Serbarea se începe fix la 10 a.m. deci cu onoare ne rugăm să binevoiţi a fi pre-
zenţi cel mai târziu la ora 9¾. 

Primiţi asigurarea consideraţiunii noastre. 
Satu Mare, la 8 Decembrie 1936. 
 
   Prefect     Subprefect 
  Domniei-Sale Domnului Preşedinte al Uniunei Foştilor Voluntari loco” 9. 
 
Pe reversul invitaţiei, trimisă de la Cluj şi primită în 10 dec. 1936, dr. Gavril Oşianu, preşedintele 

Despărţământului Satu Mare al U.F.V.R. a notat: „Rez[oluţiune] U.F.V.R. Despărţământul Satu Mare,  
nr. 18/1936. Domnule Preşedinte [de la Cluj n.n.], Cu onoare vă aduc la cunoştinţă că primind adresa 
Dvs. nr. 801/1936 din 7 lunei curente, m-am prezentat în fruntea unei delegaţii de membri la serbările, 
cari au avut loc în Satu Mare la 13 Dec. cu ocaziunea dezvelirei statuiei marelui patriot Dr. V. Lucaciu şi 
am depus pe soclul statuiei în numele Uniunii F. V. o frumoasă coroană cu lauri. 

Baia Mare, la 15 Dec. 1936. Cu toată stima” 10. 

                                                 
9 Ibidem. 
10 Ibid., fila 12 (rev). 
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CLOPOTELE 

 
Milian OROS 

 

 
 
Era o zi frumoasă de sfârşit de martie a 

anului 1847. Dinspre Codrii-de-Apus aerul adia 
blând spre Valea Uileacului aducând cu el fiori 
de primăvară. Soarele trezise de mult grădinile 
şi căsuţele pitite în livezi. Pomii îşi ridicau spre 
cer, ca într-o rugăciune, crengile fără frunze, 
negre-fumurii, dar cu muguri gata să plesnească. 

Încă de dimineaţă mare fierbere cuprinsese 
satul. Uilecanii se adunaseră cu mic cu mare la 
biserică, să-l asculte pe părintele Mihai Gora. 
Biserica de lemn de pe Uliţa Bisericii nu era aşa 
de mare să-i cuprindă pe toţi cei adunaţi, aşa că 
mulţi rămăseseră afară şi ascultau cuvintele pre-
otului prin uşa larg deschisă. Nu era zi de sărbă-
toare, dar oamenii veniseră aşa de mulţi pentru 
a-şi spune necazul strâns de atâta vreme în su-
fletele lor obidite şi care acum era pe cale să 
răbufnească, să rupă baierile înţelegerii şi umi-
linţelor îndurate de sute de ani. Zvonurile des-
pre desfiinţarea iobăgiei ajunseseră şi la urechile 
lor, dar mai-marii vremii şi ai locului nu păreau 
că vor să schimbe ceva din vechile rânduieli. Îi 
ţineau mai departe pe oameni în împilare, 
aducându-i la clacă şi punându-i la munci ca şi 
până atunci. Mai mult decât atât, gândul şi vre-
rea le erau ca Transilvania să fie alipită Ungariei. 
Îşi trimiseseră câini de pază peste tot, să mârâie 
acolo unde credeau c-ar putea izbucni răzmeri-
ţe. Asta făceau, se pare, cei trei jandarmi cu 
puştile pe umăr, postaţi la vreo zece metri de 
biserică, pe Uliţa-de-Sus, care te scotea, pe lân-
gă cimitir, tocmai în colţul codrului de fag. O 
adiere de vânt le-a adus vorbele până la urechile 
mulţimii, agitând-o. 

 
– Nem, mit akarnak, és az Istenek, bleste-

maţii fiúk! 
– Az Úr plutonier, azt mondom, hogy 

egyedül, hogy sokan vannak! 

– Ön félek a Ferentz, és félek, bár a 
praktikus rifle-n! 

– Tudom uilecani paşnici... Ha nem ablak 
betörése... a farok... 

– Sir– és mi a teendő, vagyok, mit tenni?... 
Annak érdekében, hogy üljön be a kezét-n 
mell? 

– Én arra gondoltam, hogy azt el a Biuşa, 
annak érdekében, hogy a Bizottság felé 
jelentést... Mi történik itt...1 

– Ce vorbesc ăştia, bade Mitru?... Dumnea-
ta ştii ungureşte? întreabă cu glas coborât câţiva 
flăcăi. 

Un timp, Mitru caută cu privirea-n pământ, 
apoi, cu voce coborâtă, dar în care clocotea 
mânia, le răspunde: 

– Apoi, ce să băsădească... ne înjură de cele 
sfinte! Unul dintre ei spune să nu ne aţâţe, că sun-
tem oameni paşnici, dar celălalt îl face fricos... 
Da... să ştiţi că le e frică de noi, chiar dacă au ar-
me... Au de gând să se ducă la Biuşa la nu ştiu ce 
Comisie, să ne pârască, bată-i Dumnezo!... 
Doamne, iartă-mă!... Sunt în faţa bisericii şi nu 
se cuvine să-i blestem!... 

Mitru, oarecum spăşit, îşi întoarse privirea 
spre crucea bisericii şi-şi făcu repede cruce. 

Vântul ce se pornise se hotărâse să fie discret 
şi vorbele jandarmilor n-au mai fost dezvăluite. 
Cu toate acestea, o mână de feciori se desprinse 
dintre cei adunaţi şi se îndreptă calm, dar hotărât, 
spre jandarmi, ţintuindu-i cu privirile. Văzându-i, 
                                                 
1 – No, ce vor şi blestemaţii ăştia, Dumnezeii lor! 

– Domnule plutonier, eu zic să-i lăsăm în pace că sunt 
mulţi! 

– Ţi-e frică, Ferentz, ţi-e frică, deşi eşti cu puşca-n mâ-
nă! 

– Eu îi cunosc pe uilecani, sunt paşnici... dacă nu-i calci 
pe coadă, domnule... 

– Şi ce să fac, mă, ce să fac?... Să stau cu mâinile-n sân? 
– Mă gândesc să daţi o fugă la Biuşa, să raportaţi la 

Comisie... ce se întâmplă aici... 
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ungurii n-au mai stat la poveşti şi, câne-câneşte, 
au luat-o la picior spre codru, la început la pas, 
apoi chiar la fugă. În urma lor, tinerii s-au oprit, 
uitându-se doar cum dispar printre copaci. Mul-
ţumiţi, cu zâmbetul pe buze, s-au întors apoi în 
faţa bisericii, reuşind să prindă ultimele cuvinte 
din predica părintelui Mihai Gora. 

– Fraţilor, să nu ne arătăm mai prejos, prin 
cuvântul şi faptele noastre, decât cei din Cehu 
Silvaniei, Ulciug, Motiş ori Oarţa de Sus şi de 
Mijloc. Trebuie să aruncăm odată de pe 
grumajii noştri jugul asupririi şi împilării. Încă 
de pe acum, când nu s-a ieşit la lucru-n câmp, 
să oprim orice muncă iobăgească silită. Domnul 
Vaida Tivadar trebuie să înţeleagă că aşa nu mai 
merge, că munca trebuie plătită şi că nimeni, de 
azi înainte, nu ne poate obliga să muncim pe 
degeaba... 

– Aşa să fie, părinte, dar ce facem dacă vin 
peste noi jendarii? se auzi un glas din mulţime. 

O vreme preotul îşi risipi privirea peste 
oameni, apoi continuă, cu aceeaşi tonalitate în 
glas: 

– Nu ne va fi uşor, dar aflaţi, iubiţii mei 
credincioşi întru Domnul, că lucrul acesta a fost 
luat la socoteală şi, împreună cu domnul Pavel 
Moise, fratele nostru, am hotărât ce şi cum vom 
proceda cu jandarmii şi cu sesia nobiliară a 
domnului Vaida. 

– Atunci, părinte, să ne ajute Bunul Dum-
nezeu... 

– Dacă vor mai-marii răzmeriţă, apoi să le-o 
dăm!... izbucni frenetic mulţimea.  

 
*** 

 
Era trecut de mijlocul lunii aprilie şi pămân-

turile lui Vaida Tivadar rămăseseră nelucrate. 
Nici Pop Mihaly nu stătea mai bine. Arendaşii 
lui fuseseră alungaţi din sat. Aceştia, luându-şi 
care ce au apucat, au tuns-o pe drumul Crâşmii 
spre Cehu Silvaniei, căutându-şi adăpost la stă-
pânul Mihaly. 

Într-o dimineaţă, spre sfârşitul lunii, pe 
drumul dinspre Biuşa şi-a făcut apariţia un plu-
ton al cavaleriei de jandarmi. Cu mare zarvă, 
bătând cu putere pe la porţile caselor, aceştia 
strigau cât îi ţineau puterile, să iasă oamenii şi să 
se adune, cu mic, cu mare, la biserică. Nedume-
riţi, şi chiar neliniştiţi, sătenii s-au grăbit să afle 
ce s-a întâmplat. Îngrijorarea lor s-a transformat 
însă în furie când, ajunşi în faţa lăcaşului sfânt, 

l-au văzut pe preotul Mihai prins, încadrat de 
doi jandarmi călare. Neţinând seama de puştile 
îndreptate spre ei, oamenii s-au repezit spre 
jandarmi şi numai glasul preotului, gâfâit, i-a 
putut ţine în loc. 

– Opriţi-vă oameni buni, să nu se facă văr-
sare de sânge! Să vedem mai-nainte ce vor de la 
noi... 

– Pecat, popo!... Tare vrut io golit arma me 
in ţopârlane! Pecat, dar nu târziu la mine!... 
Spune liniştit la ei!... vorbi comandantul jan-
darmilor, într-o română stâlcită, căci genetica 
neamului lor, în aproape o mie de ani de stăpâ-
nire, nu le permisese să şi-o însuşească. 

De pe fruntea preotului Gora se prelingeau 
pe obraji şi în ochi firişoare de sudoare, pe care 
le simţea reci şi usturătoare. Aproape tot satul 
era acum acolo şi fremăta ca o oală sub presiu-
ne, gata să explodeze. Cu voce puternică şi bine 
stăpânită, simţindu-şi enoriaşii alături, împinse 
cu ambele braţe, în lături, piepturile cailor, care 
mai că-l striveau, şi spuse: 

– Domnul comandant ne va spune ce do-
reşte de la noi, vă rog să vă liniştiţi! 

Comandantul, mândru de el, cu penele clo-
pului fluturând în bătaia vântului, îşi jucă puţin 
calul pe loc, apoi, cu o voce ridicată, cu nuanţe 
isterice în ea, ordonă: 

– Despărţit bărbatu de femei!... Bărbat 
stânga, femeie dreapta... Inţeles?! 

Oamenii s-au uitat unii la alţii, neînţelegând 
de ce le cere aşa ceva. Până la urmă, vrând, ne-
vrând, au executat porunca. Imediat ce s-au 
împărţit în cele două grupuri, în faţa bărbaţilor 
s-au aşezat zece jandarmi cu armele îndreptate 
spre ei. 

– Nime nu mişcat la el! Inţeles?! se răsti 
comandantul. Acum ascultat la mine şi-nţeles! 
Din ordine la maior Katona Mikloş, clopote de 
la biserică confiscat! 

La auzul veştii un murmur de jale acoperi 
Uliţa Bisericii şi mulţimea se mişcă ca un val 
uriaş. Mulţi dintre bătrânii satului îşi aduceau 
aminte de poveştile rămase de la străbunii lor 
despre cum le-a fost călcată credinţa în picioare 
şi la vremea când au ridicat biserica... 

 
*** 

 
Era pe la 1707... 1709... Uilecanii lucrau din 

greu la construcţia noii biserici. Cei mai destoi-
nici meşteri ai satului, conduşi de bătrânul tâm-
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plar Gligor Oros şi de zidarul Nuţu Ivegheş, 
lucrau la ridicarea ei. Din pădurea seculară de 
pe Dealul Bandohediului au fost coborâte în sat 
trunchiuri masive de stejar, alese cu atentă rân-
duială de ochiul priceput al bătrânului Gligor. 
În timp ce tâmplarii pregăteau bilele pentru pe-
reţi şi şindrila pentru învelitoare, badea Nuţu, 
cu pietrarii şi zidarii lui, a ridicat fundaţia, din 
piatră adusă de la cariera Ţicăului. Încet, dar 
trainic, pereţii bisericii, din bile cioplite cu miga-
lă, îmbinate meşteşugit, cu cheotori şi cuie din 
lemn de salcâm, se înălţau, conturând chiar de 
la început frumuseţea şi spiritualitatea gândite 
pentru finalitate. De la o vreme însă lucrurile au 
început să meargă rău. Ce se lucra ziua, peste 
noapte se surpa. Lumea începuse să cadă pe 
gânduri. Unii, mai umblaţi prin lume şi cu o ţâ-
ră de carte, povesteau despre o biserică frumoa-
să, undeva în Ţara Românească, ridicată de un 
meşter mare, de-i spunea Manole. Acesta  
n-a putut ridica biserica până nu şi-a jertfit pro-
pria soţie, zidind-o între ziduri. Oare Dumne-
zeu le cerea şi lor o jertfă? Apoi, ungurii din sat, 
în frunte cu jandarmii stăpânirii, au început să 
râdă de bieţii uilecani, spunându-le că dracii vin 
noaptea şi le dărâmă biserica, altă explicaţie nu 
putea fi... După una dintre nopţile cu pricina, 
bătrânul Gligor şi-a oprit oamenii din lucru şi a 
început să cerceteze cu atenţie bilele răsturnate. 
Le-a întors pe toate părţile şi, într-un târziu, 
dând din cap îngândurat, a hotărât s-o ia de la 
capăt. Au lucrat din greu toată ziua, refăcând ce 
fusese stricat şi au ridicat mai departe pereţii. 
Spre seară, bătrânul şi-a adunat în taină meşterii 
şi le-a spus: 

– Apoi dragii mei, ar trebui să vedem ce fel 
de draci ne strică nouă biserica, că eu, după 
cum am văzut dimineaţă lemnăria stricată şi ri-
sipită, or fi draci, dar nu de-ai Necuratului, cu 
corne şi copite! Să ne ascundem prin preajmă să 
le vedem chipul şi, de-o vrea Cel-de-Sus, să-i 
aducem la calea cea dreaptă! 

Zis şi făcut. Ziua munceau şi noaptea stă-
teau de veghe, cu rândul. Aşa au trecut câteva 
zile şi oamenii gândeau că nu mai aveau a se 
teme de nimic. Dar mulţumirea lor n-a ţinut 
mult. Într-o noapte întunecată, ca de smoală, 
fără lună pe cer... dracii au venit la demolat. Au 
venit ei, dar au dat acolo peste şapte flăcăi 
zdraveni, şi prinşi au fost. Şi nu mică le-a fost 
mirarea meşterilor când, la lumina făcliilor, 
„dracii” s-au dovedit a fi doi unguri din sat în 

frunte cu jandarmii stăpânirii. Şi ce altă ocazie 
mai bună puteau avea sătenii să plătească pen-
tru toate necazurile şi durerile lor. Aşa că, până 
spre ziuă, sărmanii draci au luat-o pe spinare, 
aşa, spre aducere-aminte şi îndreptarea păcate-
lor. Putut-au ei să strige, că nimeni nu-i auzea. 
Şi, chiar de i-ar fi auzit, cine să le sară în ajutor? 

De la acea „judecată”, biserica s-a ridicat fă-
ră să se mai surpe şi fără jertfă zidită, deşi câţiva 
flăcăi propuseseră să-i îngroape pe dracii prinşi 
la temelia bisericii, că loc era destul... 

 
*** 

 
Călăreţii îşi stăpâniră cu greu caii, forţându-i 

să rămână pe poziţie. Câţiva flăcăi s-au apropiat 
de jandarmi, dar aceştia i-au îndepărtat repede, 
lovindu-i cu patul armelor. Profitând de panica 
creată, femeile s-au îmbulzit spre biserică, în-
conjurând-o ţinându-se de mâini, formând în 
jurul ei un brâu viu, ca şi când ar fi dorit s-o 
păzească de cel rău şi au început să bocească ca 
după mort. Unele mai curajoase au strigat din 
toate puterile lor către jandarmi: 

– Lăsaţi-ne biserica în pace!... Lăsaţi clopo-
tele acolo unde-s, sunt ale noastre, plătite din 
sudoarea noastră! 

Comandantul îşi întoarse capul spre biserică 
şi înjură pe ungureşte, apoi se răsti la preotul 
Gora: 

– Nu spus eu stat linişte? Acum, dacă îm-
puşcăm la ele? 

Auzindu-i vorbele, faţa preotului s-a 
transfigurat. Părea una asemănătoare cu cea a 
arhanghelilor în cinstea cărora se ridicase biseri-
ca. Privirile sale s-au ridicat semeţe spre co-
mandant, măsurându-l din cap până-n picioare. 

– Omorâţi-ne pe toţi, domnule comandant! 
Omorâţi-ne, că ce ne-a mai rămas, decât credin-
ţa strămoşească? Vreţi să ne luaţi clopotele? Lu-
aţi-le! Credinţa se află în noi, în sufletele noas-
tre, dar oare ce biserică se poate lipsi de bătăile 
de clopot? La noi, domnule comandant, clopo-
tele bisericii nu-s doar să ne aducă aminte de 
cele sfinte. Le tragem pentru cei care mor, pen-
tru vreme grea, furtună, ori foc... Luându-ne 
clopotele ne lăsaţi la voia sorţii... Asta v-a cerut 
domnul Katona Mikloş? Dacă-i atâta nevoie de 
clopote pentru tunurile dumnealui, de ce nu le 
ridicaţi şi pe cele din bisericile ungureşti? Bron-
zul acelora nu-i la fel de bun? 
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Comandantul l-a privit ameninţător, dar 
ochii preotului au rămas aţintiţi spre el. În acele 
momente, aşa, larg deschişi, cu lumina soarelui 
reflectându-se în ei, păreau de un albastru ase-
menea cerului de deasupra bisericii. 

– Chite clopote aveţi... sfinţia voastră? în-
trebă răstit şi ironic comandantul. 

– Două... 
– Bun! Confiscat la voi pe cel mare şi gata! 

Ordinu-i ordin, inţeles la mine?! 
Bieţii uilecani n-au mai avut ce face. Jan-

darmii au coborât clopotul cel mare, de vreo  
50 de kilograme, din turla bisericii şi l-au pus 
într-un car. Cu greu şi-au făcut loc printre oa-
meni şi cu greu au pornit, luând drumul Zalău-
lui, urmăriţi de bocetele şi blestemele femeilor 
şi de privirile întunecate ale bărbaţilor, ţinuţi cu 
greu în frâu de jandarmii călare. Preotul Mihai a 
rămas ţintuit în faţa bisericii, privind cu durere 
în lungul drumului, simţind cum i se sfâşie su-
fletul. Singura lui împăcare era că sătenii lui  
n-au păţit nimic şi pentru asta îi mulţumea lui 
Dumnezeu. 

 
*** 

 
Documentele vremii ne spun că, de la Za-

lău, clopotul a ajuns la Oradea, acolo unde ur-
ma să fie topit şi transformat în tunuri... 

Acum, legenda care circulă prin ţinutul 
Uileacului ne spune altceva, credeţi cu inima ori 
cu mintea, cum doriţi!... 

Temându-se de furia oamenilor, carul cu 
clopot a luat-o pe drumul de sub actualul cimi-
tir, unde pe vremea aceea se găsea o sărătură 
mare, cunoscută doar de uilecani. Când căruţa a 
ajuns în dreptul ei, sechereşul, jandarmul care 

conducea căruţa, a lovit caii cu putere să poată 
trece fără să se împotmolească. Din cauza smu-
citurii, clopotul a alunecat din car în sărătură. O 
apă neagră l-a înconjurat şi în câteva clipe l-a 
înghiţit pământul. 

Bătrânii satului spun că acel clopot musai a 
ajuns în lumea subpământeană, unde s-au strâns 
sufletele celor din partea locului, în aşteptarea 
Judecăţii şi de acolo păzeşte peste ţinuturile 
Uileacului. 

Poate aşa o fi, dar şi clopotul rămas are po-
vestea lui. Se spune că, de frică să nu vină jan-
darmii să-l ia şi pe acesta, l-au fiert în lapte dul-
ce, ca sunetul lui să nu mai fie auzit atât de de-
parte ca până atunci. Când a fost ridicată noua 
biserică, clopotul a fost montat în turnul ei, 
uilecanii spunându-i „clopotul mic”. 

Veniţi în Uileac pe vreme de furtună şi o să 
vedeţi ce se întâmplă când acest clopot bate în 
„dungă”. Veţi vedea cât de neputincioasă devi-
ne furtuna la plânsetul lui. Norii se risipesc şi 
câteva minute mai târziu liniştea şi împăcarea se 
aştern peste sat. 

Prin anii ’40, uilecanii au făcut o mare gre-
şeală, pe care cei de acum o regretă, dar timpul 
nu mai poate fi dat înapoi. Pe la 1937 şi-au con-
struit o altă biserică, din cărămidă, una mai 
frumoasă, în centrul satului. Lipsiţi însă de-o 
îndrumare corespunzătoare, ori din motive pe 
care eu, cel puţin, nu le cunosc, biserica de 
lemn a fost demolată, după ce a slujit satul şi pe 
oamenii lui aproape 228 de ani... Aşa s-a pierdut 
un monument de o valoare nebănuită, mărturie 
a unui trecut plin de credinţă şi jertfă. Numai 
clopotul salvat de preotul Gora ne-a mai rămas, 
să spună povestea peste timp. 

 



 Desagă de Maramureş 
 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS                                                                                Buletin semestrial • an XX, nr. 1 (38) • 2012 

47

 
 
 
 

 
MARAMUREŞ, MAGIA LEMNULUI, 14 MAI 2011 

 
Corina CIURARU 

Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila 
 

 
Pentru cel căruia îi plac călătoriile, o nouă pleca-

re nu poate însemna decât un prilej de bucurie. Poa-
te de aceea am aşteptat cu nerăbdare drumul lung pe 
care îl aveam de făcut până la Baia Mare. O zi de 
mers în maşină nu înseamnă puţin lucru dacă pleci 
din Brăila, însă eu fremătam când mă gândeam câte 
voi vedea de-a lungul drumului, câte ore voi putea să 
casc gura pe geam, deci toată oboseala se va 
transforma în plăcere. De ani de zile, de când colind 
în orice direcţie mi se oferă prilejul, am tras conclu-
zia că nu s-a inventat drum suficient de lung care să 
mă facă să mă satur de mers. Însă am observat că, 
dacă duc lipsă de timp sau de bani, aceste elemente 
pot scurta considerabil lungimea drumurilor pe care 
mi le propun. 

Până la Suceava totul a fost un „déjà vu”, pen-
tru că în diverse rânduri, cu diferite ocazii, am mai 
ajuns prin aceste locuri. De la Suceava a început par-
tea inedită, am trecut prin pasul Rotunda, şi apoi 
prin Borşa spre Baia Mare. Drumul a fost superb, 
pur şi simplu am văzut nişte locuri de vis, însă şo-
seaua arăta ca după bombardament. Dacă vreţi să 
treceţi pe acolo e bine să vă gândiţi de două ori îna-
inte a lua a această hotărâre. Noi, în final, ne-am 
considerat câştigaţi pentru că am văzut în toată 
splendoarea lor şiruri întregi de munţi şi  
i-am străbătut dintr-o parte în alta. Mi-am promis că 
voi reveni acolo, dar să-i bat cu piciorul şi să-i admir 
mai pe îndelete. Deocamdată ţinta noastră era 
Maramureşul şi ne grăbeam într-acolo. 

Zilele petrecute la Baia Mare au fost frumoase, 
„pline de concluzii”, însă trebuie să recunosc că o  

aşteptam pe ultima, care ne promitea o excursie în 
minunatele şi necunoscutele pentru mine Ţări ale 
Maramureşului şi Oaşului. Deşi am avut un ghid 
foarte priceput şi bun cunoscător al ţinuturilor [n.r.: 
prof. dr. Teodor Ardelean], tot nu am reţinut care 
este graniţa firavă între cele două, care oricum nu se 
evidenţiază decât pentru cei care ştiu în amănunt 
cum stau lucrurile pe acolo. 

Când ajungi în această parte a ţării, te frapează 
localităţile cu case extrem de mari şi care ţin cu tot 
dinadinsul să impresioneze. Oamenii de aici parcă 
sunt într-o permanentă întrecere între ei şi, împreu-
nă, cu restul lumii. Casele, care de care, sunt mai 
mari, mai înalte sau construite cu materiale de con-
strucţie scumpe. Ni se spune că aici oamenii suferă 
de n’elcoşag – aşa numesc ei mândria care-i caracteri-
zează şi care îi motivează să fie mai cu moţ unii faţă 
de alţii. Trecând prin Negreşti, aflăm că este un fel 
de capitală neoficială a Oaşului. Oşenii se disting 
prin faptul că au un port popular deosebit de fru-
mos, iar ca o picanterie, suntem informaţi că sunt 
oameni iuţi la mânie, care nu terminau o petrecere 
fără scandal şi chiar bătăi în toată regula, folclorul 
lor fiind presărat cu trimiteri la cuţitele cu care se 
mai crestau în timpul chefurilor. Cuţitele erau speci-
al realizate cu lama scurtă, un fel de brişcă, astfel 
încât să nu omoare, ci doar să dea culoare, la pro-
priu, dar şi la figurat, distracţiilor, ca băieţii. În rest, 
se vede de la distanţă că sunt foarte gospodari şi că 
le place munca, locuinţele lor, pe lângă faptul că 
sunt opulente, sunt şi foarte bine administrate, curţi-
le fiind pline de tot felul de acareturi. 

 
Câtu-i Maramureşul, 
Nu-i hore ca şuerul, 
Nici fecior ca şi mândrul. 
Din paşi, bate cătuneşte, 
Clopu-l poartă boiereşte, 
Cine-l vede-l şi iubeşte; 
Dară să nu-l iubesc eu, 
Că m-ar bate Dumnezeu! 
Că-i frumos ca o cătană, 
La faţă-i ca o icoană, 
Clopuţu-i e-nşinurat 
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De bumbuşte-ncunjurat 
Bumbuştele-s de argint, 
Şinorul e împletit, 
Ca la tist din reghemânt. 

 

Deosebit este şi clincerul pe care îl mai găsim 
din când în când în faţa casei şi este un fel de ciot de 
copac care, pe ramuri în loc de frunze, are oale şi 
cratiţe de diferite mărimi şi culori. Cu cât sunt mai 

multe astfel de obiecte atârnate, cu atât familia este 
mai înstărită, se spune. Sigur că acum sunt alte crite-
rii de măsurat bunăstarea, vezi etajele la casă, maşina 
scumpă din curte, însă unii n-au renunţat la clincer. 

 
Nimica nu strică omul, 
Numai mândrele şi somnul. 

 
Casele acestea nu mai arată demult specificul de 

odinioară al acestei zone, însă, din fericire, din când 
în când, se mai zăreşte de după nişte vile mari, câte 
o căsuţă care ştii că este autentică şi te întrebi, cu 
părere de rău, oare câte zile o mai avea până va fi 
înlocuită cu una mare şi „modernă”. Cu toate aces-
tea, pentru mine, călătorul venit din cu totul altă zo-
nă a ţării, chiar şi aşa, cu tradiţia pierdută pe zi ce 
trece, Maramureşul şi Oaşul sunt fascinante. 

Cu ochii în toate părţile, ne apropiem de primul 
obiectiv al excursiei: Cimitirul vesel de la Săpânţa. 
Ştiam că nu are cum să lipsească din planul acelei 
zile şi abia aşteptam să-l văd pentru că era o dorinţă 
mai veche de-a mea. Biserica din curtea cimitirului 
era în renovare, însă celebrele cruci pictate cu albas-
tru de Săpânţa ne aşteptau să ne dezvăluie amănunte 
din vieţile ironizate din plin ale săpânţenilor răpo-

saţi. Şi, tot aici, în Săpânţa, am avut ocazia să vedem 
un interior de casă autentic. Primăriţa din localitate 
[n.r.: este vorba de Maria Şteţca, primar, la ora ace-
ea, al comunei Săpânţa] a avut amabilitatea să ne 
arate odaia mare, unde am văzut ce are mai de preţ 
un localnic: ţesăturile de casă, oalele şi farfuriile co-
lorate şi poziţionate sus pe nişte poliţe, şi, desigur, 
icoanele, vechi, pictate manual, pe sticlă. În această 
odaie nu intră chiar oricine, însă gazda ne-a arătat şi 
ne-a invitat în camerele din minipensiunea ei, care îşi 
aşteptau oaspeţii de oriunde. 

Două sunt elementele tari ale cimitirului: unul 
este mormântul meşterului care a realizat primul 
astfel de cruci „haioase”, Ioan Stan Pătraş, şi al doi-
lea este al unui sătean care are cel mai mediatizat 
mesaj de pe acolo: 

 
Sub această cruce grea 
Zace biată soacră-mea 
Trei zile de mai trăia 
Zăceam eu şi cetea ea 
Voi care treceţi p-aici 
Încercaţi să n-o treziţi 
Că acasă dacă vine 
Iară-i cu gura pă mine 
Da aşa eu m-oi purta 
Că-napoi n-a înturna 
Stai aicea, dragă soacră-mea. 

 
La Săpânţa trebuie vizitată şi mănăstirea Săpânţa-

Peri, care este încă în construcţie, dar într-un stadiu al 
lucrărilor foarte avansat. Ce are deosebit această 
mănăstire? Pe lângă faptul că are clădirile construite 
cu puternic specific local, complet din lemn, biserica 
este cea mai înaltă construcţie de lemn din lume  
(78 m). Totul a fost reconstruit abia acum, în urma 

unui incendiu petrecut tocmai în anul 1703. Biserica 
este deosebită nu prin decoraţiuni, ci prin modul de 
construire, în întregime din lemn, cu îmbinări gură 
de lup, care fac bucăţile de lemn să nu se mai desfa-
că niciodată. În rest, e simplă şi micuţă în interior. 
Are scări exterioare şi diverse balcoane, de unde se 
poate vedea pădurea care o înconjoară. 

 
Codrule, frunză rotundă, 
Pice bruma, nu te-ajungă, 
Codrule, frunzuţă lată, 
Pice bruma, nu te bată, 
Că mi-ai fost mamă şi tată. 
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Ne îndreptăm către Sighetu Marmaţiei. Destina-
ţia noastră este Memorialul victimelor comunismului 
şi al rezistenţei, un loc tulburător, pe care nu mi-aş fi 
dorit să-l văd, dar pe care, noi, românii, trebuie să-l 
cunoaştem poate şi ca să ne explicăm de ce se în-
tâmplă ce se întâmplă cu noi acum, ca societate, şi 
de ce etica şi valorile ni s-au distrus, cred eu, irever-
sibil, sub unele aspecte. Despre acest loc sunt multe 
de spus, însă tăcerea clădirii care a înghiţit atât de 
multă suferinţă mă cutremură şi acum. Aici a fost 
îngropată cea mai mare parte a oamenilor noştri va-

loroşi, care au făcut cinste neamului. Au fost înlocu-
iţi cu nulităţi comuniste, cu uzurpatori de inteligenţă, 
morală şi spirit viu. Cu oameni pentru care nimic nu 
părea prea mult în lupta de a distruge tot ce a avut 
mai bun această naţie. După ce vezi ce a înghiţit la-
comă închisoarea de la Sighet îţi dai seama de ce 
acest popor nu se mai poate vindeca, rămas ca un 
copac fără rădăcini. Am trecut prin celulele martore 
ale ororilor şi am plâns: câteva lacrimi pe faţă, însă 
în suflet, râuri. Oceane nu vor fi de ajuns să şteargă 
răul făcut. 

 
De-ar da bunul Dumnezeu, 
Să fie pe gândul meu, 
Să fie codrul birău 
Şi frunzuca birăiţă, 
N-ar mai fi robi în temniţă 
Nici cealăi mulţi pe uliţă. 

 
La Sighet mai este ceva care merită vizitat: Mu-

zeul Maramureşului. Muzeul are 30 de gospodării 
datând din secolele XVI-XVII. Pe lângă case recon-
struite în cadrul muzeului, aici au mai fost aduse şi 
anexele gospodăreşti, împreună cu instalaţiile aferen-
te acestora (grajduri, garduri, fântâni, piue, războaie 
de ţesut, prese de ulei, căruţe), toate realizate din 
lemn. 

Cei care trec pe aici e bine să ştie să-şi aloce 
timp suficient pentru a vizita toate casele pe îndele-
te, pentru că merită. Am avut o zi frumoasă, cu mult 
soare şi căsuţele vechi de lemn, cu porţile acelea 
monumentale, erau aşezate pe pajişti pline de păpă-
dii şi floricele sălbatice, încât aş fi rămas mult mai 
mult pe acolo. Poate a fost şi o dorinţă de purificare 
după contactul cu răul şi suferinţa pe care tocmai le 
simţisem. 

Am făcut cunoştinţă cu directorul muzeului 
[n.r.: dr. Mihai Dăncuş]. Există o metodă sigură ca 
să ştii dacă un om este îndrăgostit de profesia pe 
care o are: poate vorbi la infinit despre ocupaţia lui, 
fără să mai aibă noţiunea timpului. Aşa ştii că mese-
ria se transformă în pasiune şi ştii că aceşti oameni 
sunt fericiţi. Unul dintre ei este acest director, de 
care vă vorbesc. Cu greu a fost de acord să mergem 
printre case fără să ne destănuiască din secretele lor 
şi din planurile lui. Porţile maramureşene au fost 
vedetele acestui muzeu, dar aş fi nedreaptă să nu 
afirm că este tot o bijuterie în aer liber. Şi ce este 
mai tare este că aici, la acest muzeu, se poate obţine 
şi cazare la căsuţe turistice, că să rămâi în acest decor 
însorit şi liniştit, atât cât doreşti. 

De aici, am plecat către mănăstirea din Bârsana, 
fără să ratăm o oprire în localitatea Bârsana, la casa 
atelier a meşterului Toader Bârsan, se pare că unul 
dintre ultimii producători de porţi autentice maramu-
reşene. 

M-am pierdut prin curtea mare, în care meşterii 

lucrau de zor la cioplitul porţilor. Am intrat foarte 
uşor în vorbă cu ei, oamenii erau obişnuiţi cu gură-
cască, aşa ca noi, care se opreau nu neapărat să 
cumpere, ci doar să privească. Oricum, de cumpărat 
este ceva mai greu, trebuie să ai ceva bani la teşche-
rea, nu numai pentru vreo poartă, ci chiar şi pentru 
alte obiecte de tot felul cioplite din lemn. Oamenii 
din curte, abia apoi am aflat că nu sunt doar angajaţi, 
ci chiar cei doi băieţi, licenţiaţi în Matematică şi Teo-
logie, pun mâna şi susţin meşteşugul şi, la urma-
urmei, afacerea familiei. 

Aş fi rămas doar cu privitul, dacă unul din oa-
meni nu m-ar fi întrebat simplu, dacă nu vreau să 
încerc să văd cum este să ciopleşti o poartă în lem-
nul dur de stejar. Şi aşa m-am trezit cu dalta şi cio-
canul în propriile mele mâini şi acum ştiu că o poar-
tă care va poposi în Iaşi are câteva cioplituri realizate 
de mine. Nu pot să vă spun cât am fost de mândră 
şi de emoţionată de ispravă şi cu câtă conştiinciozi-
tate am încercat să mă achit de sarcină. Şi acum mă 
simt mândră şi mi-am zis că este o meserie frumoasă 
să încrustezi în lemn simboluri. Oamenii au râs când 
le-am spus că dacă au nevoie de două mâini munci-
toare nu cer mult, doar ceva mâncare, un loc de 
adăpost, iar sâmbăta şi duminica liber să umblu pe 
dealurile care înconjoară Bârsana. 

Încântată de tot ce am văzut până acum, am 
ajuns şi la mănăstirea Bârsana. Aşa cum am spus, 
acestor oameni mândri la plac spaţiile mari, casele 
mari, porţile mari, totul trebuie să fie mare şi fălos. 
Aşa este şi superba mănăstire Bârsana. O curte 
imensă, străjuită de o poartă mare, cu clădiri din 
lemn. Locul este liniştit, aşa cum îi stă bine, şi turis-
tul calcă cu sfială întorcând capul în toate direcţiile 
spre construcţiile specific maramureşene. Biserica se 
aseamănă destul de bine cu cea de la Săpânţa-Peri şi 
din balcoanele ei, am tras în plămâni aerul curat al 
acestei zone, privind departe, peste culmile domoale. 
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Ce curţi îs aceste? 
Curţi înalte, minunate. 
Înaintea curţilor 
Sunt trei rânduri de pomuţi 
La umbra pomilor 
Şede Doamna curţilor, 
C-un păhar galben a mână 
Tot închină şi suspină 
Scrisă-i raza soarelui, 
Pe fundul paharului 
Scrisu-i spicul grâului 
Şi numele Domnului; 
De unde ţine cu mâna, 
Scrisă-i luna şi lumina. 

 
Nu am mai avut timp şi nici nu a fost inclusă, 

din acest motiv, în program Valea Vaserului. Dar 
dacă aş fi văzut totul, vă întreb: oare ce imbold aş 
mai avea eu să mă reîntorc aici? O să vă răspund tot 

eu: toate motivele din lume, pentru că Maramureşul 
merită! 

Şi ca să termin tot moroşeneşte, îmi voi zice 
singură: 

 
Nici aceasta nu-i aşa, 
Fără gura ta cea rea. 
Nu-i de vin’ a cui e gura, 
C-aşa merge strigătura. 
Ţurai! 

 
(Versurile sunt selectate din lucrarea: Poezii populare din Maramureş, adunate de Tit Bud, Bucureşti, 

1908, aflată în colecţiile Bibliotecii Universităţii Harvard.) 
 
 
 

 „Cimitirul vesel” din Săpânţa 
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PĂRINTELE ISIDOR BERBECAR DIN PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BOTIZA – 

MARAMUREŞ, O ICOANĂ VIE A SPIRITUALITĂŢII AUTENTICE ROMÂNEŞTI 
 

Stelian GOMBOŞ 
 

 
 
Se spune pe drept cuvânt că satul se roteşte în 

jurul bisericii. Dar la fel de adevărat este şi faptul că 
familia preotului de sat trebuie să iradieze lumină. Să 
fie un reper la care să se raporteze satul însuşi. Des-
pre părintele Isidor Berbecar din Botiza – Mara-
mureş şi despre preoteasa sfinţiei sale, Victoria, cu-
vintele nu prea mai au ce să spună. În locul lor vor-
besc zidurile bisericii, covoarele ţesute de presbiteră, 
care au dus faima zonei în întreaga lume, izvoarele, 
crucile din cimitir, pomii şi chiar aerul. Pentru că, de 
patru decenii, când spui Botiza, spui deopotrivă şi 
familia Berbecar. 

Pentru românul din sud, care păşeşte dincolo de 
orizontul Carpaţilor, în Maramureş, drumul pare mai 
degrabă o întoarcere la origini. O necesară împros-
pătare a sufletului cu puritatea nealterată încă a în-
ceputurilor. O regăsire de sine şi, de ce nu, o speran-
ţă că neamul românesc nu se va stinge, nu se va 
pierde definitiv, nu se va topi în vijelia cu care un 
malaxor nevăzut mixează inexorabil vremurile, oa-
menii, continentele, naţiile. Şi dacă pe deasupra ai 
şansa să ajungi în Maramureş la vreme de iarnă, si-
gur te vei întoarce acasă cu o cruce în răscrucea su-
fletului, la care te vei închina luminat vreme de un 
an. 

Despre culorile, simbolistica şi filosofia co-
vorului 

Am petrecut în Botiza o zi şi o noapte pline de 
sens, ca zilele Facerii. Suficient pentru a înţelege de 
ce familia părintelui Berbecar este bucată din efigia 
locului. 

Am început preumblarea seara cu o vizită ca un 
colind acasă la Gheorghe Petreuş, botizanul imobili-
zat de 32 de ani la pat, care îşi trăieşte senin sublimul 
suferinţei. Am continuat cu Sfânta Liturghie de a 
doua zi, urmată de o procesiune la o troiţă din sat, 
unde aveam să descopăr fără echivoc că suntem ur-
maşii dacilor, de vreme ce pe o poartă tradiţională 
tronează încă stindardul lor imemorial. Ca să desco-
păr la întoarcere sculptaţi pe o alta Craii de la Răsă-
rit, ca nişte ciobani mioritici, rostind moroşeneşte, 
cu mândrie: „Am fo’ ş-om si”. La cumpăna serii am 
ascultat colindele copilelor din sat în pragul bisericii 

şi în şatra unei case de peste o sută de ani, pentru ca 
seara, înainte de plecare spre oraşul meu din sud, să 
port o lungă discuţie cu familia părintelui Berbecar 
despre covoare, viaţă, culoare, lume, firesc şi sacru. 

„Noi suntem din ţinutul Bistriţei, de la conflu-
enţa dintre Bistriţa şi Cluj. Părinţii erau din Mara-
mureş, stabiliţi acolo din tinereţe, cu gândul să-şi 
şcolească copiii şi să le dea un alt viitor. Cu ţesătura 
maramureşeană m-am întâlnit odată cu venirea 
noastră în Botiza. Dar cu ţesătura în general m-am 
întâlnit în copilărie, deoarece în familia noastră de 
ţărani mama era cea care pregătea totul pentru îm-
brăcăminte. Ţesătura maramureşeană este posibilita-
tea inegalabilă de a reda frumuseţea Maramureşului 
nu numai prin cuvinte, ci şi prin artă. De a arăta lu-
mii competenţa ţărăncii din această parte de lume şi 
harul ei de a lăsa tot ce este frumos urmaşilor. Pe 
ţoluri sau covoare, cum numim noi aici aceste ţesă-
turi, regăsim simboluri care reprezintă obiecte şi fi-
inţe cu care ne întâlnim în viaţă: din biserică, din 
casă, din natură, stilizate astfel încât să capete un 
rost în covor. Se poate vorbi, pe bună dreptate, des-
pre o anumită filosofie a covorului maramureşean. 
Cu elementele pe care le-am întâlnit aici am reuşit şi 
eu să concep un fel de filosofie a acestui obiect care, 
în esenţă, exprimă existenţa femeii, posibilitatea ei 
de a-şi aşterne gândurile, nu pe hârtie, ca un scriitor, 
ci pe o ţesătură. Simbolurile vin din mediul înconju-
rător. Vorbim de cerb, pentru că femeia se întâlnea 
des cu acest animal, de brad, care este arborele vieţii, 
de ţărancă, ea simbolizând viaţa pe pământ sau de 
cruce. Să ştiţi că nu există covor în Maramureş care 
să nu aibă ca punct de pornire în ţesătură crucea. 
Mai apar ca motive soarele, pe care femeia maramu-
reşeancă îl reprezintă prin romb, ea nespunând că 
ţese în romburi, ci că ţese în soare. Apoi poarta ma-
ramureşeană, pe care este sculptat soarele. Apar aşa-
dar simbolizate lucrurile din natură pe care femeile 
le socoteau sfinte. Fiecare covor, din această per-
spectivă, are, pe lângă componenta uzuală, şi o 
componentă sacră”, mi-a mărturisit doamna preo-
teasă Victoria Berbecar. 
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Covorul maramureşean, ca un ambasador 
cultural  

Domnia Sa mi-a vorbit în continuare despre cu-
lorile covoarelor obţinute exclusiv din flora sponta-
nă a Botizei, procedeu uitat de botizeni, dar reînviat 
de preoteasă, culori ce reprezintă viaţa însăşi, despre 
felul în care se obţin, vremea şi rostul fiecăreia, des-
pre galben, roşu-închis, alb sau verde, culorile speci-
fice Maramureşului. 

Prin harul şi munca doamnei preotese, covoare-
le de Botiza au trecut graniţele ţării şi chiar oceanul 
şi au încântat privirea multor oameni dornici de a 
cunoaşte arta ţărăncilor maramureşene. „În unele 
ţări am făcut popasuri mai lungi, am lucrat cu elevii 
de la diferite şcoli, cum a fost în Austria, sau în 
Belgia. Apoi, au venit din aceste ţări grupuri de copii 
sau familii aici, la Botiza. În vara lui 2010 am avut 
un grup de doamne din înalta societate a Americii. 
Au stat aici câteva zile, au învăţat plantele care sunt 
folosite pentru obţinerea culorilor, apoi tehnica ţe-
sutului, obiectele pe care le folosim. Cu aceste co-
voare am ajuns la Londra, în Lituania, am fost în 
America, la New York, invitată de Institutul Cultural 
Român, am avut o expoziţie la Washington, la 
„Maison Française”, împreună cu un mare artist 
român, Mircea Cantor, cu care colaborez de câţiva 
ani. El îşi realizează compoziţiile, iar eu îl ajut să şi le 
pună în ţesătură. Covorul maramureşean, ca un am-
basador, a dus în toată lumea imaginea curată a ro-
mânilor, dar viitorul lui nu este chiar atât de surâză-
tor, pentru că arta în general nu este apreciată la ade-
vărata ei valoare. În timpul liber, în afară de covoare, 

de familie şi de casa pe care o întreţin, mă mai ocup şi 
de turism. Botiza este un punct de atracţie. Aici am 
început turismul încă înainte de Revoluţie. Am avut 
prieteni de peste hotare care au venit aici şi apoi şi-au 
trimis la rându-le prietenii. Aşa am devenit cunoscu-
tă”, a mai spus doamna preoteasă Victoria Berbecar.  

Domnia Sa colaborează cu mai multe femei din 
sat, care au devenit şi ele cunoscute în lume. Apoi cu 
fetele dânsei, care au reprezentat-o peste tot: Ana 
Maria Narcisa, fiica cea mare, la expoziţii din ţară şi 
din străinătate, Ina, doctor în Italia, care a mers în 
locul dânsei la o expoziţie din Parma. Şi nu în cele 
din urmă, Oana, mezina, căsătorită cu un preot în 
Botiza, care lucrează alături de mama şi care ştie ab-
solut totul despre covorul maramureşean. 

Despre activitatea artistică a preotesei Victoria 
Berbecar au vorbit ziarele şi revistele încă din pe-
rioada comunistă. 

Mitropolitul de vrednică pomenire Antonie 
Plămădeală al Ardealului scria în 1984 în revista 
„Telegraful român” despre „artista neuitării”, cum o 
numea Ana Blandiana pe preotesa din Botiza, iar cu 
alt prilej despre savantele sale reţete, culori şi redes-
coperiri ale adevăratei arte.  

Informaţii despre preoteasă apar şi în volumele 
„Îndrumătorul bisericesc” din 1985, de la Alba Iulia, 
precum şi în volumul „Drum spre inima ţării”, de 
Nicolae Docsănescu, iar Valentin Hossu Longin o 
omagiază în cartea „Soarele din poartă”. 

Munca acestei artiste luminează arta covorului 
maramureşean, dându-i strălucire şi autenticitate. 
Dar imaginea ei ar fi incompletă dacă nu am pomeni 

„Ţol”  Covor maramureşean
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şi un episod din perioada Revoluţiei din 1989, când 
preoteasa din Botiza, împreună cu doi credincioşi 
din sat, a dus pe 28 decembrie 1989 militarilor de la 
Otopeni sute de perechi de ciorapi şi mănuşi con-
fecţionate de botizence, eveniment despre care 
„România liberă” din 31 decembrie scria că sunt 
„Ciorapi de la Botiza – Maramureş, pentru cei care 
au călcat în picioare dictatura”.  

Biserica veche, biserica nouă şi preotul cu 
60 de fini 

Familia preotului Isidor Berbecar trăieşte în 
Botiza din 1974, când a venit „cu misiunea precisă”, 
cum spune părintele, să construiască o biserică mo-
numentală închinată Tuturor Sfinţilor. În 17 luni s-a 
ridicat aici o adevărată catedrală, cu şapte turle.  

„În acele vremuri grele, a fost uşor, pentru că 
ne-am pus încrederea în Dumnezeu şi am avut devi-
za „De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni 
cei care o zidesc”. În fiecare duminică şi 
sărbătoare, la Sfânta Liturghie pe care o 
făceam sub cerul liber la o troiţă în cimi-
tir, ne puneam în genunchi cu toţii şi înăl-
ţam rugăciuni ca Dumnezeu să ne ajute 
să continuăm construcţia. 

La 5 iunie 1988, s-a sfinţit sfântul lă-
caş, iar poetul Ioan Alexandru a ţinut un 
vibrant cuvânt de învăţătură în faţa a 
15.000 de creştini”, îmi spune părintele. 

În curtea noii biserici veghează veşni-
cia, biserica veche, monument istoric adus 
aici în vremea în care botizenii erau foarte 
săraci. În 1889 li se dărâmase o biserică de 
peste 400 de ani, neavând unde să se mai 
roage. Atunci, cei din Vişeul de Jos şi-au 
construit o monumentală catedrală şi 
drept mulţumire lui Dumnezeu au dat de 
pomană botizenilor biserica lor de lemn. 

Lăcaşul aceasta are o caracteristică. 
Trăind botizenii pe vremea aceea în Im-
periul austro-ungar, erau obligaţi să vor-
bească în limba maghiară. Numai în bise-
rică vorbeau româneşte. De aceea au do-
rit să vadă şi tricolorul pictat de jur îm-
prejurul pereţilor bisericii, la interior. 

Biserica veche a fost zugrăvită doar 
cu câteva scene biblice (Cei patru Evan-
ghelişti, Sfântul Prooroc Ilie, Sfântul Di-
mitrie, Sfântul Gheorghe, Cuvioasa Parascheva), 
pictate de un zugrav de la Mănăstirea Nicula, 
Dionisie Iuga, şi fiica lui, la 1899. 

Biserica nouă este pictată de artiştii Andrei şi 
Elena Reileanu, ajutaţi de un grup de studenţi aflaţi 
în practică. 

„Enoriaşii m-au socotit, încă de la început, pă-
rintele lor. Ne-am făcut aici 60 de perechi de fini,  

40 în Botiza şi 20 în alte localităţi din România, iar 
preoteasa a botezat 85 de copii. La toate aceste eve-
nimente mergeam în costume populare. Credincioşii 
văzând că preotul şi preoteasa se îmbracă aşa, au 
început şi ei să reîmbrace vechile costume, continu-
ând tradiţia şi portul ancestral în Botiza”, spune pă-
rintele. 

Spre neundele meu, cu gândul la izvoare şi 
har  

În drum spre neundele meu din sud, nu puteam 
pune geană pe geană, gândindu-mă cât de frumos 
aşezase Creatorul piatră peste piatră în Botiza, suflet 
lângă suflet, viaţă din viaţă, şi cât de roditor legase 
toate acestea de familia preotului Berbecar. Căci 
numai aici, în „Casa Botezului”, cum a explicat nu-
mele satului marele istoric maramureşean Ion 
Mihaly de Apşa, izvorăsc, aşa cum spune părintele 
Isidor Berbecar, cinci unice izvoare: primul cu apă 

naturală, care întreţine viaţa, al doilea cu apă sărată, 
cu care oamenii îşi sărează alimentele, al treilea cu 
apă sulfuroasă, pentru tămăduirea bolilor, al patrulea 
cu apă minerală, şi al cincilea, „izvorul de har divin 
ce se revarsă de la cele trei altare: cel al bisericii 
vechi, cel al bisericii noi, şi cel al Mănăstirii „Schim-
barea la Faţă” din apropiere, al cărei început este 
legat de numele aceluiaşi părinte din Botiza. 

 

Biserica de lemn din Botiza
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PORTUL POPULAR DIN PRISLOP 

 
Alina ILIEŞ 

 

 
Tancred Bănăţeanu considera portul unul din „capitolele importante ale etnografiei, iar în măsu-

ra în care are rol ornamental, decorativ obiectul studiului creaţiei artistice populare1”. 
Iniţial, rolul portului a fost doar unul de protecţie a corpului faţă de mediu, apoi a început să fie 

ornamentat, „cu timpul devenind locul în care creatoarele anonime îşi exprimau gândurile, sentimen-
tele, gustul pentru frumos”2. 

În Ţara Chioarului, la fel ca în toate zonele etnografice ale României, toată lumea purta costume-
le tradiţionale, cu croi şi modele moştenite de la înaintaşi. În epoca modernă însă unele piese de port 
încep să fie înlocuite cu piese cumpărate din comerţ. În a doua jumătate a secolului al XX-lea portul 
a început să fie abandonat, ajungându-se ca astăzi el să fie purtat doar de cei mai bătrâni, de membri 
ai formaţiilor artistice, la spectacole sau în zile de mare sărbătoare. 

În Ţara Chioarului s-a petrecut la fel, iar satul Prislop s-a supus aceloraşi fenomene, ca întreaga 
zonă. 

 
MATERIALE FOLOSITE PENTRU REALIZAREA PIESELOR DE PORT 

 
Sute de ani, piesele de port au fost confecţionate din fibre vegetale: cânepă, in, bumbac, paie sau 

din materiale provenite de la animale: lână, blană, piele. Ţesăturile subţiri erau confecţionate din 
pânză ţesută în casă în două iţe, iniţial doar din fire de cânepă, mai târziu din pânză obţinută prin 
amestecul firelor de cânepă cu in, iar din a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a folosit tot mai 
mult bumbacul procurat din târguri. Pânza se obţinea urzindu-se cânepă, iar pentru bătut se foloseau 
firele de in sau bumbac. Pânza rezultată din aceste amestecuri era mai moale, de mai bună calitate 
decât cea făcută numai din fire de cânepă. Costumele tradiţionale destinate zilelor de lucru erau reali-
zate din pânză ţesută numai din cânepă, iar costumele de sărbătoare erau confecţionate din pânză 
ţesută în amestec, pânză cunoscută sub numele de „pânză învăluită”.  

La prelucrarea fibrelor textile se foloseau mai multe unelte: meliţa, pentru zdrobirea părţii lem-
noase a cânepii şi inului, hreabănul, pentru pieptănatul fibrelor în vederea îndepărtării părţilor lem-
noase rămase după meliţare, furca de tors şi fusul, pentru obţinerea firelor, vârtelniţa sau „dapăna”, 
pentru făcutul ghemelor, urzoiul, pentru întinderea firelor de urzeală, războiul de ţesut etc. Prelucra-
rea cânepii cuprindea următoarele etape: semănatul, culesul, topitul, meliţatul, pieptănatul, torsul, 
răşhiatul, dăpănatul, albitul tortului, depănatul, vopsitul, urzitul pe grapă, pe gard sau cu urzoiul, pu-
nerea războiului. Materialul obţinut din fibre vegetale era folosit pentru confecţionarea pieselor de 
port care vin în contact cu pilea, dar şi pentru confecţionarea „ştergarilor”, a „lepedeielor”, a feţelor 
de pernă etc. 

Pentru perioadele reci, se confecţionau şi piese de port din lână. Prelucrarea lânii parcurgea ur-
mătoarele etape: tunsul, spălatul, uscarea, scărmănarea, pieptănarea, torsul şi ţesutul. Se ţesea cu răz-
boiul de ţesut, alcătuit din: tălpile războiului, sulul dinainte, sulul dinapoi pentru înfăşurarea firelor de 
ţesut, fuşteii, vergela, iţele, spata, piedici pentru acţionarea iţelor, sucala pentru obţinerea ţevilor, su-
veica în care se puneau ţevile, amnarul pentru fixare, copcie pentru întindera pânzei pe timpul ţesu-

                                                 
1 Tancred Bănăţeanu, Portul popular din regiunea Maramureş, [Baia Mare], Casa Creaţiei Populare a Judeţului Maramureş, 1969, p. 11. 
2 Janeta Ciocan, Portul Popular din Ţara Chioarului, Baia Mare, Ethnologica, 2006, p. 15. 
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tului şi făluţa pentru fixarea sulului. Pe ţevi se înfăşurau, cu ajutorul socalei, firele pentru bătut, după 
care ţevile erau introduse în suveică, pe măsura terminării lor. Pentru a evita destrămarea în timpul 
ţesutului, firele de in şi cânepă se ungeau cu o soluţie obţinută din sămânţă de in, ceară, făină de mă-
lai şi apă. Pânza care se obţinea se albea, apoi se fierbea în leşie şi se usca la soare. 

 
1. PORTUL COPIILOR 

 
Până când copiii ajungeau la vârsta şcolară, îmbrăcămintea însemna o cămăşuţă croită din aceeaşi 

pânză din care se confecţionau cămăşile adulţilor. Abia după aceea portul se diferenţia pe sexe, 
îmbrăcămintea copiilor fiind identică cu a părinţilor. 

Copiii mici, până la vârsta şcolară (şapte ani), indiferent de sex, purtau cămăşuţe lungi, până 
aproape de gleznă, „îmbumbate” la piept şi închise la gât, făcute din pânză ţesută în două iţe, din câ-
nepă sau în amestec cu in sau bumbac. Cămăşile purtate de fetiţe aveau ornamente în jurul gâtului şi 
la mâneci. Motivele decorative folosite erau cele florale numite „pene”, cusute cu aţă colorată, de 
obicei roşie. În partea de jos, cămăşuţele purtate de fetiţe erau decorate cu dantelă, numită „cipcă”, 
împletită în casă. Fetiţele mici aveau părul tuns scurt, iar după ce creşteau îl lăsau să crească şi-l îm-
pleteau în două codiţe. În sezonul rece sau ploios, capul era acoperit cu zadie de lână ornamentată cu 
flori, „pene”, de obicei lucrate în casă. În timpul verii, purtau „joljuri” cumpărate din târguri sau 
aveau capul descoperit. 

Băieţii aveau părul tuns scurt. În perioada răcoroasă, purtau cuşmă din piele de oaie, confecţio-
nată în casă. 

Băieţii care mergeau la şcoală purtau în timpul iernii, pe sub cămăşuţă, cioareci de pănură. Gube-
le albe sau „căbătaşele cu buzunare” din pănură erau purtate atât de fete, cât şi de băieţi. Tot în se-
zonul rece, copiii purtau mănuşi de lână tricotate, cu un deget sau cu cinci. 

Vara umblau desculţi, iar iarna purtau opinci cu obiele. Obielele erau înfăşurate pe picior până la 
o palmă sub genunchi. Iarna se purtau două tipuri de obiele: una din lână, care se punea direct pe 
piciorul gol, iar a doua din cânepă, care se punea peste cea din lână. În timpul verii, opincile erau 
purtate numai cu obiala de cânepă, pe piciorul gol. Opinca era fixată pe picior cu ajutorul unor cure-
le de piele care erau trecute prin nojiţe (găurile de la părţile laterale ale opincii) şi legate în cruce peste 
obială. În ce priveşte materialul, opincile erau făcute din piele de porc, iar după cel de-al Doilea  
Război Mondial, pielea a fost înlocuită cu cauciuc. De pe la mijlocul secolului XX, au pătruns în zonă 
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pantofii, care erau confecţionaţi la comandă sau cumpăraţi din comerţ. Începând cu vârsta de  
10 ani, copiii renunţau la cămăşuţele lungi şi purtau un costum asemănător cu al adulţilor. 

 
 

 
2. PORTUL FEMEIESC 
 
Costumul femeiesc se compune din: găteala capului, cămaşă, poale, „zadie” sau şorţ, laibăr, cojoc.  
 
a. Găteala capului 
Fetele mici aveau părul împletit în două codiţe, iar cele care se apropiau de vârsta măritişului îşi 

pieptănau părul cu cărare pe mijloc, îl împleteau în două cozi în care, în zilele de sărbătoare, îşi prin-
deau flori, busuioc, panglici de mătase colorată, zgărdane de mărgele şi agrafe. În zilele de sărbătoare, 
fetele îşi făceau un conci din cinci „coarde”, aranjate pe dungă, obţinându-se astfel un efect deosebit. 
Ele puteau umbla cu capul descoperit, dar în cazul în care îşi puneau năframă aceasta se lega la spate, 
pe sub colţ. 

Femeile purtau şi ele părul împletit în două cozi, dar aşezate într-un conci pe creştet, fixat cu un 
ac anume confecţionat. Ele nu aveau voie sub niciun motiv să aibă capul descoperit. Femeile tinere 
purtau năfrămi de culori deschise, iar cele bătrâne de culori închise, chiar negre.  

Iarna, atât fetele, cât şi femeile de orice vârstă, purtau năfrămi mari, din lână vopsită în culori 
deschise, pentru cele tinere, şi închise, pentru cele bătrâne. 

 
b. Articolele portului femeiesc.  

b. 1. Cămaşa 
Cămaşa este şi în Prislop, la fel ca peste tot, piesa cea mai importantă în ansamblul costumului 

popular. În portul popular al femeilor din întreaga Ţară a Chioarului avem două cămăşi: una lungă, 
purtată direct pe piele, şi o alta scurtă până în talie, numită şi spăcel. 

• Cămaşa de corp era un fel de furou strâns pe corp şi avea rolul de a apăra picioarele (să nu fie 
dezgolite) când femeile se aplecau la lucru, sau la horă, când se învârteau. Aceasta era confecţionată 
din pânza descrisă mai sus, croită în foi drepte, fără mâneci, şi avea un decolteu pătrat, în jurul gâtu-
lui. La poale, i se aplica „cipcă” confecţionată cu croşeta în gospodărie. 

•  „Spăcelul” este o cămaşă scurtă, cu gura în faţă şi mâneca prinsă din umăr. Se purta cu poale. În 
Prislop se purta cel mai des „spăcelul” cu guler, cu deschidere în faţă. Corpul cămăşii se croia din trei 
laţi de pânză şi câte o jumătate de lat pentru fiecare mânecă. Mânecile aveau manşete simple – 
„pumnăşei”, sau manşete duble – „pumnăşei întorşi”, iar sub braţ se adăuga un petic trapezoidal 
numit „puiuţ”. Această cămaşă avea pieptul şi manşetele ornamentate cu motive florale, cusute cu fir 
de bumbac alb în tehnica broderiei în cruciuliţe sau plină şi aproape fiecare cămaşă are şi broderie 
„în ciur”. Un ornament nelipsit de pe cămaşă erau hăităşelele, obţinute prin mici îndoituri ale pânzei 
cusute cu maşina.  

În ce priveşte deschizătura (gura) cămăşii, au fost, în decursul timpului, mai multe tipuri de că-
maşă. Cămaşa tradiţională era încreţită în jurul gâtului, apoi apare spăcelul cu deschidere în faţă, cu 
un guler de 2 cm. Deschizătura cămăşii era dispusă pe mijloc, pe o parte a pieptului sau pe umăr. 
Apoi, se vor întâlni în zonă cămăşi cu un mic decolteu pătrat, rotunjit sau triunghiular, iar în zilele de 
sărbătoare cămăşi cu gulere mari, detaşabile, ornamentate cu broderie în ciur sau cu broderie plină. 
În această zonă a mai pătruns şi „spăcelul cu lengher” sau cu „platcă”. Platca avea formă dreptun-
ghiulară şi se realiza dintr-un lat de pânză, având răscroiala la mijloc, pentru gât. Cu ajutorul „creţe-
lor”, de placă se prindeau faţa şi spatele cămăşii, iar lateral, tot cu ajutorul lor, erau prinse mânecile.  

•  „Vizitca” era o bluză de mătase în culori vii, care se purta peste spăcel. Aceasta era alcătuită 
din volane sau gulere largi aplicate pe piept, bogat ornamentate. Ornamente bogate erau aplicate şi 
pe mâneci, şi pe guler, care în cele mai multe cazuri era detaşabil. Decorul se realiza cu aţă albă, în 
broderie pe fire trase „ciur”, broderie pe fir sau broderie plină şi conţinea motive florale cusute cu 
mărgele colorate. Acest tip de cămaşă era încheiat cu nasturi, pe o parte a pieptului.  
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Cămăşile aveau decorul pe piepţii cămăşii, la umeri şi pe volane sau manşete. Cămaşa de femeie 
din Prislop cuprindea următoarele motive ornamentale tradiţionale: „creţelele” lucrate pe fir în diver-
se motive geometrice („muruţe”, „crengi” sau „crengi îmburdate”), pliuri, broderie plină, broderia 
cusută după desen, broderie spartă, numită în zonă „ciur”, cheiţele realizate pe încreţuri, colţişorii 
folosiţi pentru a masca cusătura groasă între părţile componente ale pieselor de port şi ornamente 
florale, fitomorfe, care sunt mai noi. 

„Creţele” apar la îmbinarea mânecii cu cămaşa, la manşete, pe faţa şi spatele cămăşilor cu platcă, 
având rolul de a aduna marginile latului de pânză, de a sublinia în acelaşi timp liniile corpului, de a da 
tărie şi rezistenţă pânzei în locurile în care cămaşa era supusă frecării (deci, uzurii mai rapide), aveau 
un rol estetic şi acela de a ascunde cusătura groasă care îmbina părţile componente ale cămăşii. 

Pliurile aveau rolul de a aduna pânza pe porţiunea de pe umăr, ca apoi să o lase liberă mai jos, 
dând amploare bustului şi totodată formau motive geometrice estetice. Mai erau numite şi „poale” 
sau „pături”. 

Broderia se realiza cu aţă albă numită „fitău”, pentru cămăşile de mireasă, şi cu aţă policromă, 
pentru cămăşile de sărbătoare. Cămăşile de lucru se diferenţiau de cele de sărbătoare prin faptul că 
nu aveau motive ornamentale. În schimb, cele purtate în sărbători erau ornamentate pe piept şi man-
şete cu motive florale executate cu aţă colorată şi, începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, 
cu mărgele colorate. 

 
b. 2. Poalele  

Poalele albe sau „juponul”. Aveau în partea inferioară cipcă croşetată. Pentru a se putea vedea 
dantela poalelor, acestea se aranjau pe etaje. Poalele erau legate în jurul mijlocului cu şireturi, numite 
de localnici „goloande”. Fetele erau apreciate în funcţie de numărul poalelor: cu cât o fată avea mai 
multe poale, cu atât era mai bine „cotată”. 

• Poalele (sau „pindileu”) erau confecţionate din acelaşi material ca şi cămaşa. Pentru zilele de 
sărbătoare, poalele erau croite din 6–8 laţi de pânză, iar pentru zilele de lucru, din 4-5 laţi, aşezaţi 
vertical şi care se încreţeau puternic şi se prindeau de „guler”. Gulerul era o bandă de pânză lată de 
aproximativ 8 cm, care înconjura brâul femeii. Era ornamentat cu motivele care apăreau şi pe căma-
şă. În partea de jos a poalelor erau rânduri de pliuri, cu colţi şi cipcă. Decorul se realiza pe porţiunile 
în care se îmbinau laţii de pânză, fiind alcătuit din cheiţe sau motive geometrice, în tehnica broderiei 
pe fire trase, uneori marcate cu aţă neagră sau albastru închis. 

• Al doilea tip poale consta din două bucăţi lungi de pânză, care se aşezau orizontal şi erau 
prinse între ele cu pliuri sau colţişori. Pentru a da lărgime poalelor, bucata de pânză superioară era 
mai scurtă, iar cea de jos mai lungă. Acest tip de poale avea în partea de jos dantelă sau broderie rea-
lizată pe fire trase, cu motive geometrice sau florale stilizate. Colţişorii marcau îmbinarea celor două 
bucăţi de pânză.  

•  „Pindileul de demult” era o poală mai puţin largă, terminată cu cipcă sau ciur, care se purta pe 
sub cel de al doilea tip de poale. Toate aceste trei poale erau îmbrăcate una peste alta, la sărbători sau 
la horă. 

În zilele de lucru, femeile purtau o singură poală, făcută din pânză de cânepă sau din pânză de 
cânepă în amestec cu bumbac, ţesută în două iţe. Era croită din doi laţi, iar jos avea cipcă.  

În timp, poalele albe au fost înlocuite cu poale realizate din materiale cumpărate: stambă, mătase, 
sau „păr” (lână). Noile poale se prindeau de „guler” cu ajutorul pliurilor şi nu erau decorate. 

 
b. 3. Zadia  

 „Zadia” (sau şorţul) era făcută din bumbac sau lână, iar culorile predominante erau negrul şi al-
bastrul. Zadia purtată de fete era albă, cea de nevastă era înflorată, iar zadia bătrânească era de culoa-
re neagră. „Şorţul” era realizat din acelaşi material din care se obţineau poalele şi cămăşile şi avea or-
namente florale sau geometrice, care se realizau în broderie, în cruciuliţe sau în broderie plină. Con-
comitent cu acesta se purta şi şorţul de lână neagră cu decor floral sau geometric, care era cusut, pes-
te fire, cu lână policromă. Acesta avea o formă dreptunghiulară şi nu acoperea în întregime poalele, 
care, în spate, rămâneau libere. Erau ornamentate la poale şi lateral. În partea de sus, era cusută o 
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„frâmbie” folosită la legarea brâului şi era încreţită cu ajutorul unor cute „pături”. Frâmbia se obţinea 
din împletirea a trei fire mai groase, de lână, colorate în alb şi negru la femeile bătrâne şi în roşu cu 
alb la femeile tinere. Iarna se purta un „şurţ” ţesut din lână, în război, în patru iţe. Urzeala era din 
lână albă, iar beteala din lână neagră, rezultând astfel ornamentul. Un motiv ornamental este bradul 
pe verticală, acesta fiind delimitat cu un fir roşu, la femeile tinere. Se realizau în partea de jos câteva 
registre mai late negre. Acest tip de şorţ acoperea în întregime poala. A apărut, apoi, în zonă, şorţul 
din material cumpărat din magazine, care avea o singură culoare şi diferite imprimeuri. Apoi acesta  
s-a confecţionat numai din material negru, din mătase, pentru zilele de sărbătoare, şi din pânză, pen-
tru zilele de lucru, având forma rotundă, iar decorul alcătuit din dantelă cumpărată din comerţ. 

De obicei, în zilele de sărbătoare, femeile se încingeau cu un brâu tricolor. 
Femeile bătrâne din sat purtau haine negre sau în alte culori închise. În timpul iernii, fetele şi fe-

meile purtau gube din lână albă. 

 
 

3. PORTUL BĂRBĂTESC 
 

Costumul bărbătesc se compune din: găteala capului, cămaşă, izmene, cioareci, laibăr, cojoc, 
căput, curea sau chimir. 

 
a. Găteala capului  
Bărbaţii tineri din satul Prislop aveau părul tuns scurt şi obrazul bărbierit, iar bătrânii satului pur-

tau uneori mustaţă. Cele două categorii de vârstă aveau capul acoperit cu pălărie, numită în zonă 
„clop”, de păr negru sau din paie purtată în timpul verii şi cu o căciulă numită de săteni „cuşmă” pe 
timp de iarnă. „Cuşma” era confecţionată din blană de miel. Clopul tradiţional de paie sau de păr ne-
gru avea calota mică, însă mai târziu apare în zonă clopul cu calotă foarte înaltă. 

 
b. Articolele portului bărbătesc 

b. 1. Cămaşa 
Cămaşa era de culoare albă şi avea broderii la mâneci. Se confecţiona din pânză ţesută în două iţe 

din fire de cânepă, mai târziu din in în amestec cu cânepă sau din bumbac. Cămăşile bărbăteşti de 
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lucru erau ţesute din cânepă şi croite din trei lăţimi de pânză, iar cele de sărbătoare erau ţesute din 
cânepă şi in cu bumbac şi croite din patru lăţimi. 

Modelul tradiţional de cămaşă bărbătească era răscroit în jurul gâtului, avea pliuri „pături” pe 
piept şi spate, fiind încheiată cu un şiret numit „golond”. Din acest model a evoluat cămaşa cu guler, 
care, în ce priveşte croiul, a existat în zonă sub două tipuri: 

• cămaşa bătrânească, care avea în jurul gâtului un guler îngust încheiat cu un nasture sau doi. 
Acest tip de cămaşă avea unele variante în care gulerul era înalt şi drept cu lăţimea de aproximativ 
trei centimetri, la care uneori se adăuga dantelă împletită în gospodărie sau cumpărată şi se închidea 
cu nasturi. 

• cămaşa nemţească cu platcă şi cu guler răsfrânt. Cămăşile cu platcă aveau stanii prinşi de platcă 
cu ajutorul unor pliuri sau colţişori de o parte şi de alta a gurii. Gura cămăşii se închidea cu ajutorul 
unor nasturi albi sau coloraţi şi, rar, cu un şiret împletit din fire de bumbac alb. Gulerul era răsfrânt 
şi se croia dintr-o singură bucată de material, având o lăţime de 8 centimetri. Cămaşa se încheie cu 
fantă în faţă, adică cu butoniere numite în zonă „punte cu găuri”. 

Mâneca cămăşii bărbăteşti era realizată dintr-un lat şi jumătate de material, pornea din umăr şi se 
termina cu cipcă şi colţişori, iar mai târziu se aduna cu o manşetă simplă sau întoarsă. Era încreţită 
atât la umăr, cât şi jos, la manşetă, care era numită în zonă „pumnăşel”. 

Ornamentele erau făcute cu aţă albă. Abia mai târziu apare culoarea în ornamentica cămăşii băr-
băteşti: motive ornamentale florale din mărgele colorate, pe guler. Decorul cămăşilor bărbăteşti se 
realiza cu acul, în cusătură pe fire sau în broderie plină, „cipcă” şi era plasat pe piept, pe guler şi 
manşete. Motivele ornamentale difereau şi în funcţie de vârstă. Astfel, cămăşile purtate de bătrâni 
erau ornamentate cu motive geometrice, iar cele purtate de tineri, cu motive florale şi alte vegetale 
stilizate. Motivele geometrice de pe cămăşile din Prislop erau: motivul rombic, cel meandric şi moti-
vul colţilor de lup. 

 
b. 2. Căputul  

Căputul era din acelaşi material ca şi cioarecii, material numit pănură, şi era purtat în perioada re-
ce. Era de culoare gri, neagră sau maro. Căputul avea un croi simplu şi se încheia în faţă cu nasturi. 
Pe margine era tivit cu catifea neagră. Începând cu secolul XX, croiul acestei piese vestimentare a 
suferit unele modificări. Astfel, acesta va avea un guler cu rever, gaică în spate şi cinci buzunare: do-
uă jos, două oblice la mijloc şi unul pe piept. Gulerul şi manşetele erau confecţionate din catifea nea-
gră, iar marginile de la clapele buzunarelor şi reverele erau garnisite cu bieuri din catifea neagră. În a 
doua jumătate a secolului al XX-lea, această piesă este înlocuită cu scurtele cumpărate din oraş. 

 
b. 3. Cioarecii 

Cioarecii erau pantaloni din pănură albă sau sură, care se purtau în timpul iernii. Cei albi erau pur-
taţi de bătrânii satului, iar cei suri de tinerii satului. Erau croiţi din doi laţi şi jumătate de material. 
Ambii craci erau realizaţi dintr-o lăţime de material, iar pe partea superioară se adăuga, la spate, o 
jumătate de lat. Cât priveşte modul de ornamentare, era o diferenţă între cioarecii de lucru şi cei de 
sărbătoare. Cei confecţionaţi pentru a fi purtaţi în zilele de lucru erau neornamentaţi. „Cioarecii” de 
sărbătoare erau decoraţi în faţă, pe cele două buzunare, cu modele sau „pene” din şiret negru, aplica-
te cu ajutorul „şinurei”, care erau trei benzi din postav negru cusute pe lateralul cracului şi între care 
se intercalau „dinţi de lup” dintr-un şnur negru, iar la partea inferioară aveau o mică deschizătură 
laterală pentru comoditatea îmbrăcării. 

 
b. 4. Izmenele 

Izmenele largi, cu brăcinar, se purtau pe timp de vară. Se confecţionau din acelaşi material ca şi 
cămaşa, adică din pânză ţesută în două iţe din fire de cânepă, mai târziu din in în amestec cu cânepă 
sau din bumbac. Izmenele purtate în zilele de lucru erau croite din trei sau patru laţi de pânză albă, 
iar cele pentru zilele de sărbătoare, din şapte sau opt laţi de pânză. Cei doi craci erau prinşi cu o bu-
cată de material pătrat. Izmenele erau strânse în talie cu ajutorul unui brăcinar şi erau decorate cu 
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colţişori sau un feston simplu, din aţă albă. Colţişorii sau festonul simplu erau situaţi în partea de jos 
a izmenelor. 

Astăzi, atât cioarecilor, cât şi izmenelor le-au luat locul pantalonii confecţionaţi din materiale 
cumpărate. 

 
 
 
4. PIESE DE PORT COMUNE 
 
a. Încălţămintea 
Pe timp de vară, indiferent de sex sau vârstă, sătenii umblau în general desculţi. Însă, pentru a 

proteja piciorul, s-a introdus opinca cu gurgui, care se confecţiona în gospodăria ţărănească, din piele 
de porc sau din cauciuc, tiparul fiind un dreptunghi. Un capăt al dreptunghiului se plia în jumătate şi 
se unea cu o cusătură, aceasta devenind vârful opincii. Laturile dreptunghiului se încreţeau pe o cure-
luşă, până la mijlocul tălpii, urmând forma piciorului, iar la spate se îndoia celălalt capăt al dreptun-
ghiului cu marginile ridicate şi uşor încreţite, pentru a îmbrăca călcâiul. Opinca avea pe părţi trei gă-
uri, prin care se treceau nojiţele, care se legau de picior. Nojiţele (sau curelele) de piele aveau rolul de 
a fixa opincile pe picior. Iarna piciorul era învelit în obiele din lână dublate cu unele de cânepă, iar 
vara numai din cânepă. De la începutul secolului XX, atât femeile cât şi bărbaţii, purtau în zilele de 
sărbătoare cizme cu toc confecţionate la comandă, pantofi cumpăraţi din târgurile din Baia Mare, 
Baia Sprie, Târgu Lăpuş. O altă piesă nouă sunt ciorapii. 

 
b. Laibărul 
Era o vestă neagră, din postav, care se purta peste cămaşă, în zilele răcoroase. Decorul îl repre-

zentau „bumbii sclipitori”, aplicaţiile de şnur negru, motivele geometrice sau florale stilizate realizate 
în broderie plină cu lânică colorată în roşu, cărămiziu, verde, galben. Laibărele purtate de bătrâni 
aveau doar culoarea neagră. 

 
c. Cojocul sau „pieptarul” era confecţionat din piele sau piei de animale cu blană în interior şi 

se purta pe timp rece. Semăna cu o vestă cu croi simplu, închisă în faţă cu nasturi. În timp, decorul 
lui s-a simplificat, motivele ornamentale florale cusute cu lână colorată fiind înlocuite cu aplicaţii de 
piele neagră la buzunare şi poalele, marcând marginile. Era cumpărat din târgurile de la Baia Mare, 
Baia Sprie şi Târgu Lăpuş. 
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d. Guba se purta iarna şi pe vreme de ploaie de femei şi bărbaţi. O gubă se realiza din 3-4 kg de 
lână spălată. După ce lâna a fost spălată în râu, iar apoi uscată, aceasta se scărmăna cu mâna. Urmă-
toarea etapă era alegerea diferitelor calităţi de fire, astfel, pentru miţe, firele mai lungi, pentru bătătură 
cele mai mici, iar pentru urzeală cele mijlocii şi lâna mai urâtă. Lâna era toarsă la o roată specială sau 
uneori cu un fus de mână, obţinându-se un fir gros pentru bătătură şi un fir subţire pentru urzeală. 

 Se confecţiona dintr-un material de lână toarsă foarte gros, care se ţesea în război în patru iţe. 
Etapa următoare era perierea cu un pieptene cu colţi din sârmă pentru a se scoate „bd’iţii”, iar apoi 
se dădea la vâltoare. Croiul se realiza din două foi de material aşezate orizontal. Lungimea gubei era 
de 112 cm, iar lăţimea între 120 cm (gubă de copii) şi 180 cm (gubă de bărbat). Partea superioară a 
gubei trecea peste umeri şi din ea se formau mânecile, iar foaia inferioară care acoperea corpul se 
prindea de cea superioară. Această piesă de port era legată la gât cu un şnur de lână colorat, în roşu şi 
se purta pe umeri.  

 
5. PODOABELE POPULARE 
 
Grija sau arta de împodobire a corpului omenesc a fost prima manifestare artistică a omului. 

„Strălucitoare, uneori foarte curioase, cât mai deosebite, podoabele au avut, de-a lungul veacurilor, 
semnificaţii variate, de la valoare magică, la semn distinctiv social, de vârstă, sex, şi permanent rol de 
înfrumuseţare3”. Podoabele fac parte din ansamblul vestimentar, iar de-a lungul timpului în viaţa so-
cială s-au adaptat schimbărilor, având rolul de a scoate în evidenţă şi a înfrumuseţa liniile corpului. 

 
a. Podoabe pentru cap 
Fetele, în zilele de sărbătoare, aveau prinse în părul împletit în două cozi flori naturale sau artifi-

ciale, panglici colorate şi mărgele. Femeile măritate purtau pe cap năframa, iar în păr îşi prindeau un 
pieptene de os sau, mai nou, plastic, care avea rolul de a susţine cocul. Feciorii îşi acopereau capul, în 
zilele de sărbătoare, cu un clop de paie, la care îşi puneau pene de păun sau „struţul” realizat din 
flori, mărgele şi panglici. Acest clop de paie, în trecut avea calota de înălţime potrivită, însă cu timpul 
a ajuns chiar şi până la 40 cm înălţime. Era decorat cu o panglică colorată, care mai târziu va fi înlo-
cuită de o împletitură de paie. 

 
b. Podoabe pentru gât 
În zilele de sărbătoare, femeile purtau la gât zgărzile din mărgele. Pe un fond alb sau albastru, se 

realizau motive geometrice sau florale. După un timp, la confecţionarea zgărzilor s-a introdus o vari-
etate de culori: alb, galben, roşu, albastru şi verde, fiindcă în zonă îşi fac apariţia mărgelele din sticlă, 
garniturile formate din zgardă pentru gât, brăţară şi cordon. 

 
c. Podoabe complementare 
Din această categorie de podoabe fac parte: chimirul, mânecările, mănuşile, trăistuţele bărbăteşti.  
 
CHIMIRUL era o curea lată din piele, care avea la început doar rolul de a proteja coloana atunci 

când cel ce o purta avea de ridicat greutăţi mari. În general, o purtau cei ce lucrau la pădure, unde 
erau nevoiţi să manevreze buştenii grei. Cu timpul, chimirul a devenit o piesă de port aproape obliga-
torie şi astfel a primit şi o încărcătură ornamentală deosebită. Cureaua aceasta avea lăţimea de 10 pâ-
nă la 20 cm, se închidea cu două, până la patru catarame şi avea buzunare exterioare şi interioare. 
Decorul era realizat prin ştanţare cu motive geometrice sau florale şi prin broderie cu fire de piele 
colorată. Unele dintre ele aveau decorul realizat cu ţinte metalice de un efect deosebit. 

 
MÂNECĂRILE se purtau la încheietura mâinii şi aveau un rol dublu: estetic şi de protecţie con-

tra frigului şi a umezelii. Acestea erau împletite din lână, iar decorul rezulta din alternarea culorilor. 
 

                                                 
3 Tancred Bănăţeanu, Portul Popular din regiunea Maramureş. Zonele Oaş, Maramureş, Lăpuş, Sfatul Popular al Regiunii Maramureş 

Casa Creaţiei Populare, p. 34. 
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MĂNUŞILE aveau un deget sau cinci. Erau purtate în timpul iernii, de femei, bărbaţi şi copii. 
Erau împletite din lână şi aveau de obicei motive geometrice. 
 

6. PODOABELE MIRILOR 
 

În localitatea Prislop, până după mijlocul secolului al XX-lea, mirii se îmbrăcau în portul popular 
tradiţional. Hainele mirilor erau haine noi, confecţionate special pentru acest eveniment. Găteala ca-
pului îi deosebea pe miri de restul nuntaşilor. Părul miresei se împletea în cozi prinse apoi în forma 
unei coroane peste cap. La această coafură se prindeau panglici şi mărgele, iar peste ea se punea cu-
nuna. Cununa era realizată în secolul al XIX-lea din flori naturale, printre care se afla „salsău” o 
plantă care rămâne tot anul verde, şi busuioc. Aceste cununi de mireasă, după 1925, au fost făcute şi 
din alte materiale. Aveau o formă circulară şi se confecţionau dintr-un suport de hârtie colorată, pe 
care se aşeza o zgardă din mărgele. Cununa de mireasă mai avea adăugate flori naturale şi „salsău”. 
Mireasa avea prins în păr „balţul”, o pânză albă ce se încreţea cu ajutorul agrafelor ridicându-se cât 
mai mult în creştet. 

Mirele purta clopul de paie, la care avea pus un struţ realizat din flori naturale sau artificiale, pene 
de păun, busuioc şi „salsău”. 

 
Miri din Prislop 
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CĂMAŞA CIUMII 

 
Milian OROS 

 

 
Mare necaz îl lovise pe badea Gheorghe, aşa 

pe nepusă masă. S-o betejit1 săracul din senin, 
că din ce i s-o tras, nu se ştia. Lelea Anica, deşi 
bună cunoscătoare a ierburilor de leac, n-a fost 
în stare să-şi ajute bărbatul. Într-o zi, venise, 
săracul, cam băncădit2 de la coasă şi, la început, 
şi-a zis că din cauza oboselii îl apucaseră frisoa-
nele şi transpiraţia. Apoi, când l-au apucat dure-
rile acelea groaznice la toate încheieturile şi când 
şi-a văzut gâtul în oglindă, plin de umflături ro-
zalii, şi-a dat seama că ceva nu-i bine cu el. I-a 
oblojit Anica gâtul şi încheieturile cu tot felul de 
fierturi, dar degeaba. În câteva zile boala l-a 
trântit la pat, slăbindu-l de nu mai ştia de el. Din 
cauza durerilor şi a fierbinţelilor de care era cu-
prins mai tot timpul, îşi pierdea mereu cunoştin-
ţa. Umflăturile de la gât erau acum mari şi ară-
tau ca nişte nuci negre. Într-un moment de lu-
ciditate, cu lacrimi în ochi, a chemat-o pe Anica 
şi i-a spus tânguit, abia auzit: 

– Tu, Anică... văd că Dumnezeu mă cheamă 
la el... Du-te la popă... să vină să mă spovedeas-
că, că io-s gata de dus! 

– Ce vorbe-s astea, bărbate, bolund eşti?! 
– Anică, fă cum îţi spun, că nu-i vreme! 

Vremea me s-o dus, tu, înţelesu-m-ai? Poate mă 
pedepseşte Dumnezeu pentru relele făcute, că 
nu-i om fără de păcat... 

– Pentru ce să te pedepsească, Doamne, iar-
tă-mă?... îi opri vorba Anica, oarecum înciudată, 
ştergându-şi cu colţul zadiei lacrimile care-i ve-
niseră în ochi, aşa, fără ştire. 

– Tu, femeie, apoi boala asta ce-a dat peste 
mine, musai îi... ciumă!... 

– Vai de mine, bărbate, nu vorovi fără tine, 
că-ţi faci păcat! îi zice Anica, speriată bine de 
tot, căci parcă auzise şi ea de boala asta pe care 
n-o putea opri nimeni, decât numai Bunul 

                                                 
1 A se îmbolnăvi, a suferi de ceva. 
2 Supărat, obosit, nemulţumit de ceea ce i se întâmplă. 

Dumnezeu. Se uită cu milă la bărbatul de lângă 
ea şi dintr-odată parcă se simţi şi ea cuprinsă de 
fierbinţeală, apoi de friguri. 

– Doamne, Maică Sfântă, apără-ne de cele 
rele! murmură ea scuturându-se din tot corpul, 
şi-şi făcu repede câteva cruci, apoi mai făcu una 
asupra bărbatului întins fără vlagă în pat. 

Gheorghe n-o mai luă în seamă. Gemu în-
fundat şi, privind într-un colţ mai întunecat al 
odăii, îşi lăsă mintea slobodă să-i aducă înaintea 
ochilor acele lucruri despre care credea că, în 
balanţa Celui-de-Sus, ar putea să-l apropie de 
poarta Iadului. „Când i-am smuls lui Traian 
Părăoanului iugărul cela din Telec, câştigat pe 
datorie la... cărţi, apăi orice ar pute hi numa’ 
faptă bună, în faţa lui Dumnezeu, nu!... Săraca 
Anică, nici acum nu ştie cum o fost. Ea crede că 
l-am cumpărat de la bietul om...” – murmură el 
pentru sine, spăşit, de sărmana femeie crezu că 
iar buiguie3 din cauza fierbinţelilor. 

Nemaiştiind ce să-i mai facă, Anica îşi ascul-
tă bărbatul şi se duse după popa Costea să vină 
să-l spovedească pe Gheorghe al ei. Şi bine a 
făcut, căci n-au mai trecut nici trei zile încheiate 
şi clopotul bisericii a plâns după el. A plâns şi a 
jelit şi biata femeie, căci trăise o viaţă lângă 
omul ei, cu bune, cu rele, cum i-e dat omului să 
ducă pe lumea asta. Lacrimile şi durerea i se îm-
pleteau fără să vrea cu gândul că ar putea să-i 
vină şi ei rândul, căci nu numai Gheorghe al ei 
plecase dincolo. Steaguri negre începuseră să fie 
atârnate pe la multe porţi. Câţiva felceri umblau 
pe la casele oamenilor, dând cu var pe unde 
credeau ei c-ar putea veni boala aceea groaznică 
de-i spunea Moartea Neagră... 

Clopotul din turla bisericii nu mai contenea 
să bată. Aproape în fiecare zi anunţa cu jale încă 
una sau mai multe treceri în nefiinţă. Mare era 
jalea care se abătuse peste sat şi nu numai peste 

                                                 
3 A bolborosi, a aiura. 
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el, ci peste tot ţinutul de sub Codru. Unele guri, 
mai umblate prin lume, spuneau că necazul şi 
prăpădul erau mult mai întinse, că nimeni nu le 
cunoaşte marginile. Mureau oamenii şi animale-
le pe capete. Dumnezeu parcă-şi întorsese faţa 
de la toţi şi de la toate, nu mai vroia să ia aminte 
la cei pe care-i făcuse din ţărână şi peste care 
suflase Duh Sfânt... 

Oamenii satului erau de-a dreptul îngroziţi, 
căci nu ştiau ce să mai facă şi la cine să ceară 
ajutor. Se simţeau complet neputincioşi, dar re-
fuzau să accepte soarta aşa cum se abătuse 
acum asupra lor. Trebuia făcut ceva, orice. Mai 
ales că fiecare îşi aducea aminte de vorbele ace-
lea: „Dumnezeu te ajută, dar mai întâi trebuie să 
te ajuţi tu...” 

Într-o marţi, când ziua se pregătea să se în-
văluie cu noaptea, mai multe femei s-au adunat 
la casa Anicăi şi au început să întoarcă blestemă-
ţiile Ciumei pe toate feţele. Nu reuşeau să înţe-
leagă de unde a venit nenorocirea asta peste ei. 
Cine sau ce bântuia locurile şi lua atâtea suflete? 
Nu putea fi decât ceva necurat la mijloc. Într-o 
vreme, găzdoaia le zice: 

– Femei bune, io... ştiţi la ce mă gândesc?... 
– Om şti de n-i spune, lele Anică, zice una 

mai tânără. 
– Amu, io zâc că Ciuma asta numai femeie 

poate hi, da’ din altă lume... din... lumea cealaltă! 
Cine ştie ce blesteme duce în spate şi a venit să 
le azvârle peste noi. Tare aprigă este, da’ dacă-i 
femeie, apoi musai trebuie să aibă şi ea năravuri-
le noastre, cele de pe lumea asta, trebuie să aibă 
ea vreo slăbiciune, nu, femei bune? 

– De, aşa a hi, că eşti cea mai bătrână dintre 
noi şi ştii mai multe ca oricare, zice una dintre 
ele. 

– Io aşe zic. Şi nu suntem noi în stare s-o 
dibuim? Ia gândiţi-vă! Ca orice femeie, trebuie 
să-i placă să se gătească şi să placă oarecui, cuiva 
din lumea ei. Io mă gândesc să-i facem o căme-
şă faină, din urzeala cea mai scumpă pe care o 
avem şi să i-o dăm în dar... Sigur a îmbrăca-o şi, 
când s-a vedea cât de bine-i stă, a pleca să se 
arate bărbaţilor de pe LUMEA CEALALTĂ şi pe 
noi ne-o lăsa în pace! 

– Dacă dumneata aşa spui, bine! Da cine să 
i-o dea şi unde? întrebă careva. Că niciuna din-
tre noi n-a văzut-o la faţă şi nu ştie unde ar pu-
tea-o găsi. 

– No, da cine-a zis c-o poţi vedea? Am zis 
io că trebuie să fie femeie, da nu una obişnuită. 

Să ştiţi că m-am gândit şi la asta... Om duce-o în 
Valea Bodavei, numai acolo-i poate fi sălaşul... 
N-aţi auzit pe bătrânii noştri când povesteau că 
acolo-i o poartă spre LUMEA CEALALTĂ, încă 
de pe vremea când dacii şi-or îngropat acolo 
comorile, de frica vrăjmaşilor? O să avem însă 
nevoie de trei bărbaţi curajoşi să i-o ducă acolo 
în miez de noapte. Vorbiţi cu oamenii voştri, 
poate s-or săturat şi ei de bătut drumul cimitiru-
lui şi de dus rude la groapă... 

– Apoi, lele Anică, aşe să facem! au zis fe-
meile, unele temătoare, altele cu hotărâre în 
glas. 

Exact peste o săptămână, tot marţi, de cum 
a apus soarele, şapte femei şi trei bărbaţi s-au 
adunat iar la casa Anicăi şi au început lucrul. Au 
ţesut cea mai fină pânză din cânepă, apoi au cu-
sut o cămaşă muierească, atât de minunată, încât 
putea fi îmbrăcată de orice femeie de neam ma-
re, oricât de năzuroasă ar fi fost aceea. 

Mai era o jumătate de ceas până la miezul 
nopţii când cămaşa a fost gata. Bătrâna Anica  
s-a uitat la ea, a întors-o pe toate părţile, i-a cer-
cetat cusăturile, apoi, mulţumită, le-a zis celor 
trei bărbaţi: 

– O să trebuiască să duceţi cămeşa în Fundul 
Bodăvii şi s-o atârnaţi de doi pari, apoi să vă în-
toarceţi în sat, fără să vă uitaţi înapoi ori să scoa-
teţi vreo vorbă, orice îţi auzi ori vide... Da’ să nu 
vă întoarceţi pe acelaşi drum, înţelesu-m-aţi? 

– Aşa om face, lele Anică! au zis ei, hotărâţi. 
Unul a luat cămaşa iar ceilalţi câte un par,  

s-au aruncat pe cai şi au luat drumul Bodavei. 
Când au ajuns în vârful dealului, nu departe 

de Părul Turcului, s-au oprit puţin să-şi tragă 
sufletul şi să-şi facă curaj să străbată locurile 
despre care bătrânii satului povesteau atâtea lu-
cruri neobişnuite. O ceaţă lăptoasă se întindea 
peste Valea Bodavei, până către pădure, iar 
coama de deal unde cândva străjuiseră zidurile 
cetăţii se mai vedea ca o umbră întunecată. Din 
când în când, parcă întrezăreau pentru o clipă 
câte o lumină albastru-verzuie, ca un fulger, dar 
la urechile lor nu ajungea nici un sunet. Liniştea 
din jur înghiţea totul şi pătrundea ca o înfiorare 
în sufletele lor. 

Bărbaţii s-au privit câteva clipe, şi-au făcut 
câte-o sfântă cruce, apoi şi-au slobozit caii spre 
vale. Când au ajuns la capătul văii, acolo unde se 
întâlneau hotarele Uileacului, Băseştiului şi 
Ulciugului, au descălecat. Inimile le băteau atât 
de puternic, că aproape le auzeau. Fără să se 
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mai privească, au înfipt parii-n pământ, apoi au 
întins cămaşa pe ei de parcă ar fi ridicat o 
ciuhă4. Nimic în jur nu se mişca, totul părea că 
aşteaptă clipa de cumpănă a noii zile. La fel de 
tăcuţi, au încălecat caii şi au luat înapoi drumul 
spre Uileac, urmând duleul5 care-i scotea spre 
Huciu Crâşmii. Zgomotul copitelor făcea ca li-
niştea nopţii să pară mai adâncă şi aşteptarea a 
ceva ce avea să fie, mai apăsătoare. Nici n-au 
trecut de izvorul cel mare, aflat la capătul văii, în 
partea dinspre Ulciug, că în spate, lângă ciuhă, 
s-a pornit un vârtej şi un vuiet cumplit. de le-a 
îngheţat inimile, dar nu s-au întors să vadă ce-i. 
Au dat pinteni cailor şi s-au făcut una cu ei, 
rugându-se să scape. Din vuietul care le stră-
pungea toate simţurile s-au rostogolit parcă tro-
pote de cai care se auzeau tot mai clar şi tot mai 
aproape, de parcă o ceată de călăreţi era pe ur-
mele lor. Peste toate, strigăte şi gemete de dure-
re străpungeau aerul, ca şi cum o bătălie cumpli-
tă se dădea la câţiva paşi în urma lor. Sudori reci 
au început să le curgă pe spate, dar şi-au adunat 
toate puterile şi şi-au înfrânt pornirea de a privi 
peste umăr. Ochii înfierbântaţi ţinteau fix, un-
deva, peste urechile ciulite ale cailor, care go-
neau pe drumul spre sat, parcă la fel de înspăi-
mântaţi ca şi stăpânii lor. Când au ajuns în vâr-
ful dealului, în apropierea crucii de lângă crâşma 
părăsită, totul s-a oprit ca prin farmec. Scăpat ca 

                                                 
4 Sperietoare pentru păsări, momâie. 
5 Drum de ţară, între holdele de culturi agricole. 

dintr-o strânsoare cumplită, aerul s-a destins 
dintr-odată, şi cei trei bărbaţi au tras ca la un 
semn de hăţuri, încetinind şi trăgând cu nesaţ 
aer în piept, de parcă atunci ar fi învăţat să res-
pire. Au intrat la pas în sat, fără să se privească 
şi fără să schimbe o vorbă. Spaima încă îi stăpâ-
nea. S-au oprit la casa lelii Anica, unde-i aştep-
tau muierile, şi ele cu frica-n sân. Pregătiseră ele 
o masă de şezătoare cu toate cele ale gurii, dar 
parcă nu se puteau îmbia unele pe altele. Şi-au 
primit bărbaţii cu nerăbdarea celor care au aş-
teptat cu sufletul la gură veşti despre cele făptui-
te, dar chipurile celor trei le-au făcut să-şi în-
frângă curiozitatea. Abia când s-a crăpat de ziuă 
o linişte calmă i-a învăluit pe toţi şi bărbaţii au 
reuşit să-şi adune vorbele să poată povesti gro-
zăvia prin care au trecut... 

Zilele şi-au urmat cursul, şi oamenii şi-au 
purtat mai departe, în linişte, durerea şi grija. În-
cet-încet, însă, în aer parcă s-a schimbat ceva şi, 
de la o vreme, clopotele bisericii băteau doar 
pentru sărbători şi pentru măsura timpului. Pen-
tru plâns şi jelit, din ce în ce mai rar, aşa cum fu-
sese înainte să vină peste sat Moartea Neagră... 
Ciuma se pare că-şi îmbrăcase cămaşa primită-n 
dar de la uilecani şi o luase spre LUMEA 
CEALALTĂ să se fălească acolo cu ea, lăsându-i 
pe bieţii oameni cu amarul şi grijile lor...  

„Admiraţii între generaţii” Foto: Delia Florea 
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ANDREI COSMA, O ALTĂ MISIUNE ÎNDEPLINITĂ:  

AUTOR DE MANUALE ŞCOLARE 
 

Viorel CÂMPEAN şi Marta CORDEA, 
Biblioteca Judeţeană Satu Mare 

 

 
Demersul nostru doreşte să readucă în memorie personalitatea unui intelectual român născut într-o 

frumoasă localitate aşezată la îngemănarea teritoriilor a trei judeţe: Maramureş, Satu Mare şi Sălaj1. Este 
vorba despre avocatul Andrei Cosma, considerat a fi fost „mintea 
Sălajului” vremii sale2. 

Nu vom stărui îndelung în acest material asupra biografiei sale, ci vom 
aduce doar mici completări la ceea ce s-a scris până acum despre el, 
menţionând aici în primul rând masivul articol publicat în 1987 sub 
semnătura lui Ioan Oşianu în paginile revistei zălăuane „Acta Musei Poro-
lissensis” sub titlul Andrei Cosma (1843-1918). Schiţă monografică3. Dorim 
îndeosebi să ne oprim asupra scrierilor lui Andrei Cosma din tinereţe, cu 
referire specială la Legendariu..., din care Biblioteca Judeţeană Satu Mare 
deţine un exemplar. 

Andrei Cosma s-a născut la Bârsău de Sus (altă sursă pomeneşte ca loc 
de baştină Poiana Codrului4), din părinţi plugari, în 20 iulie 18435. Într-o 
încercare monografică a locurilor sale natale, autorul afirmă că Andrei 
Cosma s-ar fi născut „într-o familie de ţărani împovăraţi cu mulţi copii”6. 

Tatăl său se numea Gheorghe. În anul naşterii sale, în parohia greco-catolică Bârsău de Sus funcţiona 
părintele Daniel Vultur, cel care a slujit în localitate peste 40 de ani. Ulterior, cei doi aveau să colaboreze 
în chip fericit spre binele comunităţii. 

Şcoala primară a urmat-o la Poiana Codrului (de aici, poate, confuzia în ceea ce priveşte locul 
naşterii), iar clasele gimnaziale, „cu o mare dragoste de învăţătură”7 la gimnaziul din Baia Mare. Trece 
pentru următoarele două clase de liceu la Liceul romano-catolic din Satu Mare (actualul Colegiu Naţional 
„Mihai Eminescu”). În clasele a V-a şi a VI-a gimnaziale (primele două de liceu) i-a avut colegi de clasă 
pe viitorii preoţi greco-catolici Petru Anderco, Antoniu Covaci şi Vasile Mureşan8.  

Preţioase informaţii avem despre activitatea lui Andrei Cosma în cadrul Societăţii de lectură de la li-
ceul sătmărean, iniţiate şi conduse de către protopopul Petru Bran. Astfel, în anul şcolar 1862/1863 An-
drei Cosma a deţinut chiar funcţia de preşedinte9. Mai mult decât atât, ni s-a păstrat un pasaj din cuvânta-
rea de deschidere a societăţii din acel an, ţinută în 23 aprilie 1863. Andrei Cosma, „făcând o incursiune în 
trecutul vitreg al poporului român şi arătând starea de plâns în care se afla”, avea să rostească 

                                                 
1 Personalitatea avocatului este de altfel prezentă în câteva lucrări dedicate personalităţilor din judeţele Satu Mare şi Sălaj: Bujor 

Dulgău, Claudiu Porumbăcean, Oameni din Sătmar, Satu Mare, 2000, pp. 69-70; Lucia Bălaş, Bódis Ottilia, Oameni de seamă ai 
Sălajului, vol. I, 2004, Zalău, pp. 98-99. 

2 Ioan Georgescu, George Pop de Băseşti. 60 de ani din luptele naţionale ale românilor transilvăneni, Oradea, 1935, p. 92. 
3 Ioan Oşianu, Andrei Cosma (1843-1918). Schiţă monografică, „Acta Musei Porolissensis”, Zalău, vol. XI, 1987, pp. 615-659, text 

însoţit de 4 ilustraţii. 
4 George Vulturescu, Cultură şi literatură în ţinuturile Sătmarului. Dicţionar 1700-2000, Satu Mare, 2000, p. 65. 
5 Ioan Ardeleanu-Senior, Oameni din Sălaj. Momente din luptele naţionale ale românilor sălăjeni, Zalău, 1938, p. 148. 
6 Augustin Jurge, Ioan Bran, Comuna Bârsău. Pagini monografice, Cluj-Napoca, 2009, p. 92.  
7 I. Ardeleanu-Senior, op. cit., p. 148. 
8 *** Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional unitar român. Documente 1848-1918, Buc., 1989, pp. 123, 

127. 
9 Vasile Scurtu, Petru Bran. Un luptător al trecutului românesc din Satu Mare, Satu Mare, 1939, p. 72. 
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următoarele cuvinte: „El [adică poporul român] aşteaptă un Mesia şi apostoli ca să-i arate lumina şi calea 
şi să-l ducă la chemarea sa. Iubiţi amici, voi veţi fi apostolii acestui popor, voi îl veţi povăţui şi duce la 
limanul dorit, a voastră misiune va fi cea mai frumoasă şi mai demnă de laudă”10. 

Pentru a-şi finaliza studiile liceale, trece la premostratensi în Oradea. Întreţinerea şi-o asigura de unul 
singur, căci părinţii săi se zbăteau în grele lipsuri. În vacanţe era în schimb fericit să le dea o mână de aju-
tor părinţilor la muncile câmpului. 

După depunerea examenului de bacalaureat a studiat dreptul la Universitatea din Pesta. Tot pentru a se 
întreţine mai lesne, a colaborat la „Foaia Beletristică” şi „Familia” lui Iosif Vulcan. La un moment dat, se 
plângea lui George Pop de Băseşti că Sigismund Pop, conducătorul „Concordiei” i-a refuzat publicarea 
unei note biografice scrise în memoria prot. George Stanciu11, un preot care binemerită de la urmaşii săi12. 

Şi-a finalizat cu deplin succes studiile juridice în 1868, deci imediat după ce poporul român din 
Transilvania a fost năpăstuit cu dualismul austro-ungar. S-a reîntors între românii săi, cu convingerea că 
trebuie să salveze învăţământul românesc, deci confesional – greco-catolic, de la pieire. Încă în vara lui 
1868 îl găsim printre semnatarii protestului românilor din zona Codru împotriva instituirii dualismului 
austro-ungar, redactat în spiritul ideilor Pronunciamentului de la Blaj, exprimându-şi adeziunea totală faţă 
de acest act programatic; în listă găsim elita românească din zonă13. 

A lucrat vreme de 4 ani pe lângă inspectorul regesc Iosif Kerekes din Zalău. Zbaterile lui pentru 
păstrarea caracterului confesional, citeşte românesc, al învăţământului au izbutit în mai multe comune 
printre care şi în cea natală, Bârsău de Sus, sprijinit aici de parohul de vrednică pomenire Daniil Vultur14. 
Tot în anii cât a deţinut această funcţie, a scris o Gramatică a limbii române pentru ungurii care ar fi dorit 
să înveţe limba noastră. 

A avut un sprijinitor permanent în Badea George Pop de Băseşti, la rându-i însă i-a fost un 
conştiincios apropiat, fidel mai ales în zilele grele ale întemniţării sale15. 

Conştiinciozitatea şi râvna sa întru binele învăţământului românesc i-a supărat pe stăpânitori, astfel că 
în 1872 a fost numit protonotar la recent înfiinţatul Tribunal regesc din Zalău. 

Tot în 1872 şi-a unit destinul cu Maria Dragoş (n. în 1852), fiica preotului greco-catolic din Supuru 
de Sus, Teodor Dragoş. Socrul său făcea parte din familia nobiliară Dragoş de Botiza, tatăl său, Ştefan, 
fiind moşier în Colţirea16. Căsătorit cu Clara Costea, fiica predecesorului său în parohia Supuru de Sus, 

pr. Ioan Costea de Ciolt, tatăl Mariei, a repausat la o vârstă destul de tânără, în 
1862. Maria era orfană de ambii părinţi în momentul căsătoriei cu tânărul 
avocat, mama sa murind pe când copila avea abia doi ani. Ea a crescut sub 
ocrotirea mătuşii sale, Ana Pop Lemeny (n. în 1841 în familia Costea, căsătorită 
cu protopopul Alexandru Pop Lemeny). 

Familia Cosma a fost dăruită cu o singură fată, Aurelia, care s-a căsătorit cu 
dr. Coriolan Pop. Maria Cosma a purtat de asemenea corespondenţă cu George 
Bariţiu, ştim de existenţa unei scrisori, datată în 11 sept. 1880 din Supuru de 
Sus17. 

A fost ales apoi protopretor al cercului Tăşnad, reuşind să facă mult bine 
românilor din zonă, lucru care nu a fost pe placul autorităţilor, care, deşi re-
cunoşteau faptul că Andrei Cosma era „drept şi foarte capacitate”, se temeau că 
realegându-l în funcţia de prim-pretor îi va româniza. 

                                                 
10 Ibidem, pp. 72-73. 
11 I. Georgescu, op. cit., p. 29. 
12 George Stanciu sen. (1828-1866). Preot greco-catolic. Căsătorit cu Maria Vaida. Hirotonit în 1853. După hirotonire, a slujit la 

Acâş, apoi a funcţionat la Năpradea, deţinând şi titlul de vice-arhidiacon al distr. Noţig. În nov. 1856 a trebuit să treacă, îm-
preună cu credincioşii, peste durerea provocată de distrugerea bisericii, în urma unui incendiu de proporţii. El relatează fap-
tul „Gazetei Transilvania”, precizând că lăcaşul fusese cea mai frumoasă biserică românească din tot ţinutul. În 1861 s-a aflat 
printre intelectualii sălăjeni luptători pentru obţinerea de drepturi politice în favoarea românilor. Repausarea a fost anunţată 
şi de „Familia”, fiind prezentat ca „un preot bun şi un naţionalist zelos”. Fiul său, George Stanciu jun., de asemenea preot 
gr.-cat. s-a numărat printre memorandiştii părţilor noastre. 

13 *** Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional unitar român. Documente 1848-1918, Buc., 1989, pp. 164-
165. 

14 Ioan P. Lazăr, Dionisie Stoica, Schiţa monografică a Sălajului, Şimleul-Silvaniei, 1908, p. 200.  
15 I. Georgescu, op. cit., p. 335. 
16 Teodor Neş, Oameni din Bihor. 1848-1918, Oradea, 1937, p. 499. 
17 Ioan Bianu, G. Nicolaiasa, Catalogul manuscriptelor româneşti, tom III, Craiova, 1931, p. 234. 
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Rămas fără post, în 1884 şi-a deschis cabinet de avocat la Tăşnad, iar în 1887, împreună cu alţi 
fruntaşi ai locurilor, a pus bazele institutului de credit şi economii „Silvania”. Pentru subscrierea 
acţiunilor a umblat prin toate comunele fruntaşe din comitatele Sălaj şi Sătmar, Vasile Pătcaşiu, „cronica-
rul Hotoanului” considerând că Andrei Cosma a avut principalul merit în înfiinţarea acestei instituţii18. 

Se poate spune că abia acum a început adevărata activitate naţională pe teren economic a lui Andrei 
Cosma. De-a lungul anilor va reuşi, împreună cu alţi lideri ai românilor, înfiinţarea şi a altor bănci 
româneşti în zonă: „Sălăjana” (Jibou), „Vulturul” (Tăşnad), „Someşana” (Dej) şi „Bihoreana” (Oradea). 

Maria Cosma a fost sufletul prestigioasei asociaţii, „Reuniunea femeilor române sălăjene”, înfiinţată 
în 1881, în special datorită eforturilor lui Andrei Cosma şi Gavril Trifu19. Maria prezidase în 20 febr. 
1880 la Băseşti conferinţa întrunită în cauza înfiinţării, pentru ca în 18 noiembrie 1881 să prezideze adu-
narea generală constituantă a Reuniunii. Andrei Cosma a fost ales secretarul instituţiei în 11 august 
188520, iar Maria, după ce 9 ani a deţinut funcţia de vicepreşedinte, a fost aleasă preşedinte21. Ca secretar 
al reuniunii a ajutat mult la înfiinţarea uneia dintre cele dintâi şcoli primare de fete, model în multe 
privinţe. Sub aspect şcolar trebuie remarcat faptul că, în 1917, înainte de a se retrage de la conducerea 
băncii „Silvania”, cu suma de 40.000 de coroane a cumpărat un sediu potrivit pentru internatul de băieţi 
„George Pop de Băseşti” al Liceului „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei22. 

În octombrie 1889 a fost ales la Sibiu membru în Comitetul Naţional, pentru ca în 1892 să-l găsim, 
desigur, în mijlocul memorandiştilor la Viena23. 

A ajuns unul dintre cei mai bogaţi români din nordul Transilvaniei, aceasta prin abnegaţia şi 
inteligenţa sa. Bogăţia nu a folosit-o în scop propriu, ci, neuitând niciun moment de unde a plecat, a 
încercat să îndepărteze întunericul din sânul naţiei sale. În 24 martie 1903 s-a înfiinţat, şi cu aportul său, 
la Şimleu, Casina română. Prin ajutorul său, tot atunci, prietenul Ioan P. Lazăr a pus bazele primului insti-
tut tipografic românesc din Sălaj, „Victoria”, în care s-au editat foile: „Gazeta de Duminecă”, „Păstorul 
sufletesc” şi „Gazeta Învăţătorilor”. 

De notat că Andrei Cosma, deşi prins în atâtea activităţi, colabora la publicaţii româneşti, cu articole 
istorice, culturale sau financiare. Astfel, a colaborat la: „Gutinul” (Baia Mare) şi „Transilvania” (Sibiu). 

Ajungând în acest oraş transilvan să spunem că Andrei Cosma a 
purtat corespondenţă cu George Bariţiu, ştim de existenţa a cinci 
scrisori, datate astfel: 7 sept. 1880, Tăşnad; 11 mai 1882, Tăşnad; 
5 oct. 1888, Şimleu; 21 aprilie 1891, Şimleu; 25 nov. 1891, 
Şimleu24. Se pare că mai există scrisori, păstrate într-o altă 
arhivă25. 

Şi în relaţiile cu „Astra” Andrei Cosma s-a situat printre 
fruntaşii regiunii. Adevărul este că el s-a numărat printre cei 394 
de studioşi, elevi sau studenţi, care au fost stipendiaţi de neegalata 
asociaţie a potenţelor româneşti din Transilvania, între anul 
înfiinţării şi 1911. Andrei Cosma a ţinut să restituie 700 de 
coroane „Asociaţiunii”, revanşându-se cu prisosinţă pentru 
binevenitul ajutor primit26.  

În 1906, cu ocazia împlinirii unui sfert de veac de la 
înfiinţarea Reuniunii Femeilor Române Sălăjene, a fost organizată 
la Şimleu o impunătoare adunare. Cu acel prilej, „Familia” lui 
Iosif Vulcan a relatat cu căldură despre acele evenimente, 
găzduind totodată în paginile sale portretele frumoasei familii. 

A fost alături de credincioşii greco-catolici, mutaţi abuziv în 

                                                 
18 *** Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional unitar român. Documente 1848-1918, Bucureşti, 1989, p. 233. 
19 I. Georgescu, p. 87. 
20 T. Neş, op. cit., p. 165. 
21 „Familia”, Oradea, an XLII, nr. 24, 25 iunie/8 iulie 1906, p. 286. 
22 I. Georgescu, op. cit., p. 341. 
23 T. Neş, op. cit., p. 199. 
24 I. Bianu, G. Nicolaiasa, op. cit., pp. 234, 240, 252, 253, 254. 
25 Filofteia Rînziş, Arhive personale şi familiale. Vol. II, Repertoriu arhivistic, Buc., 2002, 407. 
26 Pamfil Matei, „Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român” (Astra) şi rolul ei în cultura naţională 

(1861-1950), Cluj, 1986, p. 273. 
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cadrul Ep. de Hajdudorogh, fiind prezent la marele miting organizat în 29 mai 1912 la Alba-Iulia27. 
Ultimii ani din viaţă şi i-a petrecut alături de iubita lui soţie la Supuru de Sus, unde a şi repausat în  

26 iulie 1918. A adormit întru cele veşnice fără să-şi vadă împlinit visul de făurire a României Mari; peste 
câteva luni poporul său avea să ajungă, triumfător, „la limanul dorit”. Osemintele sale au fost aşezate cu 
mare cinste înaintea bisericii din Supuru de Sus, al cărei binefăcător a fost 28.  

La umbra lăcaşului îşi dorm somnul de veci şi alţi patrioţi români, mândria localităţii: preoţii Teodor 
Dragoş, Ioan Gallu şi Augustin Ossian. Se pare că Ştefan Oşian a realizat o schiţă monografică dedicată 
lui Andrei Cosma, rămasă în manuscris29. 

Nu a uitat de locurile natale, datorită sprijinului său, Bârsăul ajungând una din comunele fruntaşe ale 
Sălajului epocii sale. A lăsat o mare moştenire în zona comunei Bârsău, constând în peste 200 hectare de 
pădure, teren arabil, fâneţe. Averea este disputată între Episcopia greco-catolică de Maramureş şi o fami-
lie din Oradea. Disputa se afla în 2009 în instanţă, „punând autorităţile locale într-o situaţie deloc 
plăcută”30. 

Andrei Cosma a contribuit la promovarea învăţământului românesc şi prin elaborarea câtorva ma-
nuale didactice. Biblioteca Academiei Române31 menţionează următoarele manuale ca făcând parte dintre 
volumele avându-l ca autor pe Andrei Cosma: Gramatica limbii române, realizată după metoda lui Ahn-
Ollendorff, Cluj, 1872 şi ediţia a doua corectată şi adăugită a aceleiaşi lucrări, apărută în 1885; Instrucţiune 
la predarea şi întrebuinţarea globului pământesc pentru învţătorii rurali, după Pavel Gönczy32, Buda, 1872; Legenda-
riu românesc pentru clasa a doua a şcoalelor poporale, prelucrat după Ioan Gáspár de Andrei Cosma, Buda, 1870 
şi ediţia a doua din 187533.  

În lucrarea lui Sarmaságh Géza dedicată Liceului Regesc Catolic din Satu Mare, în capitolul care se 
referă la manualele de limbă română utilizate în procesul de învăţământ începând cu anul 1864, sunt 
menţionate şi Gramatica limbii române şi Legendariul34, întocmite de Andrei Cosma.  

Ediţiile Legendariului din 1870 şi 1875 sunt incluse şi în Catalogul lucrărilor edite ale membrilor elitei politice 
1869-189635. O ediţie din 1882 este consemnată şi de către Biblioteca Naţională a Ungariei36, Legendariul 
fiind înscris în capitolul Publicaţii din 1882. I. Oşianu, în Andrei Cosma. Schiţa monografică37, aminteşte şi o 
ediţie din 1879 pe care însă n-am găsit-o menţionată în alt loc. Chiar data primei ediţii o găsim dată ero-
nat aici, între 1872-1874, când Andrei Cosma îndeplinea funcţia de „actuariu”, autorul articolului presu-
punând următoarele: „Pe foaia de titlu se menţionează funcţia pe care autorul a avut-o doar până în anul 
1874: Actuariu la Inspectoratul scolasticu alu Selajului, fapt care ne îndeamnă să facem unele supoziţii, 
anume că între anii 1872-74, autorul a redactat cartea de citire în două „tomuri”, primul fiind tipărit pe 
vremea când îndeplinea funcţia de secretar, iar al doilea a întârziat cu tipărirea, apărând abia în 1879; 
"tomul I" nu l-am găsit în bibliotecile clujene38.” 

Nu există volumul doi la care se face referire în textul citat mai sus. Menţiunea „Tomulus II” se 
referă la seria publicaţiilor reprezentând cărţi de citire. Acest lucru este mai evident în ediţiile maghiare şi 

                                                 
27 I. Georgescu, op. cit., p. 273. 
28 I. Ardeleanu-Senior, op. cit., p. 152. 
29 F. Rînziş, op. cit., p. 489. 
30 Aug. Jurge, I. Bran, op. cit., p. 96.  
31 www.biblacad.ro  
32 Gönczy Pál, n. 1817 – d. 1892, secretar de stat în Ministerul religiilor şi învăţământului, membru corespondent al Academiei 

maghiare. Dintre volumele elaborate de acesta, biblioteca sătmăreană deţine: Vezérkönyv Magyar Á-B-C és elemi olvasókönyv 
tanitásához, 1869 şi 1871, Utasitás a métermester rendszere tanulására és tanitására, 1875 şi Oktatás a gyümölcs és eperfa tenyésztésben, 
1881. 

33 14778. ~ Elmeléti és gyakorlati román nyelvtan. Ahn-Ollendorff tanmódszere tekintetbe vételevel. Irta Kozma Endre, Szerzö tulajdona. 
Kolozsvártt, Skin János muz. ecyl. könyvárus bizománya, Nyomatott Stein Jánosnál, 1872. (Astra-S 6915) 14779. ~ Idem. 
Masodik javitott es bövitett kiadás. Kolozsvár, Stein Janos tulajdona (Nyomatott Stein Jánosnál), 1885. (BCU-ClN90645) 
14780. ~ Instrucţiune la [trădarea] (sic!) predarea şi intrebuintiarea globului pamentescu pentru invetiatorii rurali. Dupa Pavelu Gönczy 
prelucrata de Andreiu Cosma. Bud’a (Tip. Universităţii R. Ung.), 1872. 14781. ~ Legendariu romanescu pentru clas’a a dou’a a 
scóleloru poporali. Prelucratu dupa Ioanu Gáspár de Andreiu Cosm’a, actuariu la Inspectoratulu scolasticu alu Selagiului. Buda, 
Proprietatea Statului reg. Ungurescu, 1870. 14782. ~ Idem. Budapest, Proprietatea Statului Reg. Ungurescu, 1875.  

34 Sarmaságh Géza, A szatmári kir. kath. főgymnasium története, Szatmár, Pázmány-sajtó, 1896, p. 75. 
35 www.elite-research.eu/ro 
36 www.oszk.hu 
37 I. Oşianu, art.cit., p. 624. 
38 Ibidem. 
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germane ale cărţilor de citire pentru diferite clase de elevi, existând mai multe manuale de acest fel în 
biblioteca noastră, ediţii şi tiraje succesive din mai mulţi ani; clasa corespunde şi numărului volumului.  

Manualul maghiar redactat de Gáspár János39, Magyar olvasókönyv a népiskolák II. osztálya számára, după 
care a prelucrat şi tradus Andrei Cosma Legendariul, a apărut în mai multe ediţii şi tiraje. Dintre acestea, 
Szinnyei40 menţionează doar două ediţii, cele din 1876 şi, respectiv 1882. 

Ediţiile deţinute în colecţiile Bibliotecii Judeţene Satu Mare, prima datând din 1871, întregesc aceste 
informaţii astfel: Magyar olvasókönyv a népiskolák II-dik osztálya számára, Budapest, 1871 (ex libris György 
Etelka Baia Mare), 1876 (ex libris Böszörményi Emil), 1876 (ex libris Vozári Gyula – Colegiul Reformat 
Satu Mare), 1881 (ediţia a II-a), 1883 (ediţia a II-a), 1884 (ediţia a II-a), 1888 (ediţia a II-a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De asemenea există şi varianta germană a manualului, Lesebuch für die zweite Klasse der Volkschule 

(traducere şi prelucrare de A. Lederer) în două ediţii, cele din 1871, respectiv 1877. 
Dintre celelalte manuale ale lui Gáspár János, prezente în colecţia de carte veche sătmăreană, mai 

amintim: Magyar olvasókönyv a népiskolák  
III-dik osztálya számára, 1872, 1874, 1878, 
1880, Magyar olvasókönyv a népiskolák IV-dik 
osztálya számára, 1874, 1877, 1878, 1884, 
Magyar olvasókönyv a népiskolák V. és VI.-dik 
osztályok számára, 1881, 1887.  

Având privilegiul de a putea compara 
ediţia maghiară a manualului întocmit de 
Gáspár cu manualul redactat de Andrei 
Cosma, Legendariu românesc pentru clasa a doua a 
scoalelor poporale41, vom scoate în evidenţă 
contribuţia originală a autorului român. 

Cuprinsul, precum şi cel al manualului 
unguresc, este constituit atipic, după o 
selecţie tematică a materialului şi nu după 

                                                 
39 Gáspár János, (1816–1892), consilier regal şi inspector şcolar, a studiat la Berlin ştiinţe naturale, geografie, psihologie, peda-

gogie, istoria religiilor ş.a. S-a reîntors în ţară în 1844, începându-şi activitatea didactică la familia Zeyk. Dintre volumele sale, 
amintim: Csemegék olvasni még nem tudó gyermekek számára, Cluj, 1848, 1854, 1864, Magyar olvasókönyv, elemi és reál (polgár-) tanodák, 
gymnasiumok és magánnövendékek használatára, Cluj, 1848, 1853, 1856, Szervezeti javaslat az erdélyi ref. főtanodák rendezésére, Cluj, 
1861, Népiskolai olvasókönyv. A protest. népiskolák alsó osztályai számára, Cluj, 1865, Magyar olvasókönyv a népiskolák II. osztálya 
számára. Budapest, 1876, 1882, Magyar olvasókönyv a III. oszt. szám. Budapesta, 1876, 1882, Magyar olvasókönyv a IV. oszt. szám. 
Budapest, 1876, 1882, Magyar olvasókönyv az V. és VI. oszt. szám, Budapest, 1876.  

40 Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, Budapest, 1894, vol. III, col. 1030. 
41 Legendariu romanescu pentru clas’a a dou’a a scóleloru poporali. Prelucratu dupa Ioanu Gáspár de Andreiu Cosma, actuariu la Inspec-

toratul Scolasticu alu Selagiului, Budapesta, Proprietatea Statului Reg. Ungurescu, 1875, 184 p.; cota I 556 – Biblioteca Jude-
ţeană Satu Mare, secţia „Colecţii speciale şi fond de patrimoniu”. Volumul a aparţinut fostului Liceu Reformat din Satu 
Mare.  
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succesiunea paginilor, în felul următor: „Cuprinsul după omogenitatea obiectelor. I. Descrieri II. Fabule 
şi poveşti III. Naraţiuni, vorbiri IV. Parte instructivă V. Proverbe VI. Doine, cântece şi cântări VII. Din 
viaţa pruncească VIII. Oraţiuni şi rugăciuni religioase. Apendice (Ghicitori. Cimilituri. Ortografia 
română)”.  

Majoritatea textelor aduc informaţii generale referitoare la mediul înconjurător, redau texte ale unor 
oraţii şi rugăciuni, surprind aspecte ale vieţii de zi cu zi, necesare pentru instruirea elevilor. Manualul 
cuprinde versuri ale unor poeţi români, care sunt inserate în locul poeziilor ungureşti, ca de exemplu: O 
fetiţă la aniversarea mamei sale de Andrei Mureşianu, Rugăciunea pruncului de Ion Eliade, versuri de Vasile 
Alecsandri, Sărmanul muncitor, Cântec de iarnă, Sosirea primăverii, Rămas bun de la patria.  

În afară de simpla traducere a celor mai multe dintre texte, traduceri în versuri după varianta ma-
ghiară tot în versuri (Şoricelul şi femeia, versificare după Gáspár, Iarna ca artist şi maistru, traducere în versuri 
după Fekete – în original în limba germană –, Lupul şi tânţarii – traducere în versuri după Gyulai Pál, 
Păstorelul – traducere după Lukács Pál, Găina mamei – traducere după Petőfi Sándor etc.), Andrei Cosma 
realizează, pentru o mai bună percepere a mesajului, şi traducerea în versuri a unor texte în proză în 
textul manualului unguresc, ca de pildă, Despărţirea păsărilor şi Curăţenia. De asemenea, autorul introduce 
texte mai ample decât cele din versiunea maghiară, ca în descrierea Toamnei, alteori înlocuieşte un text în 
proză cu versuri, ca poezia Lupul în doagă de moarte de Andrei Mureşianu.  

În cuprinsul Legendariului sunt introduse 51 de proverbe româneşti – în trei serii – în locul celor 
ungureşti. Pe tot parcursul manualului au fost înlocuite numele maghiare ale personajelor din texte cu 
cele româneşti, ca de pildă: Kálmánka – Ioniţă, Jankó – Ioniţă, Kati – Ilenuţa, Klára – Silvia, Dani – 
Mitrea.  

Unele texte, Boul şi vaca, Ursul şi albinele, Omul şi pasărea sunt preluate după Zaharia Boiu, autor al 
cunoscutelor manuale didactice, Abecedariu pentru şcoalele poporale române, Sibiu, 1861 şi Carte de citire pentru 
şcoalele poporale române, Sibiu, 1865.  

Manualul mai cuprinde ghicitori şi cimilituri, a căror dezlegare este dată pe ultima pagină a volumului.  
Despre textul de la finele volumului în discuţie, intitulat Ortografia română şi semnat cu iniţialele C. de 

P., I. Oşianu42 opinează următoarele: „Credem că A. Cosma l-a publicat sperând că ar putea fi de folos 
măcar învăţătorilor, căci elevii de şcoală elementară n-ar fi fost în stare să le descurce, apoi să le înţeleagă 
şi în sfârşit să le aplice acele reguli ortografice expuse într-un text ritmat, inundat în vocabule latinizante, 
îngrămădite cu ghiotura în 30 de strofe a şase versuri de câte 12 silabe! [...] Am dori însă să nu se facă o 
imagine eronată despre legendariul lui A. Cosma, care, exceptând, «opera» lui C. de P., a contribuit la ins-
truirea şi educarea multor generaţii de şcolari”. 

Fără îndoială, prin acest manual, Andrei Cosma a adus un suflu nou în viaţa didactică de dincoace de 
Carpaţi, într-o perioadă în care nevoia afirmării cuvântului românesc se impunea tot mai mult. 

Dragostea de carte a lui Andrei Cosma este demonstrată şi de donaţia către Academia Română a 
Cărţii de rugăciuni tipărite în 1779, cu litere latine, de către Samuil Micu-Klein la Viena. Pentru frumoasa 
donaţie, a primit mulţumiri chiar din partea preşedintelui Academiei Române, Titu Maiorescu, şi a secre-
tarului general, D. Sturdza43. Dar, încă de pe vremea când era student, el avea obiceiul să trimită spre lo-
curile natale cărţi, reviste sau ziare44. 

Personalitatea şi activitatea acestui intelectual român, insuficient cercetate până acum, merită o 
atenţie deosebită, poate realizarea unui studiu mai amplu, care să scoată la lumină şi aspectele necunoscu-
te ale bogatei sale vieţi puse în slujba românilor. Prefigurându-şi traseul vieţii Andrei Cosma a rostit fru-
moase cuvinte – profetice – încă pe vremea când era licean la Satu Mare. Şi-a trăit viaţa asemenea unui 
apostol, menit să conducă poporul, „să-i arate lumina şi calea şi să-l ducă la chemarea sa”.  
 

                                                 
42 I. Oşianu, art. cit., p. 625. 
43 I. Georgescu, op. cit., p. 336. 
44 I. Oşianu, art. cit., p. 618. 
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EMIL HOSSU UN HIDALGO AL CHIOARULUI 1 

 
Antoaneta TURDA 

 

 
„Nu poate fi iubit cineva care nu iubeşte pe nimeni” au fost ultimele cuvinte rostite 

în public, de actorul Emil Hossu la mitingul din 19 ianuarie 2012, când acest nu-
măr al revistei se pregătea pentru tipar. 

 
 
 
Cum România se bucură de mulţi şi minu-

naţi actori din toate generaţiile, e practic impo-
sibil să înmagazinezi în memorie diverse date 
legate de cariera lor: 
de unde sunt, cam ce 
vârstă au la un mo-
ment dat, ce şi unde 
joacă…1 Şi totuşi! Ce-
va în interiorul nostru 
ne îndeamnă, din când 
în când, să ne punem 
toate aceste întrebări, 
mai ales dacă pe acei 
actori i-am găsit în 
acest spaţiu mioritic în 
care am apărut şi noi 
după câţiva ani. Găsin-
du-i aici, ne-am bucu-
rat de prezenţa lor fas-
cinantă pe tot parcur-
sul copilăriei, al ado-
lescenţei şi chiar în 
anii maturităţii, cu toa-
te că la vârsta asta sun-
tem poate mai pretenţioşi cu ceea ce e în jurul 
nostru. Urmărindu-i mereu fascinaţi de profun-
zimea cu care ştiu să răzbată în carieră, în ciuda 
tuturor vitregiilor istorice şi ideologice ale Ro-
mâniei, spectatorul îşi fixează în memoria afec-
tivă numele şi figurile actorilor, bucurându-se de 
fiecare dată când mai poate să le audă numele 
sau să-i vadă în film şi la teatru. O astfel de bu-
curie am avut nu cu mult timp în urmă, când, 

                                                 
1 Articolul este scris cu puţin timp înainte de decesul ac-

torului (survenit la 25 ianuarie 2011) 

aflându-mă într-o vizită în Bucureşti, am avut 
privilegiul să urmăresc pe scena Teatrului Not-
tara piesa Liudmilei Razumovskaia, „În Piaţa 

Vladimir” şi jocul a doi actori de excepţie: Lu-
miniţa Gheorghiu şi Emil Hossu. Scrisă la sfâr-
şitul secolului XX, când problema comunicării 
dintre oameni era deja acută, piesa impresionea-
ză nu doar prin tematică (o reîntâlnire a doi 
foşti colegi de şcoală ajunşi la marginea societă-
ţii) ci şi prin arta actoricească a celor doi, care 
m-a dus cu gândul la câteva repere esenţiale ale 
carierei şi existenţei lor. Urmărindu-i, mi-am 
amintit că Emil Hossu îşi are obârşia pe linie 
maternă la Copalnic Mănăştur, locul mirific al 
vacanţelor unde trăia unchiul Vasile, învăţătorul 
şi directorul şcolii din sat, care, cucerit de far-

Emil Hossu
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mecul copilului, îl sfătuieşte să se îndrepte spre 
teatru. Simţind acea chemare interioară spre mi-
rajul scenei şi încurajat de fratele mamei, actorul 
născut în 24 noiembrie 1941 la Ocna Sibiului 
urmează Academia de Teatru şi Film remar-
cându-se repede în teatru şi film nu datorită fi-
zicului, ci graţie talentului şi unei munci susţinu-
te, care îl menţine şi azi într-o formă de invidiat. 
Am încercat, acum, la maturitate, să studiez la 
acest actor proporţia dintre cele trei calităţi: fru-
museţe, talent şi hărnicie, şi la un moment dat, 
după ce am revăzut o mare parte din filmele în 
care a jucat (filmele şi teatrul radiofonic fiind ac-
cesibile unui spectator de provincie) mi-am dat 
seama că ideea mea e prea fantezistă şi că toate 
ipotezele duc spre una: profesionalismul conso-
lidat în mod cert de o cultură generală solidă 
care răzbate din câteva interviuri în care Emil 
Hossu îşi aminteşte de orele de română din li-
ceu şi pasiunea sa timpurie pentru arheologie. 
Intelectual rafinat, provenind dintr-o familie în 
care tatăl era diplomat şi mama învăţătoare, 
prezenţa sa artistică, lipsită de prejudecăţi, a cu-
cerit publicul în peste 20 de filme, din care 
amintesc: Cerul începe la etajul III (film din 1967, 
în care Emil Hossu a debutat în cinematogra-
fie), Totul pentru fotbal (actorul este şi în viaţa rea-
lă pasionat de acest sport) Iarna bobocilor şi 
Toamna bobocilor, Pentru patrie, Balanţa; a fost, de 
asemenea, în distribuţia a două telenovele ro-
mâneşti: Chiquititas (2007) şi Fetele Marinarului 
(2009). Revăzând recent o parte din filmele în 
care a jucat, m-am gândit că în toamna anului 
trecut (2011) Emil Hossu a împlinit 70 de ani, 
vârstă la care nu pare să-şi fi pierdut optimismul 
care l-a încurajat să meargă înainte, figura sa 
deschisă şi răspunsurile tranşante din puţinele 
interviuri date în diverse locuri având şi acum, 
după atâţia ani de la debut, un mare impact asu-
pra publicului. Amintindu-mi de această aniver-
sare, mi-am mai pus câteva întrebări, la care, 
spre bucuria mea, am găsit răspunsuri date de 
actorul însuşi, în 2008, într-un interviu luat de 
Denisa Popescu din Piteşti. La întrebarea Cine 
este EMIL HOSSU în intimitate? Cât de des se bucu-
ră, ce-l bucură? Ce citeşte, ce iubeşte?, răspunsul a 

fost: „Niciunul dintre noi nu este ocolit şi de 
necazuri mari. Niciunul dintre noi nu este ocolit 
de multe momente pline de satisfacţie. Impor-
tant este, cred eu, să îţi păstrezi în suflet mo-
mentele frumoase, să crezi cu ardoare că le vei 
mai întâlni. Mă bucură prietenia, sentimentul 
datoriei împlinite şi senzaţia că eşti încă util”. La 
întrebarea legată de tragedia familiei sale care a 
trecut prin urgia totalitarismului, actorul răs-
punde: „Nu cred că este cadrul potrivit de a fa-
ce un rechizitoriu societăţii prin care am trecut. 
Ceea ce ştiu sigur este că şi atunci cădeau frunze 
toamna, apăreau ghiocei primăvara, ne îndră-
gosteam sau sufeream, ne bucuram sau ne în-

tristam, pentru că nu acceptam că suntem altce-
va decât nişte oameni cu trăirile lor”. 

Clădindu-şi cariera şi viaţa pe sentimentul 
prieteniei şi având capacitatea şi optimismul de 
a vedea partea frumoasă a lucrurilor, Emil 
Hossu fascinează încă prin farmecul său care, 
cred, totuşi, că nu are nicio legătură cu tipul de 
actor bun să interpreteze roluri facile de june 
prim, munca şi talentul îndreptându-l, aşa cum 
se poate vedea atât în filmografie cât şi în teatru, 
spre roluri nebănuite cu care ne bucură şi ne 
surprinde mereu. 

 

Învăţătorul Vasile Pop, unchiul actorului 
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COMUNA COLTĂU CU SATUL APARŢINĂTOR CĂTĂLINA 

 
Aristiţa BORBEI, Liana POP 

 

 

Cătălina 
 

1800 Kolto-Katalin, Coltău, Cătălina 
1839 Katelinfalva, Katelina, Kolto-Katolin 
1854 Katalin, Catalina  
 
 
 

 

Coltău 
1405 Kolcho, Alsokolcho 
1414 Koltho 
1475 Katalinfalva  
1750 Koltou 
1800 Koltó-Katalin, Coltău-Cătălina 
1854 Koltó, Coltău  
1913 Koltó  

 
(Suciu, Coriolan. Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. 

Bucureşti, 1966-1968, vol. 1, p. 128, 162.) 
 
 
 

Istoricul comunei 
 

Prima atestare scrisă a aşezării datează din 1405, cu denumirea de Kolcho, care, din 1414, se ortografiază 
Koltho. Dar satele comunei Coltău sunt comunităţi umane mult mai vechi decât aceste menţiuni scriptice păs-
trate, fapt probat de vechi urme arheologice din împrejurimi. Numele derivă din cuvân-
tul koho care înseamnă cuptor, zona fiind locuită de cărbunari, lucru demonstrat şi prin 
existenţa gropilor cu urme de cărbune vizibile şi astăzi în hotarul satului. 

Din 1549, satul aparţine domeniului Chioarului, în 1553 fiind moşia familiei Dragffy. 
Tot în acest an se construieşte prima biserică reformată, care în 1658 este distrusă de un 
puternic incendiu. În 1662, Mihaly Teleki este numit căpitan al Cetăţii Chioarului. Într-un 
document din 1763 se vorbeşte de construirea noii biserici, din piatră, la început de secol 
XVIII. Castelul Teleki este construit în vremea Mariei Tereza, iar din 1845, tânărul conte 
Sándor Teleki, viitor colonel revoluţionar şi scriitor, preia domeniul. În calitate de căpi- Stema comunei Coltău
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tan al zonei Chioar, participă activ la viaţa politică a regiunii Sătmar. Ultimul proprietar al castelului a fost 
contele Ioan Teleki, care în 1937 părăseşte pentru totdeauna satul, donând castelul comunei Coltău. 

 
Repere geografice 

 
Comuna se situează la aproximativ 7 km vest de municipiul Baia Mare, în zona Chioarului, învecinându-se la 

nord cu comunele Săcălăşeni, la sud cu comuna Satulung, la est cu comuna Groşi, iar la vest cu comuna Re-
cea. Este compusă din două sate şi are o suprafaţă totală de 1.295 ha. Comuna este compusă din satul Coltău, 
care este şi centrul de comună, şi satul Cătălina. Până în anul 1920, satele Coltău şi Cătălina au avut rang de 
comună. 

Ca relief, este o zonă deluroasă, subcarpatică. În curtea Castelului Teleki se întâlnesc câţiva arbori seculari 
ocrotiţi: Taxodium disticum (chiparos de baltă) cu un diametru de 103 cm; cca 25 m înălţime şi o vârstă de 
300 de ani; Cornus mas (corn), de aproximativ 200 ani, declarat monument al naturii. Sub acest corn se află 
masa de piatră la care lucra Petőfi Sándor. Tot aici găsim Quercus robur (stejar) situat în lunca Lăpuşului, în 
hotarul satului Coltău. 
 

Aspecte socioeconomice 
 

Comuna are în prezent 2451 de locuitori. 
Din cauza aşezării geografice, comuna dispune de un teren agricol relativ redus şi de slabă calitate, excep-

tând lunca râului Lăpuş, unde se poate realiza producţie agricolă satisfăcătoare. De aceea, de-a lungul timpu-
lui, populaţia nu şi-a putut susţine existenţa doar din agricultură. O mare parte a locuitorilor au avut, în para-
lel, alte meserii, mai ales de mică industrie.  

Principala ramură a agriculturii a fost legumicultura, care nu necesită mult teren, în schimb, presupune 
multă muncă. Oameni harnici, locuitorii comunei au fost recunoscuţi pe pieţele oraşelor, chiar mai îndepărta-
te, pentru produsele lor legumicole. Odată cu industralizarea din anii ’60 ai secolului 20, numărul crescând al 
locurilor de muncă din Baia Mare, dată fiind şi distanţa foarte mică, a făcut ca oraşul să absoarbă cea mai mare 
parte a forţei de muncă a satului. 

După 1990, lucrurile se inversează: numărul locurilor de muncă din industrie se reduce considerabil, cea 
mai mare parte a populaţiei trebuind să se întoarcă la meseriile tradiţionale şi la munca câmpului. Principalele 
activităţi economice în comună sunt legumicultura şi creşterea animalelor. În agricultură a pătruns mecaniza-
rea (ceea ce înseamnă: tractoare, combine, pluguri, grape, discuri, dispozitive de prăşit, semănătoare etc.) în 
proporţie de 60%. 

Silvicultura constituie, de asemenea, o activitate economică importantă, comuna având în proprietate pă-
dure comunală în suprafaţă de 19 ha şi Composesoratul Csere, care deţine o suprafaţă de 209 ha şi este alcătu-
it din 220 de proprietari din comună. 

Viticultura este şi ea practicată în sat, dar are importanţă mai mică, locuitorii având în proprietate viţă de 
vie în suprafaţă de cca. 10 ha. 

Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea mai mulţi agenţi economici şi asociaţii familiale, dar rulează 
şi afaceri independente, aşa încât sunt reprezentate toate meşteşugurile principale de care e nevoie în sat. Sunt 
aici mecanici auto, tâmplari, zidari, comercianţi, brutari etc. 

O componentă importantă a economiei comunei este agroturismul, fiindcă în ultimii zece ani au început 
să funcţioneze aici 18 pensiuni, unde se pot caza în jur de 150 de persoane. Grupurile de vizitatori rămân, de 
obicei, mai multe zile, făcând excursii în judeţ. Serviciile turistice de calitate şi valorificarea specificului zonei 
au ajuns să asigure mulţumitor completarea veniturilor familiilor din comuna Coltău. Între punctele de atracţie 
ale comunei sunt: 

Casa memorială Petőfi Sándor, înconjurată de un frumos parc. Castelul care adăposteşte casa memorială a 
poetului a fost construit ca reşedinţă, de către familia Teleki. A fost vizitat, de-a lungul timpului, între alţii, de 
Franz Liszt şi Jókai Mór, iar în perioada 8 sept.-20 oct. 1847, a locuit aici poetul Petőfi Sándor, răstimp în care 
a scris unele dintre cele mai frumoase poezii de dragoste. 

Monumentul funerar al lui Teleki Sándor din cimitirul din Coltău. În 1892, la 18 mai, contele Teleki s-a 
stins din viaţă, iar ultima lui dorinţă a fost să fie înmormântat sub arborele de corn, preferat de Petőfi. Dorinţa 
i-a fost îndeplinită, dar mai târziu, în 1936, când urmaşii au părăsit satul şi castelul, rămăşiţele i-au fost strămu-
tate în cimitirul satului. 

Piaţa Eroilor, cu stâlpul funerar din lemn sculptat, care s-a ridicat în 1999, în amintirea soldaţilor căzuţi la 
datorie în cele două războaie mondiale. 
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Statuia Petőfi-Júlia, intitulată Sfârşit de septembrie, operă a sculptorului Pogány Gábor Benő din Szolnok, 
inaugurată în 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Castelul Teleki din Coltău, construit între anii 1740-1780 şi renovat în 1821, avea o bibliotecă de aproxi-
mativ 4.000 de volume, valoroase lucrări de artă plastică, de orfevrărie, obiecte de faianţă etc. Administrarea 
moşiei a fost preluată, în 1845, de Sándor Teleki, care leagă o strânsă prietenie cu poetul Petőfi Sándor. Aces-
ta din urmă va găsi necesar să-şi petreacă la Coltău luna de miere împreună cu tânăra lui soţie, Julia Szendrey, 
prilej cu care va scrie 28 de poezii. Ultimul proprietar al castelului, contele Ioan Teleki, părăseşte satul, în 1937 
(emigrând), şi donează comunei Coltău vechiul castel, care va fi naţionalizat în 1949. În anii regimului comu-
nist, a slujit ca depozit al C. A. P.-ului, apoi a fost cămin cultural şi punct sanitar. După 1989 aici au funcţionat 
şcoala primară, grădiniţa şi biblioteca comunală. 

Izvorul „Vajda”, a primit această denumire cu mai bine de 200 de ani în urmă, de la conducătorul romi-
lor, stabilit în sat. 
 

Viaţa culturală 
 

În ce priveşte manifestările artistice, Coltăul se distinge în primul rând prin arta corală. Un cor este con-
semnat la Coltău de prin 1948 şi e datorat priceperii şi hărniciei învăţătorului Palko Gavril. Câteva momente 
sunt semnificative în viaţa artistică a acestei formaţii: la concursul din 7 august 1949 de la Baia Mare, corul va 
cuceri locul I, împreună cu echipa de dansuri. Apoi va fi un participant activ la toate competiţiile vremii, dar 
fără să se mai claseze printre fruntaşi. 

Existenţa formaţiei corale este atestată şi de un articol apărut în presa locală, în care se spune: „Căminul 
cultural din Coltău se mândreşte cu frumoase formaţiuni artistice de amatori: echipă de teatru, cor, echipă de 
dansuri...” La menţinerea formaţiei şi-a adus contribuţia şi învăţătorul Alexandru Cseterki, în perioada anilor 
1955-1957, după care urmează un prelungit timp de inactivitate. În 1968, Varga Andrei, membru al corului 
Ansamblului profesionist din Baia Mare, a refăcut formaţia corală, lărgindu-i totodată repertoriul. Cântece 
populare maghiare au fost înregistrate şi chiar transmise de Radio Bucureşti. Corul a devenit, apoi, un grup 
vocal la unison, condus din 1970 de soţia lui Varga Andrei – Varga Rozalia. 

Între anii 1976-1977, profesorul Kádár Ioan reuşeşte să formeze un grup coral pe două voci şi să partici-
pe la toate ediţiile Festivalului Naţional „Cântarea României”. În 1980 se înfiinţează aici, sub conducerea pro-
fesoarei Varga Rozalia un cor de femei (circa 40 de membre), care va participa cu un repertoriu de cântece de 
masă şi populare la ediţia din 1981 a Festivalului, când se clasează pe locul III în judeţ, iar la ediţia din 1983 
corul este promovat până la faza finală de la Cluj-Napoca, fără să ajungă să fie premiat. 

În 1970 s-a construit noul cămin cultural, care poartă numele poetului Petőfi Sándor. 
Atestare documentară despre o clădire a şcolii există numai din 1859. E de presupus însă că vechea şcoală 

data de pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. Vechea clădire a şcolii a fost licitată şi, în anul următor (1860), s-a 
construit noua şcoală, care a fost confesională, întreţinută de Biserica reformată. 

Deoarece numărul copiilor de etnie romă este în continuă creştere, spaţiul şcolar a devenit insuficient, iar 
din anul 2004, clasele I-IV şi grădiniţa s-au mutat într-o hală amenajată de Primărie şi de Fundaţia Procaritas. 

Castelul Teleki din Coltău
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A devenit tradiţional ca, în luna septembrie, locuitorii satului Coltău şi cei din comunele învecinate să or-
ganizeze „Zilele Petőfi”. La programul literar-artistic participă formaţii din diferite zone ale ţării şi din străină-
tate. Serbarea se încheie cu o petrecere câmpenească. 

În prezent, în viaţa culturală a comunei se remarcă Ansamblul „Somfa” de dansuri şi tradiţii maghiare şi 
un ansamblu de dansuri şi tradiţii ţigăneşti. 

Ansamblul „Somfa” a fost înfiinţat în anul 1993 de către profesoara de dans şi muzică Saitos Betty din lo-
calitatea Coltău. Ansamblul este format din membrii fondatori, elevi şi studenţi, care vor să perpetueze şi să 
conserve tradiţiile şi obiceiurile din sat. Scopurile societăţii culturale sunt: cunoaşterea tradiţiilor folclorice şi 
culturale, studierea dansurilor populare, înregistrarea şi conservarea muzicii populare, însuşirea mânuirii in-
strumentelor vechi populare. 

Ansamblul „Lungodrom”, de tradiţii şi dansuri ţigăneşti, a fost înfiinţat în anul 1995 de către Covaci Iosif. 
Numele ansamblului se traduce: „drum lung”. A participat la festivaluri, atât în ţară, cât şi peste hotare, în 
Ungaria, Austria, Bulgaria, Slovacia. La numeroasele concursuri de dans la care a participat, au câştigat de fie-
care dată locul întâi. 

Personalităţi 
 
 Teleki Sándor (groful din Coltău), născut la Cluj, la 
data de 26 ianuarie 1821, scriitorul şi prietenul lui Petőfi, pe 
care-l invită să-şi petreacă luna de miere la reşedinţa sa. A par-
ticipat la Revoluţia de la 1848. După terminarea ostilităţilor, a 
fost condamnat la închisoare, dar va evada şi va fugi în străină-
tate. Acolo se va împrieteni cu Victor Hugo, fiind exilaţi îm-
preună pe insula Guernesey. Luptă apoi în legiunile maghiare 
pentru libertatea Italiei.  La Nissa, în 1858, se cunoaşte cu 
Giuseppe Garibaldi, iar în 1859 se afla între cei 1.000 ai mare-
şalului luptător, „mărşăluind” prin Sicilia şi, de aici, în Calabria, 
în Napoli. După 18 ani de stat în străinătate, se reîntoarce aca-
să (1867) şi începe o nouă viaţă, trăind pe moşia sa de la 
Coltău. În anul 1879, îi apare la Budapesta volumul Amintiri 
(Emlékeim), iar în 1882 apare altul, intitutlat Újabb emlékeim (Noi 
amintiri). Mai notăm dintre operele sale: Garibaldi alatt 1859-ben, 
apărut în 1883 (Sub Garibaldi) şi Természet után (După natură : 
nuvele), apărut în 1884. Moare la Baia Mare, la 19 mai 1892. 
 Bencze Katalin, poetă, s-a născut în anul 1928, în 
satul Cătălina. A publicat un volum de poezii, cu titlul Eletem, 
Verseim. Poeziile sale sunt inspirate din propria viaţă, precum şi 
din istoria frământată a maghiarilor. 
 
 

 
 

Bibliografie selectivă 
 

Coltău 
 

 
Aron, Petru. Statistica românilor din Transilvania în anul 1750. Transilvania, 32, nr. 9, nov. 1901, p. 277. 
 
Băinţan, Valentin. Arta corală din Maramureş, Baia Mare, 1982, p. 97, 120, 121, 290, 431, 432. 
 
Bârsan, Gabriel. Fântână arteziană în curtea Primăriei Coltău. Glasul Maramureşului, 9, nr. 2557, 31 aug. 
2005, p. 3. 
 
Buda-Ţeţu, Ioan. 200 de dosare de ajutor social : la Coltău, Glasul Maramureşului, 9, nr. 2468, 19 mai 2005, 
p. 3. 
 
Buda-Ţeţu, Ioan. Castelele Maramureşului [I] Glasul Maramureşului, 6, nr. 1696, 29 oct. 2002, p. 9. 
 

Teleki Sándor 



 Desagă de Maramureş  

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS                                                                                Buletin semestrial • an XX, nr. 1 (38) • 2012 

78 

Buda-Ţeţu, Ioan. Castelul Teleki, râvnit de Primăria din Coltău : ignorând Legea 422/2001 privind proteja-
rea monumentelor istorice. Glasul Maramureşului, 9, nr. 2443, 18 apr. 2005, p. 3. 
 
Comemorare Petőfi Sándor  la Coltău. Graiul Maramureşului, 21, nr. 5919, 3 sept. 2009, p. 2. 
 
Crişan, Mircea. Autorităţile caută finanţare pentru dezvoltarea şcolii din cartierul rromilor : Coltău. Informa-
ţia zilei de Maramureş, 4, nr. 905, 23 sept. 2004, p. 5. 
 
Danciu, Emil. Casa memorială Petőfi din Coltău : reper turistic. Graiul Maramureşului, 18, nr. 4985, 14 aug. 
2006, p. 2. 
 
Danciu, Emil. Petőfi Sándor  omagiat la „Toamna Coltăului”. Graiul Maramureşului, 16, nr. 4389, 6 sept. 
2004, p. 9. 
 
Danciu, Emil. Teleki are statuie în parcul castelului de la Coltău. Graiul Maramureşului, 21, nr. 5922, 7 sept. 
2009, p. 1, 4. 
 
David Lajos. Uj Petőfi-szobor Kolton. (O nouă statuie a lui Petőfi la Coltău). Banyavideki uj szo, 9, nr. 511, 
7 febr. 1997, p. 1. 
 
Dobocan, Romeo. Primărie în sediu privat : situaţie unică la Coltău. Glasul Maramureşului, 8, nr. 2226,  
2 aug. 2004, p. 3. 
 
Donca, Cristian. Situaţia copiilor rromi din Coltău analizată de specialişti. Glasul Maramureşului, 9, nr. 2646, 
13 dec. 2005, p. 2. 
 
Gherman, Vasile. Din cauză că primarul Zoltán Incze a arendat terenurile fără ştirea proprietarilor, a izbuc-
nit răscoală pe plantaţiile de afine din Coltău. Informaţia zilei de Maramureş, 6, nr. 1459, 14 iul. 2006,  
p. 3. 
 
Gherman, Vasile. Peste 100 de proprietari dau cu subsemnatul la poliţie pentru că au cules propriile afine : 
scandalul livezii din Coltău continuă. Informaţia zilei de Maramureş, 6, nr. 1472, 31 iul. 2006, p. 3. 
 
Goja, Anca. Artişti din şase ţări, oaspeţi la castel. Graiul Maramureşului, 23, nr. 6485, 9 iul. 2011, p. 9. 
 
Ignat, Dragomir. Debut de septembrie sub semnul poetului Petőfi Sándor : la Coltău. Glasul Mara-
mureşului, 8, nr. 2256, 6 sept. 2004, p. 6. 
 
Ignat, Dragomir. Gulaş şi pălincă pentru romii din Coltău. Glasul Maramureşului, 13, nr. 3647, 7 apr. 2009, 
p. 4. 
 
Ignat, Dragomir. Iniţiativă de integrare profesională a rromilor : la Coltău. Glasul Maramureşului, 9,  
nr. 2346, 9 apr. 2005, p. 3. 
 
Incze Emeric. Primăvara la Coltău. Pentru socialism, 18, nr. 4406, 24 mart. 1968, p. 3. 
 
La concursul din 7 august de la Baia Mare, comuna Coltău a cucerit locul I pentru cor şi dans. Lupta noastră, 
2, nr. 111, 28 aug. 1949, p. 2. 
 
Lucăcel, Ioana. Comuna „ruptă-n trei” : fostul domeniu al familiei Teleki. Gazeta de Maramureş, 2, nr. 44, 
6-12 oct. 2003, p. 22. 
 
Maţan, Lavinia. Localnicii se îndreaptă spre... „epoca de aur” : în Cătălina şi Coltău. Glasul Maramureşului, 
10, nr. 2926, 15 nov. 2006, p. 4. 
 
Miko-Indre, Rely. Copii de rromi, olimpici : şcolile din Coltău şi Baia Mare trimit elevi la concursul naţional. 
Glasul Maramureşului 11, nr. 3012, 2 mart. 2007, p. 7. 
 



 Desagă de Maramureş 
 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS                                                                                Buletin semestrial • an XX, nr. 1 (38) • 2012 

79

Moldovan, Codreanu ; Istvan Dumitru ; Pop, Ioan. Ghidul turistic al judeţului Maramureş. Baia Mare : 
Algoritm Press, 1997, p. 131. 
 
*** Monumente istorice al regiunii. Copacul lui Petőfi la Coltău. Pentru socialism, 8, nr. 1112, 3 aug. 1957, p. 2. 
 
Pop, Mircea. Satul de pe malul Lăpuşului : Coltău. Pentru socialism, 8, nr. 1220, 10 dec. 1957, p. 1. 

La miazăzi de oraşul Baia Mare, de-o parte şi de alta a argintiei panglici a râului Lăpuş, se aştern aceleaşi sate.  
Nu voi să descriu tot ce e nou în aceste sate, numai despre unul singur voi aminti – şi asta pe scurt doar: Coltău – sat maghiar, înflo-

rit ca nenumărate altele, din Republica Populară Română... E acelaşi sat oare ca acum 10 şi mai bine de ani? Pe hartă, da, e acelaşi. Dar 
dacă-l străbaţi observând tot ce te înconjoară, vei afirma hotărât: „Nu, ăsta-i un sat nou, un alt Coltău!” 

Îţi va atrage atenţia în primul rând că păşeşti pe străzi largi, frumos pietruite. Ce-a fost acum 10 ani pe-aici? Te împotmoleai în gropi 
şi noroi... 

Priveşte în jur! Case mari, frumoase. Unde sunt cocioabele de altădată? 
În ultimii 10 ani, satul s-a înnoit. A treia parte din casele existente în sat sunt construite în acest răstimp. Şi nu case mici, ci uite aşa 

cum le vezi, trainice, încăpătoare, cu mai multe camere!... 
 
 
Popan, Mihai. Comuna Coltău s-a ales cu o sală de sport : în mai puţin de-un an de zile. Graiul Mara-
mureşului, 20, nr. 5419, 16 ian. 2008, p. 11. 
 
Posea, Grigore ; Moldovan, Codreanu ; Posea, Aurora. Judeţul Maramureş, Bucureşti : Editura Academiei 
R.S.R. România, 1980, p. 143, 151. 
 
Portase, Alec. Stejarul monument al naturii a fost ciopârţit cu drujba : ieri, la Coltău. Graiul Maramureşului, 
21, nr. 5716, 6 ian. 2009, p. 11. 
 
Prodan, David. Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea. Vol. 1 : Supuşii. Bucureşti : Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, 1986, p. 3, 6. 
 
Ruja, Alexandru. A fost inaugurată noua primărie din Coltău. Glasul Maramureşului, 8, nr. 2189, 19 iun. 
2004, p. 2. 
 
Ruja, Alexandru. Bătălie între instituţii pentru... umbra lui Petőfi Sándor : la Coltău. Glasul Maramureşului, 
11, nr. 3091, 7 iun. 2007, p. 5. 
 
Ruja Alexandru. 158 de ani de la vizita poetului naţional al Ungariei : la Coltău. Glasul Maramureşului, 9,  
nr. 2561, 5 sept. 2005, p. 7. 
 
Ruja, Alexandru. Surpriza turistică a verii : la Coltău. Glasul Maramureşului, 8, nr. 2264, 15 sept. 2004, p. 3. 
 
Ruja, Alexandru. Un documentar şi un film artistic despre viaţa rromilor : platou de filmare la Coltău. Glasul 
Maramureşului, 6, nr. 1455, 16 ian. 2002, p. 3. 
 
Sabău, Angela. Ţiganii din Coltău contestă rezultatul alegerilor : scandal postelectoral. Glasul Maramure-
şului, 12, nr. 3393, 5 iun. 2008, p. 6. 
 
Sărbătoare la Coltău : inaugurarea Căminului Cultural. Pentru socialism, 20, nr. 5161, 1 sept. 1970, p. 2. 
 
Szabó M. Attila ; Szabó M. Erzsébet. Erdélyi helységnévszótár = Dicţionar de localităţi din Transilvania = 
Ortsnamenverzeichnis für Siebenbürgen. Kolozsvár Könyvkiadó, 2003, p. 53. 
 
* * * . Şematismul veneratului cler al diecezei Greco-catolice române de Gherla pe anul 1914 […], p. 165. 
 
„Şomfa” şi cele mai frumoase poezii de dragoste ale lui Petőfi Sándor  : povestea numelui unui ansamblu din 
Coltău. Glasul Maramureşului, 7, nr. 1950, 4 sept. 2003, p. 9. 
 
Talpoş, Alina. Attila Bencze din Coltău - primul cultivator atestat de legume ecologice. Glasul Mara-
mureşului, 7, nr. 1749, 8 ian. 2003, p. 3. 
 



 Desagă de Maramureş  

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS                                                                                Buletin semestrial • an XX, nr. 1 (38) • 2012 

80 

Ţolaş, Radu. Coltău veche aşezare de cărbunari. Graiul Maramureşului, 17, nr. 4503, 20 ian. 2005, p. 8. 
 
Ţolaş, Radu. Coltăul are doi cetăţeni de onoare : de la înfrăţirea cu maghiarii din Tiszapűspoki. Graiul 
Maramureşului, 17, nr. 4726, 8-9 oct. 2005, p. 2. 
 
Ţolaş, Radu. Fântână arteziană şi scenă în aer liber : lucrări edilitare la Coltău. Graiul Maramureşului, 17,  
nr. 4734, 18 oct. 2005, p. 3. 
 
Ţolaş, Radu. Lansare de carte în Parohia reformată : la Coltău. Graiul Maramureşului, 17, nr. 4619, 6 iun. 
2005, p. 2. 
 
 
 

Cătălina 
 

Ciascai, Grigore. La Cătălina a avut loc un miting de protest împotriva poluării : premieră în mediul rural 
maramureşean. Informaţia zilei de Maramureş, 2, nr. 512, 12 iun. 2003, p. 5. 
 
Ciascai, Grigore. Zeci de hectare de teren au fost inundate la Cătălina. Informaţia zilei de Maramureş, 5,  
nr. 1055, 21 mart. 2005, p. 16. 
 
Gligan, Gheorghe. Barajul de la Cătălina, o bombă cu ceas : conform conducerii AJVPS , construcţia de pe 
râul Lăpuş ar trebui urgent dinamitată, întrucât a dus la dispariţia unor specii de peşti, facilitează braconajul şi 
favorizează inundaţiile din zonă. Glasul Maramureşului, 12, nr. 3339, 31 mart. 2008, p. 3. 
 
Lucăcel, Ioana. Comuna „ruptă-n trei” : fostul domeniu al familiei Teleki. Gazeta de Maramureş, 2, nr. 44, 
6-12 oct. 2003, p. 22. 
 
Maţan, Lavinia. Localnicii se îndreaptă spre... „epoca de aur” : în Cătălina şi Coltău. Glasul Maramureşului, 
10, nr. 2926, 15 nov. 2006, p. 4. 
 
Moldovan, Silvestru ; Togan, Nicolau. Dicţionarul numirilor de localităţi cu poporaţiune română din 
Ungaria. Sibiu, 1909, p. 48. 
 
N, Sz. Prima toamnă în colectivă la Cătălina. Pentru socialism, 12, nr. 2441, 21 nov. 1961, p. 2. 
 
Pop, Ion P. De la biserică, direct la miting. Graiul Maramureşului, 15, nr. 4008, 10 iun. 2003, p. 1. 
 
Pop, Ion P. La Cătălina, final de miting cu aromă de dubă. Graiul Maramureşului, 15, nr. 4009, 11 iun. 2003, 
p. 1, 4. 
 
Pop, Ion P. Revoltă la Cătălina – adunarea cetăţenească. Graiul Maramureşului, 14, nr. 3868, 18 dec. 2002, p. 1, 4. 
 
Prodan, David. Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea. Vol. 1 : Supuşii. Bucureşti : Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, 1986, p. 3, 6. 
 
Sabo, Horia. 47 km de reţea de apă stradală. Glasul Maramureşului, 7, nr. 2009, 12 nov. 2003, p. 3. 
 
Szabó M. Attila ; Szabó M. Erzsébet. Erdélyi helységnévszótár = Dicţionar de localităţi din Transilvania = 
Ortsnamenverzeichnis für Siebenbürgen. Kolozsvár Könyvkiadó, 2003, p. 39. 
 
* * * . Şematismul veneratului cler al diecezei Greco-catolice române de Gherla pe anul 1914 […], p. 165. 
 



 Desagă de Maramureş 
 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS                                                                                Buletin semestrial • an XX, nr. 1 (38) • 2012 

81

FILE DIN CRONICA LOCALITĂŢILOR COLTĂU ŞI CĂTĂLINA 
 

1694 – În stăpânirea familiei Teleki se aflau 17 sate şi trei porţiuni de sat din domeniul Chioarului: Lăpuşel, cu 
44 de locuitori (iobagi, jeleri); Coltău, cu 18; Cătălina, cu 8; Săcălăşeni, cu 4; Arieşu de Pădure, cu 8; Satulung, 
cu 35; Pribileşti, cu 41 etc. În aceste cifre nu sunt cuprinşi libertinii, nobilimea mică şi preoţimea. 
 
1760-1762 – În Cătălina exista o biserică unită, cu un preot şi 13 familii unite. 
 
1786 – Situaţia statistică în urma recensământului din acest an în localitatea Cătălina: populaţia totală era de 
330 de locuitori, din care 174 bărbaţi, 154 femei, 9 nobili, 59 de case, 59 de familii. 
 
1800 – Este consemnată într-un document localitatea Coltău. 
 
1821, ian. 26 – Se naşte, la Cluj, Teleki Sándor. 
 
1846, oct. – Petőfi Sándor întreprinde prima sa vizită la Coltău. 
 
1848, nov. 4 – Este reluată lupta pentru stăpânirea podului de la Cătălina şi a formelor dominante de teren 
din apropiere. 
 
1867 – Groful Teleki Sándor fiind amnistiat, se reîntoarce la Coltău şi Baia Mare. 
 
1876, aug. 13 – Oraşul Baia Mare este vizitat de scriitorul Jókai Mór. Populaţia îi face o primire fastuoasă. 
Apoi este oaspetele lui Teleki Sándor, la Coltău. 
 
1877, febr. 10 – Marele pianist şi compozitor Franz Liszt adresează o scrisoare lui Teleki Sándor din Coltău, 
în care îşi exprimă dorinţa de a vizita Coltăul şi a compune aici Rapsodia a XX-a. 
 
1892, mai 19 – Moare, la Baia Mare, Teleki Sándor. 
 
1900 – Conform recensământului din acest an, în localitatea Cătălina erau 930 de locuitori, dintre care 66 erau 
români. 
 
1909 – În localitatea Coltău erau 186 de case, 930 de locuitori, din care 66 români. 
 
1910 – În Coltău erau 969 de locuitori. 
 
1914 – Extrase din datele statistice ale localităţilor şi situaţia învăţământului confesional greco-catolic pentru 
parohiile aparţinătoare diocezei de Gherla: 

Cătălina (Katalinfalu) – Filie la Culcea. Populaţia, după religie: 10 greco-catolici, 120 de reformaţi şi  
20 de izraeliţi. În localitate era oratoriu reformat. 

Coltău (Koltó) – Filie a Culcei. În localitate era oratoriu reformat. Populaţia, după religie: 18 greco-
catolici, 486 reformaţi şi 12 izraeliţi. 
 
1920, dec. 1 – În Coltău erau 852 de locuitori. 
 
1925 – La Coltău funcţiona o fabrică de spirt agricol (Teleky János). Capital investit: 62.500 lei aur, 5 lucrători. 
Materie primă: cereale, cartofi. 
 
1930, dec. 29 – După recensământul din acest an, populaţia localităţii Coltău se prezenta astfel: 1066 locuitori 
(525 bărbaţi, 541 femei). După naţionalitate: 76 români, 968 unguri, 22 evrei. După religie: 7 ortodocşi,  
65 greco-catolici, 17 romano-catolici, 941 reformaţi, 12 baptişti, 24 mozaici. Ştiinţa de carte, la populaţia de la 
7 ani în sus: din 424 de bărbaţi, 354 ştiutori de carte, 70 de neştiutori de carte; din 439 de femei, 333 ştiutoare 
de carte, 106 neştiutoare de carte. Procentajul era de 79, 6%. 
 

Selecţie din Cronica Maramureşului, Vol. 1-5. Lucrare întocmită de Valentin Băinţan, Zamfir Dragomir, Laura 
Temian, Lazăr Temian. Baia Mare, 1989. 
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CORUL BĂRBĂTESC DIN FINTEUŞU MARE. DUHOVNICEASCĂ CTITORIRE 

 
Angela Monica JUCAN 

 

 
Voci de un albastru profund plutind peste un verde de grâu când e el de doi laţi, rostogolite de 

sub gube ca zorii, cu un firicel tricolor prins în dreptul inimii române şi o cocardă de cuprindere, iar 

pe umăr cu mâna femeii care a tors, a ţesut, a croit, cusut, vâltorat. Cântecul străbate grijile de azi şi 

greul dintotdeauna, cu grai de dor şi spunere fermă – strajă la iubirea de Ţară şi de ţarină, memorie a 

demnităţii de a fi Român. Adiere sau talaz, după cum glasul dezmiardă graiul pâinii – limba vechilor ca-

zanii sau pune cadenţă apăsată şi de încredere într-un ’Nainte, căci apa, pământul şi cerul / Şi Dumnezeu 

este cu noi. Ori răsunet psaltic solemn-smerit – Ţie să cuvine cântare. 

Corul bărbătesc din Finteuşu Mare... Neamul nostru în sinteză: suflet blând şi purtare aspră, de 

oameni mereu în apărare – scut lângă ogradă, scut la fruntariile Patriei, scut la Credinţă de peste Do-

uă mii de generaţii şi uniţi în cântec deodată cu Unirea. 

Corul bărbătesc din Finteuşu Mare (1934)
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În gubele acelea ca revărsatul de zi şi deprinse cu cântecul încă de la zgomotul uşor al fusului şi 

de la zvonul vâltorii. 

Corul bărbătesc din Finteuşu Mare... E cum ai zice „holdă” – cu chipul lui Iisus încrustat în boa-

bele ei de jertfă pentru pita noastră cea de toate zilele. Un cor – la nevoie, batalion! – cu oameni ca-

re-L sădesc pe Hristos în îmbucătura cea spre fiinţă – de pâine sufletească pusă dinainte copiilor lor. 

Şi copiilor noştri. Fiinţa noastră Naţională de mâine, aşa cum Să-I placă şi lui Dumnezeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În faţa grupului statuar al voievozilor de la intrarea în Dealul Copoului, Iaşi (mai, 2004)  

În oraşul medieval Carcassone, Franţa (23 nov. 2006)
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NOI, CEI DIN MĂGURA VREMII 

 
 

 
Aşezat, oarecând, în grădina Edenului, omul 

duce în suflet o grefă de aer paradiziac, care-i între-
ţine sentimentul că obârşia este sfântă şi că locul lui 
e cel mai bun. În linul sau pe colinele locului natal e 
altfel decât oriunde. E punctul de bine, scut, reazem, 
linişte şi blândă splendoare – brutalitatea depărtării 
le va distila pe toate în dor. 

 Există undeva, în marginea ţinutului codrenesc 
şi pe limesul de sud-vest al Someş-Uileacului un loc 
cu nume de centru: Bodava, unde pasul se loveşte de 
ecoul de lut şi de metal al străvechimii. De acolo a 
ţâşnit scânteia. Va fi venit ora să punem mai cu sim-
ţire talpa pe truda şi pe visul străbunilor retraşi de-
mult în prund, căci, miercuri, 16 noiembrie 2011, în 

zi de cinstire a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ma-
tei, cel chemat de Însuşi Domnul să-I fie ucenic, s-a 
semnat la Baia Mare actul de constituire a Asociaţi-

ei Culturale „Bodava” – asociaţie care se înscrie 
într-un drum (deloc neted) de refacere a rezervelor 
de rai ale neamului prin redobândirea avuţiilor de 
demult şi mai de-aproape, ca şi de stimulare a poten-
ţialului creator al celor din acest timp, ucenici în 
pregătirea vremii de poimâine. 

Conducerea Asociaţiei Culturale „Bodava” este 
formată din bodăvenii, unii, megieşii, alţii, domni 
Milian Oros – preşedinte, Traian Rus – vicepre-

şedinte, Toma Mărcuş – secretar, Traian Oros – 

cenzor, care sunt şi membri fondatori ai asociaţiei. 
Condiţiile de intrare în Asociaţia Culturală 

„Bodava” sunt puţine: un duh mioritic şi respectarea 
statutului – de altfel, a doua decurge din prima. Nu 
contează de unde eşti sau unde eşti acum. În ultimă 
analiză, cu toţii ne tragem din rai şi locuim o viaţă 
tot în grădinile lui Dumnezeu. Suntem consăteni. Iar 
locul particular al naşterii este întotdeauna un centru, 
indiferent de geo-fizică. Asociaţia Culturală „Bodava” 
se anunţă a fi un centralizator de centre şi nu îşi pune 
limite nici în timp. Cei care se vor alătura vor recon-
strui împreună, din cioburi de oale sau de poveşti, şi 
vor reînvia mai real decât real Bodava – în ideal, o 
dava a fiecăruia dintre noi. 

Cei interesaţi de statutul asociaţiei pot primi in-
formaţii la adresa de e-mail: 
milianoros[at]yahoo.com. 

Iar noi trimitem un gând de împlinire şi de ceas 
bun către Asociaţia Culturală „Bodava”. 

 
REDACŢIA 

 
 

Biserica de lemn din Someş Uileac
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AD APERTUM LIBRI 
Ad angusta per augusta 

 
Adrian POP 

 

 
Intriga romanului Numele trandafirului de Umber-

to Eco se bazează 
pe interdicţia ac-
cesului la o anu-
mită cunoaştere. 
Curiozitatea celor 
care vor să atingă 
cartea ascunsă are 
ca preţ însăşi via-
ţa. Edificiul – bi-
blioteca – turnul 
abaţiei în care se 
petrece acţiunea 
este conceput ca 
un labirint plin de 
capcane, în care 
nu se poate orien-
ta decât iniţiatul-

paznic. El conţine comori intelectuale şi artistice, 
dar este intangibil. Este un fel de seif, gândit nu atât 
să protejeze valorile cât să le facă inaccesibile profa-
nilor. Ideea care guvernează această bibliotecă este 
cenzura, nu comunicarea. Planul construcţiei urmă-
reşte să dezorienteze pe oricine n-ar fi capabil să-i 
pătrundă tainele, „cheile”, simbolurile. Aspectul în-
suşi intimidează: „prin poziţia sa de neatins” este o 
adevărată fortăreaţă „în stare să umple de spaimă pe 
călătorul care s-ar fi apropiat. Oricum nu voi spune 
– povesteşte personajul-martor – că ea te-ar face să 
nutreşti sentimente de bucurie. Mie mi-a provocat 
spaimă...” 

Biblioteca-citadelă, cu intrări ascunse, este con-
cepută de un spirit malefic, neiubitor de lumină, cla-
ritate şi mai ales de bucurie. De altfel, cartea oprită, 
cartea ucigaşă, este tocmai o carte despre râs.  

Fără a fi chiar asemenea labirinturi primejdioase, 
bibliotecile evului mediu erau spaţii închise, cu cărţi 

„catenate” şi acces extrem de limitat. Nu este mai 
puţin adevărat că foarte puţini europeni ştiau să ci-
tească. Într-o lume dominată de nesiguranţă, pri-
mejdii, epidemii, războaie, foamete oamenii trebuiau 
mai întâi să supravieţuiască şi abia apoi să se instru-
iască. Despărţite de mari distanţe greu de parcurs, 
bibliotecile monastice erau mici puncte de lumină pe 
un continent păduros şi frământat. Conservatoare 
de scrieri ale antichităţii şi ale creştinătăţii, ele erau şi 
producătoare de cópii manuscrise şi de lucrări origi-
nale care serveau unui număr restrâns de teologi. 

Apariţia tiparului, producţia şi comerţul de carte, 
marile edituri, universităţile, dezvoltarea determinată 
de viaţa citadină au avut ca urmare apariţia cititoru-
lui profan de condiţie nobilă, burgheză sau chiar 
foarte modestă, de vreme ce în Franţa „Biblioteca 
albastră”, colecţie populară, a cunoscut un anumit 
succes. Foile volante, almanahurile, cărţile populare, 
tot felul de cărticele ieftine pentru sărăcime au obiş-
nuit oamenii cu recursul la text, după secole de cul-
tură orală. 

În lucrarea sa Lecturi şi cititori în Franţa vechiului re-
gim, Roger Chartier defineşte cititorii din epoca ce 
urmează Renaşterii drept: „o lume de semianalfabeţi, 
nobili mărunţi, burghezi din oraşe, negustori în acti-
vitate sau retraşi, care gustă textele învechite, hazlii 
şi practice, lumea meseriilor orăşeneşti.  

Acesta este cel dintâi public al bibliotecii albastre 
înainte ca avântul negoţului ambulant rural, creşterea 
alfabetizării şi dispreţul notabililor să facă din ea o 
lectură proprie claselor populare”1. 

                                                 
1 CHARTIER, Roger. Lecturi şi cititori în Franţa Vechiului 

Regim. Traducere din limba franceză de Mariana 
Carpov. Bucureşti: Editura Meridiane, 1997, p. 133. 
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Cititorii europeni formau categorii distincte. Cul-
tura scrisă nu mai era, ca în evul mediu timpuriu, 
exculsiv apanajul clericilor şi (uneori) al nobililor. 

Civilizaţia cărţii este „talonată” de civilizaţia bi-
bliotecii. În oraşe şi chiar în lumea rurală oamenii 
citesc pamflete pe foi volante, fiţuici, cărticele vesele 
şi licenţioase, cărţi de rugăciuni, romane de aventuri 
cavalereşti. Lectura devine în unele clase o practică 
obişnuită şi chiar mai mult decât atât, de vreme ce în 
celebra sa carte, Don Quijote (1605-1615), Cervan-
tes o consideră capabilă să contamineze cu ficţiune 
viaţa reală. Pentru a deveni obiect de parodie, cititul, 
până la confuzia literarului cu esenţialul, trebuia să fi 
dobândit anvergură. Pentru ca un european să fie 
„bolnav” de lectură, lumea cărţii evoluase mult. Pen-
tru Cervantes, biblioteca bravului cavaler din La 
Mancha devine de-a dreptul nocivă. El intuieşte pu-
terea bibliotecii de a marca o existenţă, de a o capti-
va şi, eventual, deturna. 

Sentimentul că biblioteca poate concentra o pu-
tere, percepută ca având un semn pozitiv sau nega-
tiv, sporeşte în acest veac al XVII-lea, când lectura 
are deja o reală pondere socială. Europa este acope-
rită acum nu de acea plasă rară a bibliotecilor mo-
nastice medievale, ci de una mult mai deasă, în care 
strălucesc biblioteci regale, princiare, ducale, univer-
sitare. Pe de altă parte, nu mai este continentul fă-
râmiţat în state mici, convulsionat de pustiiri. S-au 
constituit state mari, în care Puterea s-a centralizat. 
Un cercetător canadian, Gilles Gallichan, observă că 
în această nouă ordine „Biblioteca reuneşte diversi-
tatea şi oferă o perspectivă din care statul se poate 
autodefini. Ea poate servi şi ca un instrument al legi-
timităţii”2. 

În eseul său Bibliothéque et État, (Bibliotecă şi Stat), 
filosoful francez Robert Damien scrie că „Biblioteca 
poate deveni, pentru cine va şti să înţeleagă miza 
strategică, argumentul promovării unei noi elite, 
având la dispoziţie o nouă valoare etică şi politică a 
gloriei”3. 

                                                 
2 GALLICHAN, Gilles. La bibliothéque du pouvoir et le pouvoir 

de la bibliothéque: à propos d`un essai de Robert Damien. În: 
Documentation et Bibliothéques, Revue trimestrielle publée par 
Association pour l`avancement des sciences et des techniques de la 
documentation, Québec, Canada. Octobre-Décembre 
1996, Volume 42, Numéro 4, p. 165 – 173. 

3 DAMIEN, Robert. Bibliothéque et État. Naissance d`une 
raison politique dans la France du XVII. Paris. PUF, 1995. 

 Potentaţii şi-au dat seama de puterea cunoaşterii 
şi de valoarea informaţiei concentrate în biblioteci. 
Ca şi în vremea Bibliotecii din Alexandria, colecţia 
de documente poate legitima Puterea şi îi poate oferi 
un spor de prestigiu. Intelectualii care îndeplinesc 
funcţii de bibliotecari ai regilor şi principilor reali-
zează, cum spune Gilles Gallichan, „importanţa stra-
tegică a bibliotecii în cultura politică şi în viaţa socia-
lă şi intelectuală”. 
Şi pentru intelectualii români din secolul  

al XVIII-lea, accesul nelimitat la colecţiile de carte 
ale marilor biblioteci europene a avut un rol decisiv 
în formarea personalităţii. Astfel, Gheorghe Şincai, 
trimis la Roma la Colegiul de Propaganda Fide să 
studieze filosofia şi teologia, primeşte permisiunea 
de a consulta colecţiile secrete ale Vaticanului, având 
„facultatea de a citi orice carte şi de a cerceta orice 
bibliotecă”. În calitate de custode al bibliotecii cole-
giului, el avea dreptul, acordat de nunţiul papal, 
Grampi, de la Viena, „de a ceti toate cărţile oprite de 
orice fel ale autorilor damnaţi şi chiar eretici, pe care 
să le ţie în secret şi sub cheie ca să nu ajungă în mâi-
nile altora şi acest lucru i l-a permis cât va trăi”4. 

Europa se sustrage treptat tutelei intelectuale a 
Bisericii. Secolul al XVIII-lea aduce schimbări şi mai 
mari. Iluminismul, Enciclopedia, cercetarea ştiinţifi-
că, învăţământul, evoluţia economică, totul concură 
la configurarea altor mentalităţi. Există încă foarte 
mulţi europeni analfabeţi, dar şi foarte mulţi oameni 
familiarizaţi cu lectura. Din categoriile sociale altăda-
tă fără speranţe, mulţi tineri vor şi pot să parvină. 
Revoluţia franceză din 1798 impune ideea de cetă-
ţean. Până atunci, regii aveau numai supuşi. Diferen-
ţele sociale deveniseră de nesuportat şi autoritatea 
regală se erodase. Cetăţeanul, eliberat de revoluţie, 
emancipat prin Declaraţia drepturilor omului şi cetă-
ţeanului, revendica o cu totul altă condiţie. Secolul  
al XIX-lea va vedea aşadar apărând şi câştigând te-

                                                                            
[Aceste detalii ale formaţiei sale intelectuale Gheorghe 
Şincai le face cunoscute în „Elegia” de la 1803 şi în 
Scrisoarea către Johan Cristian von Engel din 24 aprilie 
1804 (PASCU, Giorgie. Istoria literaturii române din 
din secolul XVIII. Epoca lui Clain, Şincai şi Maior. Iaşi, 
1927, p. 155 şi 157).] 

4 RICHTER, Brigitte. Ghid de biblioteconomie. A cincea ediţie 
revăzută şi adăugită, în colaborare cu Marcelle Ménil şi 
Nöe Richter. Traducere de Gheorghe Buluţă şi Silvia 
Nestorescu. Bucureşti: Editura Grafoart, 1995 (cap. 8 
„Biblioteca şi publicul ei”, p. 235-268) 
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ren spaţiile publice. Până atunci, spaţiile publice fu-
seseră numai pieţele, în care supusul putea asista la o 
execuţie, unde i se aduceau la cunoştinţă ordinele 
Puterii şi unde se putea distra privind saltimbancii. 
La teatru avea acces la galerie. Îmbogăţindu-se, bur-
ghezia va ocupa stalurile şi uneori va închiria şi loji-
le. Era prea puţin. 

Secolul al XIX-lea dezvoltă spaţiile publice – noi 
repere în geografia oraşelor, apar grădinile publice, 
muzeele, bibliotecile publice. Europeanul de rând 
are acum acces la cultură şi loisir. Pe măsura demo-
cratizării societăţii, nu fără tensiuni şi reculuri, pe 
măsura creşterii procentului de cetăţeni alfabetizaţi, 
de şcoli şi de instituţii de cultură, se dezvoltă şi lec-
tura publică. 

Biblioteca a ajutat şi ajută cetăţenii să-şi găsească 
locuri de muncă, deţinând şi ţinând la zi informaţii 
despre piaţa muncii în oraş şi organizând săptămânal 
consultaţii pentru cei care caută de lucru, oameni pe 
care îi pune în legătură cu ofertanţii şi cărora le pune 
la dispoziţie informaţii. Există servicii pentru nevă-
zători şi alte persoane cu deficienţe. Cu colaborarea 
primăriei a fost conceput un program de promovare 
a lecturii destinat celor fără locuinţă, analfabeţilor, 
copiilor străzii. S-au instituit premii pentru activita-
tea deosebită în promovarea lecturii publice. 

În Franţa, unde în secolul XX s-au dezvoltat po-
litici culturale bine articulate, în cadrul cărora biblio-
tecile au jucat un rol dintre cele mai importante, se 
consideră, de asemenea, că scopul cărţii este nu nu-
mai acela de a oferi o formă de loisir, ci şi, după cum 
susţine Brigitte Richter, „acela de a invita publicul să 
progreseze, pe de o parte prin cunoaştere şi pe de 
altă parte prin împlinirea personală”5. 

În Suedia, Consiliul Naţional al Culturii a definit 
rolul bibliotecilor astfel: „Bibliotecile publice repre-
zintă unul din elementele fundamentale din educaţia 
adulţilor, din viaţa şi politica lor. Ele ocupă o pozi-
ţie-cheie în viaţa culturală locală, stimulând lectura; 
oferind acces la informaţie, servind ca loc de întâlni-
re pentru toţi şi constituind o sursă la fel de impor-
tantă ca toate celelalte surse de educaţie, la toate ni-
velurile. În acest fel bibliotecile publice contribuie la 

                                                 
5 BANCIU, Doina. Biblioteca virtuală. În: Probleme de In-

formare şi Documentare, 31, nr 1-2, ian.-iun. 1997,  
p. 122-124. 

garantarea libertăţii cuvântului, libertăţii de opinie şi 
furnizării de informaţii”. 

 În 1992-1994 în această ţară, Asociaţia Bibliote-
carilor a organizat o campanie naţională care a obli-
gat autorităţile să se implice în rezolvarea crizei bi-
bliotecilor. Campania, sub deviza „Biblioteca este a 
dumneavoastră”, a sensibilizat şi opinia publică, în 
ideea: „acesta este dreptul dumneavoastră civil! Lup-
taţi pentru el!” 

 

Deschiderea bibliotecii – care nu mai este numai 
princiară, regală, conventuală sau universitară, un fel 
de bibliotecă-muzeu, admirabilă dar inhibantă – către 
marele public, democratizarea ei totală în secolul XX, 
schimbă şi concepţia arhitectului. Se renunţă la mo-
numentalitate şi ornament, iar pe primul plan trece 
funcţionalitatea. Ceea ce nu înseamnă deloc neglija-
rea esteticului, ci numai transformarea criteriilor 
frumosului. Este abandonată structura construcţiei 
cu săli de lectură monumentale, în favoarea sălilor 
mici, specializate. Spaţiile interioare devin mai inti-
me, mai confortabile, mai puţin solemne. Biblioteca 
publică oferă, în concepţia arhitectului de azi, o am-
bianţă mai caldă, mai luminoasă, mai primitoare. Se 
amenajează spaţii de odihnă, colţuri mai retrase, ca-
binete specializate. 

Bibliotecile sunt gândite să atragă, să reţină, să 
incite să fie folosite, nu să fie admirate în sine. Aeri-
site şi încălzite convenabil, ele permit o anume liber-
tate de mişcare şi alegere. Mobilierul adecvat fiecărui 
spaţiu este şi el conceput spre a fi cât mai funcţional 
şi mai comod, construit pe măsura umană. 

Situată pe cât posibil în centrul aşezărilor urbane 
sau rurale, biblioteca devine casa tuturor, consilierul, 
centrul de informare, prelungirea locului de muncă 
şi al locuinţei familiale. 

Deschiderea extraordinară a bibliotecii n-a avut 
numai această direcţie, a accesului tuturor categorii-
lor de utilizatori reali şi potenţiali. 

Revoluţia produsă de tehnologiile informatice a 
dat naştere ideii de „bibliotecă virtuală”. Prin aceasta 
se înţelege biblioteca totală, în care este inclusă în-
treaga informaţie a ceea ce am putea numi 
„infosfera”. Bibliotecă electronică, servită de reţelele 
de telecomunicaţii, aceasta ar fi un creier universal, 
un tezaur al cunoaşterii, la care accesul şi comunica-
rea se pot face de la distanţă. Este biblioteca în care 
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spaţiul şi timpul sunt, într-un fel, abolite sau în orice 
caz altfel relaţionate faţă de utilizator6. Desigur, ea 
presupune dotarea tehnică şi stăpânirea proceduri-
lor, dar pentru generaţiile tinere, familiarizate oare-
cum „spontan” cu universul electronic, nu există 
asemenea probleme. Definită ca „bibliotecă alcătuită 
din zeci şi sute de colecţii de date electronice in-
terconectate prin reţele”, această bibliotecă globală 
nu este o ficţiune, ci o realitate în evoluţie. De la 
biblioteca-labirint la biblioteca-reţea, de la accesul 
refuzat la accesul la domiciliu, aventura lecturii a 
fost o expresie a aventurii/devenirii umanităţii, fiind 
în acelaşi timp o cauză şi un efect al acesteia. 

Comunicarea schimbă relaţiile dintre oameni, 
micşorează distanţa, creează atmosfera... Pentru o 
comunicare eficientă contează detalii precum: tim-
pul, spaţiul, anotimpul, decorul, dispoziţia, cunoştin-
ţele, abilităţile etc. 

Un anumit spaţiu predispune la un anumit tip de 
comunicare, de exemplu, parcul cu alei însorite, 
bănci curate predispune la comunicare idilică sau 
pur şi simplu la una lejeră, calmă, odihnitoare. Staţia 
de troleibuz predispune la o comunicare rapidă, pre-
cisă, uneori neliniştită (spaţiu cu nervozitate sporită). 
Sala de curs predispune la o comunicare ştiinţifică, 
corectă din punctul de vedere al exprimării. Spaţiul 
desfăşurării unui spectacol predispune mai mult spre 
o comunicare gestuală. 

Biblioteca, în schimb, ca nucleu al comunicării 
interumane, este un spaţiu fără limită de comunica-
re; aici comunicarea poate fi de orice tip, poate îm-
brăca orice formă (scrisă, orală, prin gesturi). Acest 
lucru poate fi observat în majoritatea bibliotecilor 
din Chişinău, accesul într-acolo este gratuit atât pen-
tru „turişti”, cât şi pentru fanii înrăiţi ai bibliotecii, la 
curent cu toate noutăţile din domeniu, actualmente 
posesori ai cardurilor (permiselor), deci cu acte în 
regulă. 

                                                 
6 TELLIER, Sylvie. Bibliothéque virtuelle: l`information au bout 

des doigts. În: Une fenêtre sur... l`information documen-
taire et technique (IDT): recueil de textes/compilé par 
Lucie Lépine. [Ottawa] : Banque internationale d`infor-
mation sur les États francophones (BIEF), 1995,  
p. 203-205: „Apariţia bibliotecilor virtuale sau a biblio-
tecilor fără ziduri produce schimbări profunde în mani-
era în care furnizorii şi compilatorii de informaţie vor 
comunica cu utilizatorii lor. Se confirmă previziunile lui 
Marshall McLuhan privind satul planetar al informaţiei 
documentare”. 

Scrierea Braille a ajutat orbii să savureze lectura, 
nouă, celorlalţi, ce nu avem nevoie de alfabetul 
punctat, nu ne rămâne decât să apreciem la justa 
valoare inventivitatea şi dorinţa de instruire a acestor 
persoane şi să ne punem întrebarea: ce putem face 
noi? Răspunsul e unul simplu: putem cultiva, pro-
mova şi răspândi altruismul, putem ajuta oamenii 
din jurul nostru, prin gesturi mici, sincere, modeste, 
care sunt dovada unui suflet mare. Cum îi putem 
ajuta? Comunicând cu ei, învăţându-i să utilizeze 
biblioteca. 

Sarcina bibliotecarului este una specială, găsirea 
unei cărţi potrivite cererii cititorului este o activitate 
plină de subtilităţi, care se aseamănă cu procesul re-
construirii unui puzzle: ai impresia că ai găsit piesa 
perfectă, dar nu e tot timpul aşa. 

Ce ar mai trebui să facem? Ar mai fi indicat să 
cultivăm cititorului spiritul de orientare în bibliotecă, 
căci de obicei acesta, atunci când vine la bibliotecă, 
ştie un singur lucru – vreau să găsesc informaţii des-
pre „asta”, restul e lipsit de importanţă, deci el nici 
nu observă inscripţiile de deasupra rafturilor; se sim-
te ca un orb în labirint şi aşteaptă ca cineva să-l călă-
uzească spre raftul potrivit. Utilizatorul rareori se 
interesează despre regulile bibliotecii, deci unica so-
luţie este actul comunicativ, adică bibliotecarul îi 
reaminteşte cititorului în timpul convorbirii că în 
bibliotecă nu se consumă nimic altceva decât infor-
maţie, fiecare cititor poate participa la activităţi cul-
turale, conferinţe ştiinţifice etc. 

Ce îl sperie pe cititor? În primul rând, procedeul 
de înscriere, în special momentul când trebuie să 
prezinte actul de identitate, date cu privire la domici-
liu, locul de muncă. Când aud de fotografie, unii 
refuză vehement de la bun început, alţii o iau la fu-
gă. Urmează împrumutul la domiciliu al cărţilor; 
când cititorii află că trebuie să restituie cartea la un 
anumit termen, unii se revoltă. 

Cum doar nevoia îl obligă pe om, în acest caz cel 
mai bine ar fi ca cititorul să fie informat şi lăsat să 
aleagă singur ce va face (principiul faci ce vrei, dar 
răspunzi pentru urmări). E important ca el să ştie că 
şi alţii fac acelaşi lucru, adică respectă regulile biblio-
tecii şi că aceste reguli există demult, că nu au fost 
inventate recent. Cauza unei astfel de comportări a 
cititorului poate fi mentalitatea persistentă în socie-
tatea noastră cum că nimic nu e sigur, că pretutin-
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deni e corupţie, jaf, înşelăciune. Singura soluţie ar fi 
cultivarea încrederii cititorului prin prestarea servicii-
lor info la cel mai înalt nivel. De asemenea, e foarte 
important ca cititorul să fie informat despre riscurile 
la care se expune în caz de încălcare a regulii. 

 De ce îţi place un loc? Deoarece e curat, e pri-
mitor, întâlneşti feţe zâmbitoare, persoane amabile, 
gata să te ajute. Doleanţele cititorului însă nu se 
opresc aici, el doreşte mobilier nou (cel care este 
actualmente, deşi nou, este puţin rezistent la uzare, 
foarte scump şi uneori nu face toţi banii), tehnică 
super-performantă pe care s-o poată utiliza oricine 
etc., etc. 

Toţi vorbesc cu entuziasm despre o bibliotecă a 
viitorului cu fel de fel de minuni, unii cred că o vom 
avea curând, alţii zic că e o naivitate să crezi aşa ce-
va. În acest caz, optimismul sau pesimismul indică 
asupra faptului că oamenilor le pasă, ei ştiu despre 
existenţa problemei, poate chiar îi deranjează, dar 
mai întâi trebuie schimbată atitudinea faţă de institu-
ţie, prin trecerea peste pragul „nu-i al meu, nu mă 
interesează”. 

Ce ne-ar mai putea pune la dispoziţie biblioteca? 
O pereche de căşti conectate la un post de radio sau 
la un casetofon, din care să izvorască valuri-valuri de 
muzică de calitate, căşti pe care să le poată pune ori-
ce cititor imediat ce simte că are nevoie de o pauză. 
O pauză muzicală revigorantă, calmantă şi dătătoare 
de energie, câteva minute în care îţi poţi odihni ochii 
obosiţi de lectură. Îi închizi şi te laşi în braţele fo-
toliului. Dacă ar fi să vorbim şi despre apetitul de 
lectură, acesta va fi pe măsură. În aceeaşi ordine de 
idei ar fi bine ca imediat în preajma bibliotecii să 
existe o cantină sau ceva de acest gen (evident, cu 
nivel european de deservire), care le-ar oferi cititori-
lor posibilitatea să ia masa. Actualmente, deşi există 
localuri în care se vând produse alimentare, puţini 
sunt cei ce le frecventează, cauzele fiind diverse: lip-
sa banilor, nu ştiu de existenţa acestora, preţul unei 
gustări este exagerat de mare sau calitatea acesteia 
lasă de dorit. (În plus, mâncarea de acolo nu este tot 
timpul recomandată a fi utilizată pe stomacul gol, de 
exemplu, pizza, după părerea mea, nu va înlocui ni-
ciodată supa de casă). 

Ar fi bine ca bibliotecile şi instituţiile şcolare să 
coopereze în acest sens cu instituţii specializate: bru-
tării, şcoli profesionale, firme prestatoare de servicii 

– livrări de fructe, legume proaspete, mezeluri şi 
brânzeturi, (pentru a avea un meniu echilibrat). 
Această cooperare poate îmbrăca diferite forme: 
directă, în lanţ; în plus, prin intermediul ei pot apă-
rea noi locuri de muncă pentru absolvenţii şcolilor 
profesionale. Dacă aceste cantine-model ar fi încor-
porate direct în imobilul bibliotecii, rezultatul ar fi 
unul uimitor: ideea unei cantine de 5 stele, cu preţuri 
accesibile şi abonamente lunare pentru persoanele 
cu dizabilităţi sau din familii dezavantajate va încân-
ta pe mulţi. Astfel, elementul de atracţie spre biblio-
tecă va fi compus din: informaţie + decor + como-
ditate. (Regula nr. 1 a consumatorului – un produs 
bine ambalat face toţi banii şi merită toată atenţia.) 

Pornind de la ideea că biblioteca este o instituţie 
non-profit (mă refer la cel de ordin material), e de la 
sine înţeles că ea se confruntă cu probleme financia-
re, or, investiţiile în astfel de instituţii, care, deşi 
prestează servicii, nu obţin nimic de pe urma lor, 
sunt simbolice. În aceste circumstanţe, e demn de 
laudă şi admiraţie curajul bibliotecilor care, deşi lip-
site de mari beneficii financiare, se ţin pe linia de 
plutire, reuşesc să obţină victorie după victorie (pe 
tărâm profesional) şi încântă cititorii cu dinamismul 
şi performanţele lor. 

Concluzionând: formula de succes, în cazul dat, 
reprezintă comunicarea doleanţelor, cooperarea, 
optimismul, încrederea, ajutorul reciproc şi bunele 
intenţii. (Restul apare pe parcurs, inclusiv sponsorii 
generoşi.) 

 

„Ce vrea, de fapt, omul, utilizator al bibliotecii?” 
Unele încercări de a afla au sintetizat nişte răspun-
suri: vrea educaţie, formare, comunicare, divertis-
ment, socializare, întâlnire – întâlnire cu ceilalţi ca el. 
Sunt necesităţile vitale, năzuinţele fundamentale şi 
personale, înţelegere de sine ale omului care-l situea-
ză/plasează în centrul circuitului social. 

Bibliotecile sunt instituţii orientate spre utiliza-
tor. Cercetările biblioteconomice confirmă o lungă 
tradiţie de orientare spre utilizator în procesul de 
justificare şi dezvoltare a operaţiilor de bibliotecă. În 
literatura de specialitate acest curent a fost numit 
userism. 

 Dar să trecem în revistă evoluţia termenului, 
numit acum utilizator: cititor (de la origini până prin 
anii `80 ai sec. 20); beneficiar (se mai utilizează, dar 
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se consideră depăşit de pe la sfârşitul sec. 20); client 
(începutul sec. 21, dar nu a rezistat în bibliotecile 
noastre); utilizator (aceeaşi perioadă – curent); con-
sumator (paralel cu utilizatorul şi pentru viitor); pa-
tron (mai rar, dar totdeauna când este vorba de inte-
rese). Noul Dicţionar universal al limbii române (Ed. Li-
tera, 2006, 1676 p.) dă următoarele semnificaţii pen-
tru categoriile de mai sus: 

Consumator – 1. persoană care cumpără mărfuri 
pentru întrebuinţare personală, 2. persoană care 
consumă alimente;  

Client – persoană care cumpără (regulat) de la un 
magazin sau care consumă într-un local public; 

Utilizator – persoană care utilizează ceva; utiliza-
tor de servicii. 

Alături de aceşti termeni se utilizează în ultimii 
ani şi sintagmele consumatori de informaţie, căutători de 
informaţie. 

Dacă ne referim la ultimul deceniu al sec. 20, 
cercetarea semnifică utilizarea noţiunii de utilizator 
şi evidenţiază explicit paradigma orientarea pe utili-
zator. Unii cercetători au criticat această paradigmă. 
Similar, cercetarea activităţii de informare şi achiziţii, 
identifică schimbări spre orientarea către utilizator în 
aceeaşi perioadă. Conceptul se adânceşte cu recu-
noaşterea opţiunilor doctrinare manifestate de aces-
ta. La nivel doctrinar, putem găsi şi evidenţia expre-
sii mai mult clasice de orientare spre utilizator. 

Exemplul cel mai bun, clasic sunt Legile lui 
Ranganathan (în continuare LR) cunoscute ca 5 legi 
ale biblioteconomiei: 

 
cărţile sunt pentru cititori 
fiecărei cărţi – cititorul său 
fiecărui cititor – cartea sa 
salvează timpul cititorului 
biblioteca este un organism în creştere 

 
Viziunea lui Ranganathan reflectă anume para-

digma userismului. Conform acestor legi, raţiunea 
existenţei şi funcţionării, dezvoltării bibliotecii con-
stă în legătura dintre bibliotecă şi utilizator, în utili-
zarea ei. Deşi elaborate cu 76 de ani în urmă (1931), 
specialiştii consideră LR un exemplu de interpretare 
desăvârşită a conceptului de orientare spre utilizare. 
Deci, putem spune că avem o lungă tradiţie a 
userismului, avem şi aproape o tot atât de lungă tra-

diţie de cercetare a percepţiei acestei paradigme de 
către domeniul biblioteconomic. 

 Acest concept şi percepţia lui s-au accentuat în-
deosebi în ultimii ani şi reflectă o abordare mai ge-
nerală – culturală şi societală. Această abordare mult 
mai largă scoate conceptul din limitele domeniului 
biblioteconomic. Accentuarea atenţiei asupra useris-
mului în gândirea biblioteconomică poate fi înţeleasă 
doar în relaţie cu prevalenţa punctelor de vedere 
neorealistice asupra societăţii. Astăzi habitatul uman 
se reduce la client, cumpărător, tip, individ. Specia-
liştii societali consideră că, reducând habitatul uman 
la client, cumpărător, consumator, utilizator, societa-
tea devine piaţă, magazin. 

Sistematizând punctele de vedere ale specialişti-
lor în teoria societală şi pe cele din domeniul biblio-
teconomic, putem distinge între o orientare valua-
bilă spre utilizator şi una naivă, ideologică. Prima se 
referă la cea venită mai târziu, când interesele utiliza-
torilor erau asumate ca unică posibilitate rezonabilă 
de operare a bibliotecii. Aceasta poate fi ilustrată 
printr-un exemplu simplu, convingător: 

Bibliotecile există pentru utilizatori. De aceea in-
teresele lor trebuie să fie baza operaţiilor biblioteca-
re; 

Bibliotecile există pentru autori, scriitori, cititori. 
De aceea interesele lor trebuie să fie incluse, ca cen-
trale, în politicile de bibliotecă. Acest argument se 
referă, alături de altele, la poziţia libertăţii cuvântului 
într-un mediu societal şi ideologic în care au fost 
constituite bibliotecile. Bibliotecile sunt parte com-
ponentă a spaţiului public, unde cetăţenii participă la 
diverse dispute culturale şi politice; 

Bibliotecile există pentru societate şi trebuie să 
servească interesele societăţii, ale statului. 

Suntem de acord că aceste trei aserţiuni nu se ex-
clud reciproc şi, cu siguranţă, interesele societăţii, ale 
statului sunt aceleaşi cu ale cetăţenilor şi, deci, ar-
gumentele 1 şi 2 sunt incluse în argumentul 3. Mai 
mult, aceste interese au fost asumate prin tradiţie, 
istorie, origini. 

Alte tratări – interesele individuale se reduc la in-
teresele colective prin cultura colectivă, care contri-
buie la crearea şi formarea individuală. Acest tip de 
asumare este recalcitrantă şi se bazează pe o idee 
irealistă, naivă despre stat. Interesele celor trei ar-
gumente nu pot fi discutate fără relaţia de reciproci-
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tate şi nu putem să le reducem la una singură fără 
probleme. 

Din punctul de vedere al tendinţelor actuale 
societale, argumentul 3 nu este un concept nici stră-
in, nici straniu, şi poate fi justificat în mai multe fe-
luri. În societatea unde tendinţele individuale sunt 
strict asociate cu eficienţa economică, educaţia şi 
cultura, dezvoltarea nu întotdeauna sunt bazate doar 
pe interesele individului, cetăţeanului sau utilizatoru-
lui. Cultura şi comunitatea au caracter societal şi co-
lectiv. Cultura nu poate apărea doar în interese indi-
viduale, de asemenea, nu poate fi o manifestare a 
societăţii şi statului, înţelese prin „moralitatea obiec-
tivă” a lui Hegel. Unii specialişti apără punctul de 
vedere conform căruia istoria comună acoperă inte-
resele, dorinţele, visurile consumatorilor, utilizatori-
lor sau ale indivizilor. 

În concluzia celor expuse mai sus afirmăm că te-
oria biblioteconomică nu poate exista separat de 
teoriile culturale şi societate. De fapt, ea trebuie vă-
zută ca fiind subordonată esenţial ideii culturale şi 
societale. Dacă este aşa, înseamnă că teoria bibliote-
conomică nu poate să-şi asume percepţia culturală 
fictiv, superficial, fără a o reflecta. Evident că trebu-
ie să bazăm teoria biblioteconomică pe percepţiile 
culturale şi sociale, evident că trebuie să luăm în cal-
cul disputele despre cultură şi societate, fără a ne 
limita la tendinţele curente. În consecinţă, ideile 
despre societatea informaţiei, adoptate ca manifest 
politic, nu pot servi ca bază, fundament pentru o 
serioasă teorie biblioteconomică, dar nici nu pot fi 
ignorate total, pentru că reprezintă un fapt social şi 
politic. 

Probabil, orice concept al culturii şi societăţii, 
prin esenţa sa, este un concept deschis şi este firesc 
şi justificat pentru ca domeniul biblioteconomic să 
aibă puncte de vedere proprii, să vorbească despre 
aceasta, despre elementele care le leagă mai strâns şi 
care îmbogăţesc tabloul general societăţii. 

 
Bibliotecile şi visul cunoaşterii universale 

 
Se poate spune că visul cunoaşterii universale a 

urmărit umanitatea de la primele ei licăriri de conşti-
inţă. Acest vis s-a înscris mai întâi în mituri. Mitul lui 
Ghilgameş, spre exemplu, păstrează fărâme din acest 
vis. Ceva asemănător ne oferă călătoriile lui Ulise, 

povestite de Homer. Mitul faustic modernizat şi 
reinterpretat de Goethe este axat în întregime pe o 
astfel de idee. La noi, basmul Tinereţe fără bătrâneţe 
aduce în dezbatere tulburătoarea existenţă a altor 
lumi şi a altor tărâmuri. 

Aparţia culturilor scrise a adăugat la orizontul 
mitului, orizontul ştiinţelor şi al filosofiei. Pe măsură 
ce ştiinţele s-au multiplicat continuu pe specialităţi şi 
profesii, filosofia s-a aplecat permanent către expli-
caţii unice şi esenţiale ale Universului în care trăim. 
Între unicatul universal şi particularul ei cotidian 
sute, mii, milioane şi miliarde de fire de legături vizi-
bile, invizibile şi bănuite au marcat şi marchează cu-
noaşterea umană. 

Izvoarele prime au devenit râuri, râurile s-au 
adunat în fluvii, fluviile în mări şi oceane. Cunoaşte-
rea de azi este asemănătoare oceanului planetar care 
ne învăluie existenţa. Vietăţile lui sunt cărţile tuturor 
bibliotecilor lumii. Specii vechi şi specii noi dau 
ocoale de vis sub lumina atotcuprinzătoare a Soare-
lui cunoaşterii, cu care a fost înzestrat, într-o mai 
mică sau mai mare măsură, permanent, personalita-
tea umană. Se cunosc personalităţi care au fost însu-
fleţite de năzuinţa cunoaşterii atotcuprinzătoare şi au 
şi realizat-o într-o anumită măsură. Cărţile din bibli-
oteci i-au ajutat în această privinţă. Aristotel, de pil-
dă, a realizat, cu ajutorul lor, o adevărată enciclope-
die a cunoaşterii antice. În zorii Renaşterii, un Pico 
della Mirandola avea orgoliul să afirme: „Ştiu totul şi 
încă ceva pe deasupra”. Oameni de anvergură atot-
cuprinzătoare în domeniul cunoaşterii au fost şi en-
ciclopediştii francezi. Şi la noi specia enciclopedis-
mului a fost reprezentată de Dimitrie Cantemir, 
Bogdan Petriceicu Hasdeu şi Nicolae Iorga. 
Şi cu toate acestea, valurile cunoaşterii fiind din 

ce în ce mai mari, enciclopedismul tinde să se sufo-
ce, domeniile cunoaşterii comunică din ce în ce mai 
greu între ele, ca şi constelaţiile care se îndepărtează 
tot mai mult unele de altele. Cu o jumătate de secol 
în urmă se constata că pentru parcurgerea materialu-
lui informativ adunat chiar şi în cele mai înguste 
specialităţi, unui om i-ar trebui peste 500 de ani de 
muncă neîntreruptă. Ce ne aduce pe această linie 
explozia informaţională care a urmat de atunci? 

Două sunt ipotezele. Prima, a basmului oriental 
despre tânărul împărat care şi-a adunat înţelepţii să-i 
făurească o sumă a sumelor cunoştinţelor lor despre 
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lume. După ani şi ani de muncă, înţelepţii s-au întors 
aducând un şir nesfârşit de cămile cu bagajele mun-
cii lor. Atunci împăratul, ajuns la jumătatea vieţii lui, 
le-a cerut să reducă aceste bagaje la o singură cămilă. 
După alţi mulţi ani de muncă, înţelepţii s-au întors şi 
cu acest rezultat. Împăratul era cu barba albă şi cu 
mâinile tremurânde. A început să parcurgă cărţile 
aduse sub privirile sale. Dar deodată s-a oprit şi le-a 
cerut înţelepţilor să-i reducă toate acelea la o singură 
carte, şi aceea îndeajuns de subţire pentru a mai pu-
tea avea timp s-o parcurgă. Înţelepţii s-au pus din 
nou pe muncă şi când s-au întors, împăratul intrase 
deja în mormânt, iar pe acel mormânt dacă au mai 
distins numele împăratului lor, pe care să-l poată 
înscrie pe ultimul rând înghesuit de pe ultima filă a 
cărţii la care trudiseră, generaţii după generaţii. 

Cealaltă ipoteză de care vorbim ne-o oferă însăşi 
evoluţia ştiinţelor contemporane. Cea mai tânără 
dintre acestea, un adevărat Prâslea cel voinic, infor-
matica, unită cu tehnica electronică, realizează, sub 
ochii noştri, cea mai complexă şi uimitoare revoluţie 
tehnică, din câte a cunoscut istoria, şi anume, revo-
luţia modului nostru de a cunoaşte. 

 Strădaniile de generaţii ale înţelepţilor din bas-
mul oriental devin posibile aproape instantaneu şi 
într-un mod complet. Cum? Prin coborârea în bibli-
oteci şi indexarea cărţilor într-o memorie electroni-
că. La început, s-a pornit de la simpla bibliografiere 
electronică a titlurilor de cărţi, apoi, pe vechea struc-
tură a clasificării zecimale şi pe o placă de descrip-
tori, se pătrunde adânc în conţinutul cărţilor. Aces-
tea, la rândul lor, se conexează pe structuri şi dome-
nii, tinzând în cadrul memoriei electronice, către 
complitudine, pe baza cărţilor şi a tuturor celorlalte 
documente primare existente în biblioteci. 

O verigă dintre cele mai importante, am putea 
spune sine qua non pe acest drum al complitudinii 
informaţiei intelectuale îl constituie Biblioteca Naţi-
onală a fiecărei ţări. Pe baza documentelor ei prima-
re şi ale tuturor celorlalte biblioteci cu care coope-
rează în cadrul culturii unui popor, ea formează un 
catalog electronic partajat al culturii naţionale, cu 
care participă la dialogul cu alte culturi, oferind şi 
primind deopotrivă toate informaţiile de care poţi 
avea la un moment dat nevoie. Astfel, prin interme-
diul Bibliotecii Naţionale se ajunge la o bibliotecă 
mondială, care poate deservi aproape instantaneu, 

prin internet şi sateliţi, orice cercetător de pe oricare 
punct al globului pământesc, în orice problemă pe 
care vrea s-o abordeze. Ajungerea la documentul 
primar din oricare parte a lumii devine astfel posibi-
lă. Apăsând pe un buton dat, poţi vedea informaţia 
alergând ca un fulger prin miile şi milioanele de legă-
turi ale sistemului conexat de la un capăt la altul al 
Pământului, până la documentul solicitat, din care o 
copie îţi poate sosi imediat. Verificarea autenticităţii 
şi stabilirea altor conexiuni necesare depinde direct 
de iniţiativa individuală a cercetătorului. Nu numai 
viteza informaţiei sosite e în favoarea lui, ci şi calita-
tea acesteia. 

Se schimbă în mod esenţial raportul între timpul 
de documentare şi cel de creaţie propriu-zisă. De 
unde în sistem tradiţional acest raport era de peste 
90% dedicat documentării – o documentare oricum 
incompletă – în sistem nou, electronic, timpul de 
documentare tinde sub 10%, pe când cel de creaţie 
creşte la peste 90%. Creşte, evident, calitatea docu-
mentării, precum şi bucuria şi autenticitatea creaţiei. 

Visul cunoaşterii universale poate căpăta astfel 
dimensiuni reale, atât în lărgime, cât şi în adâncime, 
pe bază de discriptori perfecţionaţi în toate domeniile. 

Suntem noi pregătiţi pentru o asemenea tranzita-
re de la vis la realitate, în cadrul revoluţiei modului 
de a cunoaşte care are loc în viaţa intelectuală mon-
dială? Nu, nu putem. De aceea trebuie să ne grăbim 
ca să putem fi. Cei ce nu se organizează şi nu-şi cre-
ează instrumentele necesare pe acest drum riscă să 
nu existe în memoria lumii şi a propriei lor gândiri 
creatoare. 

Pentru ei visul cunoaşterii universale nu se poate 
întrupa, iar participarea lor la viaţa intelectuală globală 
rămâne închisă. Să ne ferim de o asemenea perspecti-
vă şi să dăm personalităţilor culturii noastre posibilita-
tea să participe din plin la trecerea spre realităţile con-
temporane a visului lor de cunoaştere universală. În 
felul acesta cultura noastră însăşi îşi poate păstra şi 
dezvolta personalitatea în culturile lumii. 

În fond, ne aflăm în zorii unei noi Renaşteri a 
spiritului uman. O Renaştere globalizată în care am 
putea afirma împreună cu Pico della Mirandola de 
pe meridianul nostru: „Ştim totul şi încă ceva pe 
deasupra!”. 

Condiţia e să ne organizăm bibliotecile şi să par-
ticipăm cu ele la viaţa intelectuală a lumii. 
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Abstract: 
Brand, branding… termeni cunoscuţi de toţi, mai puţin înţeleşi şi utilizaţi în structurile infodocumentare. 

Brandingul, un domeniu managerial în dezvoltare, se deplasează de la periferie către centrul preocupărilor instituţi-
onale şi pătrunde şi în societăţile de binefacere, în domeniul artistic, cultural şi învăţământul universitar şi chiar şi 
în cel infodocumentar. Brandingul înglobează şi este asociat cu marketingul, designul, comunicarea internă şi exter-
nă şi resursele umane. Devine canalul prin care biblioteca se prezintă intern şi în faţa diverselor medii externe. In-
fluenţează fiecare parte a organizaţiei şi fiecare fel de public al bibliotecii – tot timpul, peste tot. 

Elaborarea, implementarea, menţinerea, dezvoltarea brandului este o activitate dificilă, nu este un exerci-
ţiu pentru bibliotecile pasive, inerte. Exerciţiul de branding este pentru bibliotecile pentru care diferenţierea de-
vine esenţială, pentru bibliotecile care transpun rapid în rezultate concrete ceea ce învaţă, pentru bibliotecile ca-
re inovează continuu, pentru bibliotecile care-şi perfecţionează şi-şi îmbunătăţesc mereu relaţia cu utilizatorii. 

Articolul sintetizează definiţiile de brand, evidenţiază vectorii brandului, evoluţia brandului de la origini până la 
importanţa lui de astăzi, exemplifică cu realizările Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. 

Concluzia la care ne trimite articolul este că o bibliotecă îşi poate atinge potenţialul maxim numai tratând cu 
maximă seriozitate brandul.  

 

Cuvinte-cheie: instituţii infodocumentare, brand, branding, identitate, managementul brandului, vizibilitatea 
brandului, valorile brandului, publicul bibliotecii, fidelitatea utilizatorilor, experienţa utilizatorului. 
 
Forţa pieţei transformă societatea în una 

consumeristă. Valoarea acestei societăţi este: con-
sum, deci exist! Societatea actuală mai este su-
pranumită şi societatea surplusului şi a excesului. 
Oricum ar fi numită şi supranumită, această societa-
te generează criza instituţiilor culturale, care nu-şi 
pot identifica nişa specifică în acest amalgam 
consumerist. După cum afirmă Mircea Mitruţiu, cri-
za instituţiilor înseamnă golirea templelor bazate pe valori şi 
credinţe... şi demolarea turnului care le proteja... mall-ul este 
noul templu. Mircea Mitruţiu lansează şi o chemare-
invitaţie: Oameni şi organizaţii, ieşiţi în evidenţă, dacă nu 
vreţi să ieşiţi din joc. Faceţi valuri, ori veţi dispărea! 

Trăim într-o lume a brandurilor, chiar dacă bi-
bliotecile ignoră brandul şi brandingul, în cel mai 
bun caz considerându-l un simplu instrument de 
marketing. Trăim într-o lume în care principalele 
active instituţionale sunt know-how-ul, cunoaşterea 
şi brandul. 

Ce este un brand? Ce înseamnă branding?  
Cuvântul „brand” este în ochii şi urechile noastre 

permanent – fie că îl auzim la radio, fie că îl vedem la 
televiziune, în magazine, în publicitatea stradală, în 

mass-media tipărită etc. Specialiştii, reprezentanţii 
mass-media şi chiar publicul consumator de servicii 
au adus acest cuvânt în prim-plan. Ajunge şi în institu-
ţiile infodocumentare, ca instituţii prestatoare de ser-
vicii. Acest interes pentru brand a fost stimulat de o 
serie de schimbări [5] printre care se numără: 

– evoluţia tehnologiei digitale; 
– apariţia ideii de organizaţii de mare vizibilitate; 
– brandingul se deplasează de la periferie către centrul preo-

cupărilor instituţionale; 
– brandingul pătrunde şi în societăţile de binefacere, în do-

meniul artistic, cultural şi învăţământul universitar; 
– şi, poate cel mai important, apariţia în secolul al XXI-lea 

a unei societăţi, dar şi a unor organizaţii, mai responsa-
bile.  

Sintetizând multele definiţii de brand întâlnite în diver-
se publicaţii şi site-uri, putem spune că un brand este, în 
definitiv, o organizaţie, un produs sau un serviciu cu per-
sonalitate.  

Un brand este un nume!  
Ce este un nume? Un trandafir va mirosi la fel de dulce, indife-

rent de numele pe care i-l dăm zicea William Shakespeare. Nu, 
nu-i adevărat, susţin Al Ries şi Jack Trout, Shakespeare s-a înşelat. 
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Un trandafir, dacă ar fi numit altfel, nu ar mai avea aceeaşi mireas-
mă... tocmai de aceea, cea mai importantă decizie de marketing în 
industria parfumurilor este alegerea numelui de brand [1] .  

Unii oameni consideră branduri produsele insistent 
promovate, ca detergentul Tide plus sau săpunul Dove; 
antiperspirantul Rexona sau cafeaua ILLI, produsele de 
parfumerie Nina Rici sau Carolina Herera..., cosmeticele 
Gerovital, Garnier, Oriflame, Viorica Cosmetic etc. 

Oamenii consideră branduri şi mall-urile, super-
marketurile, magazinele care vând produse de brand. 
Unii oameni preferă N1, alţii Metro, unii Everest, 
Valentina, Fourshet. Fiecare din cei care optează pen-
tru un magazin sau altul îl percepe ca pe un brand, 
pe care-l consideră bun, îl preţuieşte, admiră, reco-
mandă şi altora. 

Mulţi asociază brandurile cu produsele Glamoor. 
Pentru alţii brandul este un simbol, un logo, o mâzgă-
litură (vorba lui Alexe Rău) pe produsele unei biblio-
teci, pe un site, pe o carte de vizită sau chiar pe uşile 
sau capota unei maşini instituţionale. Brandul este 
privit cu îndoială de către bibliotecari, sau chiar respins 
de unii dintre ei. 

De ce avem nevoie de branding? – Pentru că avem 
nevoie de public! 

Publicul, adică utilizatorii noştri, primeau ce li se 
oferea! Vremurile s-au schimbat. Pur şi simplu nu 
mai este aşa. Proliferarea mijloacelor de comunicare, 
tehnologia informaţiei (IT), site-uri, bloguri; evoluţia 
publicului într-unul complex, sofisticat, cu tipuri 
comportamentale, cu bizarerii individuale, omogeni-
tatea crescândă a produselor şi serviciilor; competi-
tivitatea crescândă în fiecare domeniu de activitate, 
apariţia unei societăţi căreia îi pasă; dar, dincolo de aces-
tea, necesitatea ca bibliotecile de astăzi să iasă la rampă şi să 
comunice cu toate tipurile lor de public – au afectat echilibrul 
puterii (bibliotecă/utilizator) şi fac ca brandul instituţional să 
fie esenţial pentru dezvoltare, pentru viaţă sau supravieţuire în 
secolul al XXI-lea. 

Brandurile produselor sunt direcţionate, de obicei, 
către un public extern. În biblioteci produsele şi servi-
ciile sunt orientate spre un public intern – cel ce vine la 
bibliotecă, considerat, predominant, utilizatorul – ele-
vul, studentul, care au nevoie să apeleze la biblioteci... 
pe ei şi-au clădit mult timp politicile, serviciile, strategi-
ile, bibliotecile. Foarte puţine, de foarte puţine ori, au 
luat în calcul potenţialii utilizatori...  

Dar publicul extern devine din ce în ce mai im-
portant pentru biblioteci. Poate de aceea am ajuns la 
rezultatele pe care le avem astăzi – un public rarefiat, 
ca componenţă, şi aproape omogen, aproape stabil, 
ca număr, chiar cu o tendinţă certă de diminuare... 
trebuie să ne orientăm spre un public potenţial. Dar cum? 
Oferind în continuare ce le oferim celor din interior? Lor le 
oferim ca să-i menţinem. Dar, ca să-i atragem pe cei externi, 
pentru a-i înmulţi pe cei interni, avem nevoie de o altă politică, 
de schimbare a ceva... nu mai pedalăm pe aceleaşi principii, 
valori, concepte, paradigme... complexe.  

Bibliotecile nu se îngrijorau de imaginea, de 
identitatea, de reputaţia lor. Amintim, în context, stri-
gătele unui personaj al lui Shakespeare: Reputaţia, repu-
taţia, reputaţia! Mi-am pierdut reputaţia. Am pierdut partea 
mea nemuritoare... Bibliotecile nu se preocupau de repu-
taţie şi, deci, nici de viitorul lor. Acum totul s-a 
schimbat. Se conştientizează că reputaţia bibliotecii 
este o resursă foarte valoroasă, ce trebuie administra-
tă într-o manieră coerentă, sofisticată şi durabilă. 

Identitatea, în diversele ei forme de manifestare, 
ne-a acaparat minţile şi inimile, pentru că ţinem 
morţiş să ne exprimăm nevoia de a aparţine, dar şi de 
a ne detaşa, noi şi aspiraţiile noastre, de cei din jur. 

Identitatea a fost ideea ce a marcat secolul  
al XX-lea, brandingul marchează secolul XXI. Dar 
bibliotecarii din secolul XXI, nu ştiu să definească 
un brand, nu ştiu să creeze, să administreze, să im-
plementeze şi să menţină un brand. 

Bazându-ne pe definiţia lui William J. McEvan [4] 
putem defini, pentru structurile infodocumentare, 
brandul ca fiind Ansamblul impresiilor pe care le capătă utili-
zatorul, ca rezultat al vizitelor la bibliotecă.  

Există o diferenţă extrem de importantă între o bi-
bliotecă şi o experienţă în aceeaşi bibliotecă; există o 
diferenţă între o experienţă dintr-o bibliotecă oarecare 
şi o experienţă la biblioteca Hasdeu (bună sau rea, dar 
există o diferenţiere). Este o experienţă care diferă de la 
o bibliotecă la alta, în ciuda eforturilor bibliotecii X, de 
exemplu, de a crea o experienţă unică, ei, utilizatorii 
preferă o altă bibliotecă. O experienţă Hasdeu, sau o 
experienţă ULIM reprezintă ansamblul impresiilor pe 
care utilizatorul le capătă, ca rezultat al vizitei sale la biblio-
teca Hasdeu sau la biblioteca ULIM. Colecţiile pot fi la fel, 
ambientul fizic la fel, dar impresia poate fi total diferită, 
fiindcă experienţa trăită poate să difere. Părerile utili-
zatorilor reprezintă cheia către relaţia bibliotecii cu utili-
zatorul, totodată, impresiile oamenilor constituie cheia 
spre viitorul succes al bibliotecii. 

Discuţiile despre branduri şi opiniile privind 
relaţiile cu utilizatorii au apărut recent. Rafturile din 
librării şi biblioteci sunt pline de atâtea cărţi despre bran-
duri. Studiile aduc la cunoştinţă faptul că păstrarea 
utilizatorilor, creşterea organică şi fidelitatea faţă de 
branduri/biblioteci rămân a fi principalele preocupări 
ale managementului instituţional. Rapoartele anuale, 
planurile bibliotecilor demonstrează că scopul biblio-
tecilor nu constă doar în atragerea noilor utilizatori, 
ci în satisfacerea necesităţilor lor şi prin aceasta 
fidelizarea lor.  

Brandurile identifică, definesc şi exprimă experienţa de utilizare 
a produselor şi a serviciilor specifice, cu care utilizatorii intră în 
contact. Brandurile sunt asemenea partenerilor de dans, fiinţele cu 
care unii utilizatori formează, câteodată, relaţii importante şi 
reciproce, şi chiar relaţii sentimentale. 

Pentru a înţelege importanţa unei relaţii brand/ bi-
bliotecă-utilizator este necesară realizarea unei scurte 
călătorii în lumea brandurilor... un singur exemplu: 
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Dimineaţa ai să-i dai de veste lui Silicoi, de la căruţa de 
bagaje. El îţi va da în primire una dintre cele mai fine şi mai 
arătoase mantii ale noastre. Este ţesută din păr de capră, 
rezistă chiar şi la cele mai puternice furtuni şi este vopsită cu 
o substanţă din rădăcină de granată, astfel încât are o culoare 
trainică. Lângă tivul mantiei vei găsi cusută în interior o stea 
mică. Aceasta este marca lui Tola, a cărui ghildă croieşte cele 
mai bune haine din lume. Lângă stea este marca mea, un cerc 
înăuntrul unui pătrat. Amândouă aceste mărci sunt cunoscu-
te şi respectate pe tot pământul şi am vândut mii şi mii de 
astfel de mantii…[3] 

Brandurile erau larg răspândite cu mult timp înain-
te de predarea managementului brandurilor în sălile de 
curs sau în sediile bibliotecilor. Primele branduri au 
fost utilizate încă de către vânători şi păstorii de vite, ca 
semne distinctive, create pentru a marca provenienţa 
sau proprietatea. Importanţa lor la acel moment consti-
tuia doar simpla diferenţiere a unui lucru de altul. 
Brandul a creat o afirmaţie simplă: „Acesta este al meu, 
acela este al tău”. 

Odată cu emergenţa breslelor (ghildelor) medie-
vale, această distingere a însemnelor proprietăţii a 
căpătat un rol suplimentar – unul cu mult mai impor-
tant pentru înţelegerea corectă a relaţiilor brand-client. 
În mod similar autografelor artiştilor de azi, simbolu-
rile şi însemnele familiilor sau ale breslelor erau utilizate 
pentru a transmite mult mai multe decât simplul 
drept de proprietate. Ele erau întrebuinţate pentru a exprima 
mesaje importante, unele dintre care erau legate de statutul sau de 
poziţia posesorului brandului respectiv. „Să ştie toţi, fără vreo 
îndoială, cine sunt eu!” Unele însemne erau adevărate 
garanţii ale calităţii produselor, transmiţând demnitatea 
de care se bucură creatorul sau producătorul respec-
tiv. „Acesta este produsul meu şi a fost creat chiar de mine 
însumi.” Sau „Eu sunt creatorul acestei lucrări. Este imprimat 
numele meu acolo.” 

Brandurile sunt peste tot. Toate se cer a fi observate, 
deseori în mod simultan, căutând să atragă consuma-
torii, încercare pe care fiecare brand speră să o 
transforme într-o relaţie trainică, de lungă durată şi 
plină de semnificaţie. Unele branduri reuşesc, dar 
marea majoritate nu pot face acest lucru. Brandurile 
prospere oferă o răsplată utilizatorului, indiferent dacă 
este tangibilă sau intangibilă, raţională sau emoţio-
nală. Ele fac acest lucru de fiecare dată când utiliza-
torul apelează la biblioteca respectivă. 

Rolul brandului a suferit o extindere importantă, 
depăşind limitele unor simple diferenţieri ale bunurilor 
stăpânite: brandurile au început deja să transmită girul per-
sonal al creatorului produsului, precum şi particularităţi-
le pozitive şi unice ale produsului, deopotrivă cu 
experienţa utilizatorului. El a început să devină expre-
sia relaţiilor reciproce – acest lucru aducând valoare atât 
bibliotecii, cât şi utilizatorului. 

Într-o epocă a abundenţei, bibliotecile trebuie să 
muncească din greu ca să se facă remarcate. În ava-
lanşa de informaţii care lovesc pe toată lumea, ori-

unde şi permanent, bibliotecile îşi doresc să fie re-
marcate. De fapt, nici nu au de ales. 

Astăzi, adevărata concurenţă nu gravitează în ju-
rul numărului de cărţi sau a diversităţii colecţiei. 
Concurăm pentru atenţie, pentru cota de „gânduri şi 
sentimente”. Dacă nu captăm atenţia angajaţilor şi a 
utilizatorilor, devenim vulnerabili! (Remarcăm aici că 
YOU TUBE a anunţat că va plăti utilizatorilor pentru 
postarea filmuleţelor, numai să sporească audienţa, 
adică numărul de utilizatori.) 

Ca să-i atragi, trebuie să le oferi experienţe pozi-
tive (puţin spus), palpabile, intense şi instantanee. În 
societatea excesului, atenţia e o raritate. Noi, biblio-
tecarii, trebuie s-o mânuim cu grijă! Idealul nostru, de 
secole, de bibliotecă îl lăsăm încuiat în trecut. Avem 
nevoie de alte paradigme, de alte idealuri. 

Privit din afară, brandul pare să se rezume doar la 
câteva elemente: câteva culori, câteva caractere, un 
slogan, toate garnisite cu un logo sau simbol – uneori 
de natură alegorică, dar de obicei format dintr-un 
simplu caracter. Toate aceste ingrediente par să fie 
combinate şi apoi suprapuse, mai mult sau mai pu-
ţin la întâmplare, peste tot ce deţine sau unde îşi 
pune amprenta organizaţia. Dar în viaţa reală e ceva 
mai complicat. Orice bibliotecă, mare sau mică, pu-
blică sau academică, face sute de mii de tranzacţii 
zilnic, interacţionează, la fel, cu sute şi mii de utiliza-
tori. Externalizează designul, producţia şi alte com-
ponente-cheie ale activităţii sale. Interacţionează cu 
autorităţi locale şi centrale. Are relaţii cu categorii 
diferite de public, printre care oameni de afaceri, jur-
nalişti, politicieni, oameni de cultură etc. Treptat, bi-
blioteca, mai cu seamă una activă, capătă vizibilitate. 
Ajunge o entitate aflată permanent sub ochiul atent, 
adesea critic, al societăţii. 

Brandingul înglobează şi este asociat cu marketin-
gul, designul, comunicarea internă şi externă şi resur-
sele umane. Devine canalul prin care biblioteca se pre-
zintă intern şi în faţa diverselor medii externe. Influen-
ţează fiecare parte a organizaţiei şi fiecare tip de public 
al bibliotecii – tot timpul, peste tot. 

Ideea specifică şi elementele vizuale, luate împreu-
nă, delimitează teritoriul brandului. Dar, pentru a fi cu 
adevărat eficace, trebuie să poţi simţi brandul. Să poţi 
chiar să îl atingi, să îl interiorizezi, pentru ca ideea speci-
fică să se manifeste. Poate că cea mai limpede cale de a 
înţelege cum devine brandul tangibil este să îl priveşti 
prin prisma celor patru vectori prin care se manifestă. 
Aceştia sunt: produsul, mediul brandului, comunicarea 
şi comportamentul: 

• PRODUSUL – ceea ce produce şi oferă bibli-
oteca;  

• MEDIUL BRANDULUI – mediul fizic al bran-
dului, mediul în care se prezintă; 

• COMUNICAREA – cum le vorbeşte despre 
sine oamenilor, fiecărui fel de public, şi cu 
ce se ocupă; 
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• COMPORTAMENTUL – cum se poartă oa-
menii bibliotecii unii cu alţii şi cu mediul ex-
tern 

Brand înseamnă mai mult decât un logo: e o 
promisiune şi un contract cu fiecare utilizator în par-
te. Iar dacă oamenii simt că oferta bibliotecii nu se 
ridică la aşteptările lor, pot foarte bine să nu mai vină 
la bibliotecă. 

Brandul nu poate fi conceput, dezvoltat, modi-
ficat separat. Brandul este strâns legat de strategia de 
dezvoltare a bibliotecii. Strategia indică direcţiile de 
dezvoltare, publicul, produsele (servicii, programe, 
oferte) pe baza cărora biblioteca va concura cu lu-
mea tehnologică, care vor conduce biblioteca spre o 
bună poziţionare în această lume şi obţinerea rezul-
tatelor pozitive. Astfel, strategia bibliotecii include 
un set unic de asocieri ale brandului, reflectat în ale-
gerea rolurilor pe care acestea pot şi trebuie să le 
joace. 

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” are o ex-
perienţă mai mare decât alte biblioteci, în branding. 
În primul rând BM se preocupă permanent de ima-
ginea sa, de reputaţia sa, de notorietatea sa. Mai nou, 
şi-a propus, prin strategia instituţională, să-şi elabo-
reze, dezvolte şi să menţină un brand puternic prin: 

 poziţionarea BM în mod diferenţiator, ino-
vator, în comunitatea chişinăuană şi cea 
profesională;  

 consolidarea imaginii BM ca imagine corpo-
rativă a reţelei HASDEU, demonstrând ca-
pacitatea noastră profesională şi organiza-
ţională de a susţine această reţea;  

 construirea unei identităţi, pornind de la 
istoria, tradiţia BM, diversitatea culturală a 
oamenilor ei; susţinând, întreţinând moti-
vaţia angajaţilor în jurul unei biblioteci care 
este construită împreună  

Rezultatele primilor ani de implementare a pla-
nului strategic de dezvoltare sunt îmbucurătoare:  

• BM şi-a creat numele; 
• BM şi-a creat designul logoului; 
• BM şi-a înregistrat brandul la AGEPI, 

brandul BM fiind „marcă înregistrată”; 
• BM şi-a elaborat „Manualul de identitate”, 

numit şi manual de brand; 
• BM a lansat şi manageriat un program de 

branding de succes, care ne-a adus pri-

mul loc la Concursul republican „Anul 
promovării imaginii bibliotecii publice în 
comunitate”; 

• BM a asigurat vizibilitatea brandu-lui său prin 
transparentizarea activităţii în mass-media 
(în 2009, BM a înregistrat un număr re-
cord, de 670 de prezenţe în mass-media 
tipărită şi 420 în mass-media audio-vizu-
ală); 

• BM a instruit bibliotecarii referitor la mo-
dul în care se construieşte şi se gestio-
nează un brand; 

• BM a susţinut revista de specialitate 
BiblioPolis, care este instrumentul nostru 
de imagine şi parte a identităţii noastre; 

• Managementul brandului este tratat ca o re-
sursă la fel ca toate celelalte. 

Elaborarea, implementarea, menţinerea, dezvol-
tarea brandului este o activitate dificilă, o activitate 
complicată. Acest exerciţiu nu este pentru biblioteci-
le pasive, obişnuite cu rutina într-atât încât o consi-
deră comoditate. Exerciţiul de branding este pentru 
bibliotecile pentru care diferenţierea devine esenţia-
lă, pentru bibliotecile care transpun rapid în rezulta-
te concrete ceea ce învaţă, pentru bibliotecile care 
inovează continuu, pentru bibliotecile care-şi perfec-
ţionează şi-şi îmbunătăţesc neîncetat relaţia cu utili-
zatorii. BM este o astfel de bibliotecă. 

La noi, la BM „B. P. Hasdeu”, toată lumea con-
ştientizează că un brand este o resursă tot mai boga-
tă de diferenţiere şi evidenţiere. Putem afirma că, as-
tăzi, fiecare departament, de la marketing, la achiziţii, de 
la resurse umane, la automatizare, a încorporat manage-
mentul brandului în gândirea, modelul comportamental 
şi acţiunile lui. Pentru că vrem să construim o versiune 
reuşită a identităţii noastre seculare şi nu o imitaţie 
second-hand a altei biblioteci. 

 Concluzia la care am ajuns prin experienţele noas-
tre este că o bibliotecă îşi poate atinge potenţialul maxim 
numai tratând cu maximă seriozitate brandul. Un ma-
nagement responsabil al brandului înseamnă un com-
portament coerent, consecvent, congruent în toate 
aspectele şi în relaţia cu toţi partenerii bibliotecii. Iar 
aceasta înseamnă că biblioteca trebuie să-şi identifice şi 
să aplice modele comportamentale care să reflecte 
realmente discursul bibliotecii.  
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2. Biblioteca Municipală – bibliotecă inovantă. / Lidia Kulikovski [et al]. Chişinău: Magna Princeps, 2010. 
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REALITATEA AUGMENTATĂ ŞI BIBLIOTECILE PUBLICE 

 
Marcel ŢURA 

 

 
Imaginaţi-vă că sunteţi într-o bibliotecă şi vă plimbaţi printre rafturile cu cărţi. Nu vă amintiţi au-

torul, dar credeţi că ştiţi o parte din titlul cărţii de care aveţi nevoie, bibliotecarul nu este prin preaj-
mă să vă ajute, întindeţi 
mâna spre una din cărţi şi 
vreţi să faceţi un clic pen-
tru a obţine mai multe 
detalii, dar vă daţi seama 
că sunteţi în lumea reală şi 
clickurile nu funcţionea-
ză, deocamdată. Însă 
acest tip de interacţiune 
între lumea reală şi spa-
ţiul virtual nu este depar-
te. De fapt se preconizea-
ză că următorul pas pe 
care îl va face omenirea 
după internet va fi realita-
tea augmentată, adică rea-

litatea îmbogăţită cu informaţii de tip grafic, video şi sonore, generate cu ajutorul calculatorului. 
Probabil în aceste clipe vă gândiţi că articolul pe care-l citiţi are accente SF, însă această tehnologie 

există şi este utilizată în viaţa de zi cu zi. Un exemplu îl reprezintă transmisiile televizate ale meciurilor 
de fotbal, în care, peste imaginile reale ale terenului de joc sunt trasate, virtual, distanţe, viteze şi alte 
informaţii suplimentare. Toate aceste detalii nu există, 
fiind suprapuse peste imagini cu ajutorul unui soft spe-
cializat, rulat pe un calculator. 

Termenul Augmented Reality a apărut în anii ’90, cu 
toate că primele aplicaţii, care se bazează pe această 
tehnologie datează din 1970. 

Există tendinţa de a confunda Augmented Reality cu 
Virtual Reality, care, spre deosebire de prima, este 
generată exclusiv de către un calculator. În schimb, 
realitatea augmentată utilizează elemente din lumea 
reală îmbinate cu date generate de calculator. 

Realitatea augmentată schimbă modul în care ve-
dem ceea ce ne înconjoară sau mai bine spus modul în 
care cei care o utilizează interacţionează cu lumea în-
conjurătoare. Cu ajutorul realităţii augmentate, în timp 
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ce vă plimbaţi pe stradă, utilizând telefonul mobil inteligent sau, de ce nu, o pereche de ochelari spe-
ciali, puteţi afla ce reprezintă statuia pe care o aveţi în faţă, dacă există apartamente de vânzare în 
blocul din stânga, dacă firma de la parter face angajări sau ce evenimente au loc azi la biblioteca pe 
care o aveţi în dreapta. 

Cele două ingrediente, care fac posibilă realitatea augmentată sunt o cameră video ce permite 
transferul informaţiilor reale într-un mediu de procesare şi o aplicaţie, care pe baza unor algoritmi 
este în măsură să combine diferite informaţii virtuale peste imaginile reale şi să genereze imaginile 
suprapuse pe un ecran. Un rol important în această ecuaţie îl are şi sistemul GPS, care uşurează 
această sarcină a softului de realitate augmentată, localizând elementul din vizorul camerei video. 

În prezent există mai multe aplicaţii care se bazează pe această tehnologie. Astfel Wikitude World 
Browser funcţionează pe majoritatea smartphone-urilor şi tabletelor, rularea acesteia permiţând afişa-
rea de informaţii suplimentare despre locaţia aflată în vizorul camerei foto din dotarea dispozitivului. 
În acest mod puteţi afla impresiile altor persoane referitoare la lo-
caţia respectivă, aceasta reprezentând un mod extraordinar de a 
obţine detalii suplimentare şi mai puţin cunoscute despre locurile 
din jurul poziţiei curente, pe baza datelor furnizate de GPS şi ca-
mera foto. O altă aplicaţie, ce funcţionează pe acelaşi principiu, 
este Layar Reality Browser peste care au fost create mai multe ni-
veluri (layer-e) de informaţii provenite dintr-o bază de date online. 
Wikitude Drive aduce realitatea augmentată în zona navigaţiei asis-
tate de GPS, peste imaginile transmise în timp real de camera vi-
deo a dispozitivului sunt afişate indicaţii referitoare la direcţia de 
deplasare, prestabilită anterior, în acest fel clipele de neatenţie ce 
pot să apară prin utilizarea navigatoarelor GPS clasice sunt evitate. 

Utilizarea realităţii augmentate în bibliotecă poate aduce o no-
uă dimensiune acesteia prin adăugarea de conţinut realităţii exis-
tente. Gândiţi-vă cum ar putea să arate Secţia pentru copii a bibli-
otecii, prin utilizarea acestei tehnologii. Personajele din cărţi ar 
deveni interactive şi dinozaurii ar prinde viaţă. În prezent sunt 
cărţi ce folosesc această tehnologie revoluţionară, al căror conţinut 
poate fi vizualizat pe ecranul unui monitor. Pe fiecare pagină a 
cărţii este amplasat un marcator distinct, softul identifică acest 
simbol cu ajutorul unei camere video şi asociază cu imaginile reale 
detalii suplimentare pe care le transmite monitorului, în acest fel avionul de la pagina 3 se ridică şi 

începe să execute o serie de acrobaţii aeriene, trenul de 
la pagina următoare începe să şuiere, toate acţiunile 
fiind strâns coordonate de mişcările celui care răsfo-
ieşte cartea. 

Cititorii ar putea să vadă în timp real cu ajutorul 
unui telefon inteligent informaţii, recenzii şi rating-uri 
ale altor cititori referitoare la cartea pe care o au în vi-
zorul camerei video a telefonului, pe baza unui marca-
tor de pe cotorul cărţii, ce poate fi un banal cod de 
bare. Tehnologia poate ajuta la îndrumarea utilizatori-
lor noi spre diferitele secţii ale bibliotecii prin afişarea 
direcţiei de urmat pe ecranul dispozitivului sau poate 
fi folosită la realizarea unui tur literar. 
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Alte sugestii de utilizare a realităţii augmentate în cadrul unei bibliotecii: 
- realizarea unei conexiuni între catalogul online şi un soft de realitate augmentată astfel încât ci-

titorii, în urma căutării unui titlu pe dispozitivul lor mobil, să fie îndrumaţi spre raftul unde se află 
cartea respectivă; 

- marcatori amplasaţi în diverse zone din bibliotecă pentru a afişa informaţii suplimentare despre 
zona respectivă, de exemplu un astfel de marcator situat lângă staţiile de internet poate afişa pe dis-
pozitivul mobil regulile de utilizare a staţiei respective; 

- asocierea locaţiei GPS a bibliotecii cu softurile amintite anterior (Wikitude, Layar, Junaio etc.) 
ceea ce ar avea ca rezultat afişarea pe ecranul telefonului a evenimentelor, expoziţiilor care au loc în 
bibliotecă la ora respectivă, celor care trec prin zona bibliotecii şi utilizează una dintre aplicaţii. 

Un grup de cercetători de la Universitatea Miami a realizat o aplicaţie pentru smartphone-urile 
bazate pe Android al cărei scop este de a ajuta bibliotecarii să descopere cărţile aşezate greşit pe raft. 
Aplicaţia utilizează camera video integrată pentru a citi marcatorii (codurile de bară) de pe cotorul 
cărţilor, în momentul în care o carte nu se află la locul ei, softul indică acest aspect afişând printr-o 
săgeată poziţia corectă pe raft a acesteia, aplicaţia poate fi utilizată şi pentru generarea de rapoarte de 
inventar. 

Cu ajutorul geolocaţiei, marcatorilor şi a realităţii augmentate avem posibilitatea de a atrage po-
tenţiali utilizatori ai serviciilor bibliotecii şi în acelaşi timp să fim o bibliotecă cool, în pas cu tehnolo-
gia, oferind utilizatorilor conţinutul de care au nevoie, într-un mod nou şi cu care sunt obişnuiţi. 
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BIBLIOTECONOMIA ÎN LUMEA VIRTUALĂ1 

 
conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI 

 

 
Introducere 
Obiectul biblioteconomiei este biblioteca cu toate componentele sale – bibliotecari, spaţii, resur-

se. Biblioteconomia studiază legităţile dezvoltării şi funcţionării acestor componente în relaţia lor cu 
cea mai importantă componentă a bibliotecii – utilizatorul.  

Amintind afirmaţia lui Ion Stoica precum că „biblioteconomia este ştiinţa tuturor ştiinţelor”, ne între-
băm astăzi: biblioteconomia, ştiinţa organizării tuturor ştiinţelor, e în pericol? Nu îşi găseşte locul în 
lumea nouă, lumea virtuală? 

Dar, poate, lumea virtuală nu este altceva decât biblioteconomie modernă? 
Abordând conceptul Biblioteca 2.0, abordăm, de fapt, viitorul instituţiei bibliotecare. Şi dacă nu 

am fi reprezentat B. M. „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, poate găseam alt citat, dar aşa cităm din 
Bogdan Petriceicu Hasdeu: „Trecutul este uşa viitorului”. Biblioteconomia trebuie să abordeze viito-
rul obiectului şi subiectului ei prin prisma trecutului. 

Ce aveam noi cu 100 de ani în urmă? Cu ce se ocupau bibliotecile? Cu alfabetizarea, educarea, in-
formarea, constituirea colecţiilor (astăzi resurse), constituirea şi publicarea cataloagelor (astăzi le ex-
punem on-line), cercetarea, comunicarea culturală, tezaurizarea, planificarea, elaborarea rapoartelor, 
statisticilor... Ce fac bibliotecile astăzi? Acelaşi lucru, dar cu alte mijloace. Vor face acelaşi lucru şi 
peste alţi 100 de ani, cu mijloace mult mai sofisticate... 

 

Context actual 
Contextul biblioteconomic este lumea noastră, lume care, după Adrian Dinu Rachieru, trăieşte sub 

seducţia consumului2. Utilizatorul nostru, un «Homo Digitalis, dependent de internet, racordat unor comunităţi 
virtuale, comunică cu noi utilizând un limbaj „de grup” – globish, abrevieri, emoticonuri etc.»3, demonstrează 
apartenenţa la cultura de tipul „copy-paste”... Acest context, bătut, încă, şi de criza economică, 
afectează biblioteconomia cu toate componentele sale, generând şi o criză identitară a bibliotecilor în 
această hight modernity society. Îngrijorările teoretice şi, sporadic, zgomotul mediatic, nu au fost combusti-
bilul necesar pentru mutaţii în domeniu. Alături de acestea mai sunt necesare acţiuni responsabile, con-
certate la scară naţională. Reuniunea profesională naţională care ridică acest subiect va contribui cu 
siguranţă. 

Secolul nostru are mai multe etichete: secolul vitezei (Octavian Paler), secolul consumerist 
(Adrian Dinu Rachieru), secolul urât (Dan Puric). 

Referitor la secolul vitezei şi la viteza bibliotecii, aduc exemplul Micului prinţ, din opera cu 
acelaşi nume de Antoine de Saint-Exupéry. Ajuns pe o nouă planetă, primul pe care îl întâlneşte 
este un lampagiu. Citez dialogul: 

 – Bună ziua. De ce stingi felinarul? 
 – Acestea sunt instrucţiunile. Să sting felinarul. Bună dimineaţa. 
 – Care sunt instrucţiunile? 
 – Trebuie să sting felinarul. Bună seara. Şi-l aprinse iar. 

                                                 
1 Reflecţii asistate de Ray Bradbury şi Dan Puric. 
2 Rachieru, Adrian Dinu. McLumea şi cultura publicitară: zece eseuri despre psihosociologia publicitară. Timişoara : Ed. Augusta; 

Artpress, 2008, p. 17. 
3 Ibidem, p. 9. 
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 – Atunci de ce-l aprinzi iar? 
 – Aşa-s instrucţiunile, răspunse lampagiul. 
 – Nu înţeleg, zise micul prinţ. 
 – Nu e nimic de înţeles, răspunse lampagiul. Instrucţiunile sunt instrucţiuni.Bună dimineaţa. 

Şi stinse felinarul. 
Apoi îşi şterse fruntea cu o batistă cadrilată cu roşu. 
– E o meserie teribilă. Cândva, avea o socoteală. Dimineaţa stingeam felinarul, iar seara îl aprindeam. Restul zilei mă 

odihneam, iar restul nopţii dormeam... 
– Şi între timp s-au schimbat cumva instrucţiunile? 
Instrucţiunile nu s-au schimbat, zise lampagiul. Tocmai asta e buba! Cu fiece an planeta se rotea din ce în ce mai iu-

te, dar instrucţiunile rămâneau aceleaşi...4 
În biblioteconomie, instrucţiunile s-au schimbat, în virtutea schimbării instrumentelor tehnice uti-

lizate. Viteza însă mai puţin. Oricum, nu suntem încă racordaţi la viteza secolului. Dacă am reciti 
astăzi tratatul biblioteconomic al lui Gabriel Naudé, scris la 1627, am fi surprinşi, ba nu, am fi şocaţi 
cât de puţin s-a schimbat în politica de selecţie a bibliotecilor: doar limbajul, terminologia. Cu certitu-
dine, toate-s noi şi vechi îs toate... dacă mai aducem un exemplu, identificat şi tălmăcit de Alexe Rău: des-
coperirea, de către profesorul Sh. Liman, a primului blog din lume. Iar autorul străvechiului blog era 
bibliotecar. „[…] Liman aduce argumentul că, în contextul principiului continuităţii istorice, e corect să fie conside-
rate bloguri adnotările actualizate sistematic, cu trimiteri la site-uri web ori la alte bloguri, iar nu jurnalele şi zilnicele 
ordinare. [...] Un lucru care, zice arheologul, face dovada faptului că toate-s vechi pe lumea aceasta. Oamenii nu fac 
decât să reitereze, să prefacă vechile idei, realizându-le la un nou nivel tehnologic.” 

Care erau regulile până la era virtuală? Ştiinţa biblioteconomică stabilea legităţile de dezvoltare, 
practicienii le îmbrăcau în haine metodologice şi le implementau. Stabilea reguli stricte de relaţii cu uti-
lizatorul. Politicile bibliotecilor stipulau foarte puţine lucruri pe care cititorul poate să… şi imens de mul-
te lucruri pe care cititorul nu poate să… Învăţaţi să stabilim, să respectăm şi să dictăm regulile, ne-am 
trezit cu un utilizator hiperinstruit, hipertehnologizat, hiperconsumerist, care ne aminteşte că, de 
fapt, am intrat într-o nouă eră – era utilizatorului; într-un nou context, unde dictează el. Dan Puric 
zice cu referire la contextul în care trăim că este o lume mutilată, a omului urât, o lume schilodită, o 
lume confuză, „pe care, iată, o gustăm din plin, ce provocare extraordinară. Lumea de azi se găseşte într-un conti-
nuu proces de urâţire… Omul frumos nu mai este la modă. La modă este omul util, la modă este omul eficient”.5 
Omul acestei lumi, „…urmărit şi teleghidat, omul-cip nu mai are puncte cardinale, rătăceşte în acest labirint cu 
multe uşi, dar fără nicio ieşire. ...aleargă în lume, lipeşte etichete lucrurilor din jurul său...”6 Suntem şi noi parte 
din el... astăzi lipim pe bibliotecă o nouă etichetă: Biblioteca 2.0. 

 

Căutări 
Dezvoltarea lumii virtuale a fost subiectul multor discuţii interesante, ale căror concluzii sunt 

pertinente şi pentru subiectul nostru. Un studiu Delphi, realizat în perioada 1998-2000, a examinat 
punctele de vedere ale experţilor în biblioteconomie vizavi de viitorul profesional, în lumina 
schimbărilor în tehnologiile informaţionale. Studiul s-a concentrat pe trei arii principale: (a) tranziţia 
de la biblioteca tradiţională la biblioteca virtuală; (b) tranziţia de la practica tehnicistă la abordarea 
orientată pe utilizator; (c) abilităţile şi rolurile specialiştilor profesiei biblioteconomice. Studiul a iden-
tificat că experţii erau încrezători că biblioteca tradiţională va opera mult timp alături de noua 
paradigmă – biblioteca virtuală. Mulţi experţi au susţinut că în viitor bibliotecile vor fi concentrate 
mai mult pe lărgirea paletei conţinutului serviciilor pentru utilizatori. Specialiştii în biblioteconomie 
vor fi specialiştii în localizare, filtrare, evaluare a informaţiei, instructori de prim-nivel în utilizarea 
tehnologiilor informaţionale. Concluziile studiului au servit la schimbarea curriculumului. 

Joseph Lockard, în scrierile sale despre mitul virtual, notează: „Ideologiile care se dezvoltă cu referire la 
comunităţile virtuale promovează relaţiile sociale mecanizate şi beneficiile acestora, în paralel cu mistificarea individu-
lui, comunităţii şi relaţiile globale... Dacă susţinem această idee fără o analiză critică corespunzătoare, atunci putem 

                                                 
4 Saint-Exupéry, A. de. Micul prinţ.  Trad. de Igor Creţu. Chişinău: Ed. Silvius Libri, [s.a.], p. 33-34. 
5 Puric, Dan. Despre omul frumos. Bucureşti, Ed. DP, 2008,  p. 113. 
6 Ibidem, p. 109. 
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să ne trezim «în tentaculele caracatiţei».” 7 Următoarea decadă (autorul spunea în 2000) va produce multe 
schimbări în dezvoltarea comunităţii virtuale. Rolul bibliotecarilor încă urmează a fi stabilit, dar s-ar 
putea ca aceştia să fie cei care vor menţine caracatiţa în cuşcă. Mai suntem în acea decadă şi vă aduc 
un exemplu concludent: Igor Boţan, director ADEPT, analist şi expert politic, participând la Clubul 
de dezbateri la B. M. „B. P. Hasdeu”, şi-a început alocuţiunea cu următoarele cuvinte: „Vă mulţumim că 
ne-aţi scos din bibliotecile virtuale şi ne-aţi adus într-o bibliotecă autentică…” 

Alţi autori, Bonnie Nardi şi Vicki L. O’Day, în volumul lor Ecologia informaţională, observă că 
„dezvoltarea tehnologiei şi utilizarea acesteia trebuie să fie mediată de inimă”.8 Autoarele utilizează sintagma 
„specii importante” drept elemente cruciale pentru stabilitatea unui ecosistem. Bibliotecarii sunt 
identificaţi ca specie crucială, cu abilitaţi de a realiza interacţiunea, expertiza strategică, dorinţa de a 
evolua şi abilitatea de a dezvolta relaţii. 

Rolul bibliotecarilor în viitor este revoluţionarea prin evoluţie, după spusele lui Walt Crawford9. 
Parteneriatele şi interacţiunea cu mişcările civice sunt alţi factori pe care biblioteca ar putea să-i ia în 
considerare în timp ce transpune valorile şi responsabilităţile accesului la informaţie într-un nou se-
col. 

Potrivit lui Thomas Osburg (Corporate Affairs Director pentru Intel Europa), timpul petrecut în 
mediul on-line ar trebui valorificat în mai mare măsură pentru scopuri educaţionale, de formare sau 
dezvoltare profesională, iar bibliotecile s-ar situa în avantaj dacă ar putea dezvolta şi oferi cât mai 
multe astfel de oportunităţi celor care învaţă. Barometrul de opinie furnizează date descurajatoare, dar în 
consens cu contextul descris: numai o cincime dintre tineri merg la bibliotecă pentru a se informa; internetul este 
indicat ca sursă principală de studiu pentru studenţi; 72% dintre tineri folosesc mediul virtual pentru a învăţa; doar 
22% dintre tinerii studenţi preferă, încă, biblioteca; studenţii accesează internetul pentru comunicarea on-line; dintre ei 
65% utilizează e-mailul, blogurile, mesageria instant, reţelele sociale. Deci, alte scopuri decât cele educa-
ţionale.  

 

Continuitate 
Teoreticienii afirmă: cu cât mai mult ne schimbăm, cu atât mai mult rămânem aceiaşi (nu 

neapărat cu referire la biblioteconomie). În contextul actual, virtual, cea mai bună exemplificare 
rămân Legile lui Ranganathan 10. 

 Profunde şi flexibile, aceste legi au servit constructorilor lumii virtuale – le-au actualizat, revizuit 
şi aplicat la necesităţile actuale ale domeniului asistenţei informaţionale. Societatea Informaţiei, 
Cunoaşterii, Comunicării le-a utilizat din plin, reorganizându-le în scopuri diverse. Elementele de 
bază – cartea, cititorul, biblioteca au fost înlocuite cu altele – web, soft, conectivitate, diversitate, 
educaţie etc.  

Legile lui Ranganathan (LR) au inspirat cele cinci Legi ale Webului şi sunt bazate integral pe 
practica lor, considerate ca cerinţe minime de elaborare a webului: (1) resursele web sunt pentru a fi 
utilizate; (2) fiecărui utilizator web – resursele lui; (3) fiecărui web – utilizatorul lui; (4) salvează 
timpul utilizatorului; (5) webul este un organism în creştere. Noruzi, consideră cinci Legi ale Webului 
drept, baza oricărui websistem informaţional prietenos cu utilizatorul.  

Similar sunt aplicate aceste legi şi la abilităţile profesionale, care se schimbă mereu. În lumea 
virtuală procesul de învăţământ se schimbă, de la forme, instituţii, la concept. Pornind tot de la Legile 
lui Ranganathan, au fost elaborate Principiile de bază ale educaţiei la distanţă: (1) educaţia la distanţă este 
pentru dezvoltare; (2) fiecărui student – subiectul lui; (3) fiecărui subiect – studentul său; (4) salvează 
timpul studentului; (5) învăţarea este un proces care nu se încheie niciodată. 

M. Cana recunoaşte LR şi conceptele pe care le include ca inspiraţie puternică de schimbare 
socială şi le aplică la open source software: (1) softul este pentru utilizare; (2) fiecărui utilizator – softul 
                                                 
7 Peña McCook, Kathleen de la. A place at the table: participating in community building / American Library Association.  

Chicago and London, 2000, p. 77. 
8 Ibidem. 
9 Crawford, Walt. Being Analog. Creating Tomorrow’s Libraries. Chicago: American Library Association, 1999. 
10 Kulikovski, Lidia. Legile biblioteconomice  ale lui Ranganathan actualizate în era Internetului // Biblioteconomie. Studii. 

Cercetări. Recenzii. Eseuri. Chişinău : Magna Princeps, 2008, p. 120-125. 
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său (sau softul este pentru toţi); (3) fiecărui soft – utilizatorul său; (4) salvează timpul utilizatorului;  
(5) softul este un organism în creştere. 

Realităţile prezentului demonstrează amestecarea lucrurilor existente în combinaţii, incredibile 
pentru un trecut nu prea îndepărtat, ca, de exemplu: e-mail; e-educaţie; divertisment informativ; 
SecondLife etc. Exemplele cu LR constituie un exemplu de combinaţii novatoare ale legilor 
biblioteconomice cu alte domenii. Prin exemplele propuse demonstrăm universalitatea LR care, 
gândite pentru biblioteconomie, s-au multiplicat, diversificat, au influenţat şi ştiinţele conexe 
biblioteconomiei: tehnologia informaţională, webologia, educaţia, infosofia etc. Legile 
biblioteconomice şi în continuare vor influenţa şi domina tot ce este legat de organizarea şi 
diseminarea informaţiei şi cunoaşterii. Putem spune că biblioteconomia are viitor – va fi în spatele 
tuturor interfeţelor motoarelor de căutare, în spatele blogurilor, reţelelor sociale, va fi temelia pe care 
se constituie, se dezvoltă şi se întreţin aceste reţele. Contextul virtual cere dezvoltarea conceptelor 
incluse în cele cinci Legi ale Biblioteconomiei. 

 

Ameninţări? 
Google, Yahoo, Internet tehnologia ne ameninţă? Ray Bradbury, autorul vestitei lucrări Fahrenheit 

451 11, scria în postfaţa volumului revăzut în 1998: „Lumea asta nebună în care trăim va ajunge şi mai rău dacă 
le vom îngădui altora – mari sau mici, urangutani sau delfini, adepţi ai energiei nucleare sau ecologişti, fani ai 
informaticii sau adversari ai progresului tehnic, săraci cu duhul sau înţelepţi – să se amestece în domeniul estetic” 
(având în vedere cartea). E pentru noi, bibliotecarii, o lecţie de comportament, în relaţia cu reţelele 
sociale. 

Google-ul face ca bibliotecile, considerate temple, construite să dureze oricărui seism social, să se 
simtă temple construite din cuburi Lego, vulnerabile la orice mişcare din jur. Google-ul atentează la 
legitimitatea bibliotecii, la obiectul biblioteconomiei? Unii autori spun că ţinta lui este, de fapt, cartea 
– obiectul bibliologiei. Atunci sunt două domenii clasice în derivă? Google-ul intimidează prin 
imensitate. Unii profesionişti îl taxează ca „parazit” al bibliotecilor, alţii îl consideră instrument 
indispensabil. Al treilea grup de specialişti consideră că Google-ul trebuie perceput ca un semnal de 
urgenţă pentru biblioteci – digitizarea! 

Cea mai bună tactică e să nu-l taxăm ca fiind un concurent. Este actualul nostru utilizator, pentru 
că tot ce se plasează azi în internet este scos din „casele cu scrieri”. Rămâne viitorul nostru utilizator, 
viitorul nostru partener. Domeniul biblioteconomic a evoluat construindu-şi pas cu pas, la fiecare 
nivel de dezvoltare standarde, legi, proceduri care au stat la baza organizării cunoaşterii, a 
informaţiilor. Din exemplele cu LR vedem că noile domenii au nevoie de reguli. Utilizează regulile 
specifice biblioteconomiei. Internetul s-a dezvoltat fără reguli. Când a atins volumul nemăsurabil, se 
gândeşte la reguli. Căutarea în internet se bazează pe conexiuni între resurse şi reţele, implicând, în 
sistematizarea informaţiilor, criterii clasice, pe cele biblioteconomice.  

Deci, nu suntem novici în această lume interconectată. Numai că ar trebui să revedem sau să 
elaborăm noi standarde pentru poziţionarea noastră. Trebuie, cu sprijinul tehnologic, să devenim 
„portarii” poziţionaţi şi aliniaţi exact pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor comunităţii, 
deziderat etern al bibliotecilor. 

 

Acţiuni 
Comunitatea noastră, lumea, utilizatorul nostru se virtualizează, iar noi ce facem? „Când leul e 

flămând, mănâncă. Când şoimului îi e sete, bea. Ei acţionează de teama să nu piară.” 12 Noi, bibliotecarii? Noi, 
bibliotecarii, chiar dacă ne temem de pieire, ne gândim că cei din jur nu ne vor da cuiva la măcelărit, 
amintindu-ne de mulţi avocaţi ca Umberto Eco, Tom Huge, Ray Bradbury, George Orwell etc. Şi, 
mai recent, Dan Puric.  

Multonorate bibliotecar, „intrăm într-o epocă în care setea oamenilor pentru nou şi cunoaştere pare să nu 
cunoască margini. Are loc o revoluţie a minţii şi a spiritului dusă de omul care nu mai e mulţumit să rămână un co-

                                                 
11 Bradbury, Ray. Fahrenheit 451. Bucureşti : Ed. Leda, 2005. 
12 Mandino, Oz. Cel mai vestit vânzător. Trad.: Lucian Popescu. Ed. a 2-a,  Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2008, p. 81. 
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mun. El caută îndrumare, sfătuire şi învăţătură despre cum îşi poate spori norocul în viaţă printr-o mai înţeleaptă 
folosire a talentelor cu care a fost înzestrat de la naştere”.13  

Pentru a satisface această migrare în masă a îmbunătăţirii de sine… avem foarte multe de făcut. 
Mai întâi de toate: 

• să revedem instrumentele;  
• să reinventăm metodele;  
• să ne reinventăm pe noi.  

Specialiştii în tehnologie, experţi sociali, comunitari, oameni ai culturii ne spun: 
1) comunităţile virtuale promovează relaţiile sociale mecanizate mistificând individul, 

comunitatea şi relaţiile, astfel ne putem trezi în tentaculele caracatiţei (J. Lockard); 
2) mediul virtual trebuie valorificat pentru scopuri educaţionale, de formare şi dezvoltare 

profesională (T. Osburg); 
3) bibliotecile trebuie să utilizeze inteligibil tehnologiile pentru îmbunătăţirea serviciilor (M. 

Gorman);  
4) utilizarea tehnologiei, a reţelelor sociale trebuie să fie mediată de inimă (B. Nardi, V. L. O’Day). 

 
Încheiere 
Luând aceste semnificaţii ca repere de dezvoltare ulterioară, bibliotecarul rămâne, totuşi, omul 

frumos al erei virtuale, omul care mediază raportul cu reţelele sociale şi cu inima, omul care poate feri 
comunitatea de tentaculele caracatiţei, omul care poate oferi multe oportunităţi de dezvoltare cetăţenilor.  

Nu îmbrăcăm benevol, noi, bibliotecarii, casca lui Montag!14  
Îmbrăcam biblioteconomia în haine noi şi păşim în lumea virtuală!  
Parafrazându-l pe Ray Bradbury, referitor la viitor, decidem noi!  
Voi, judecătorii, treceţi înapoi, în tribune! Voi, arbitrii, treceţi la duşuri! Jocul acesta e al nostru. 

Noi aruncăm, noi lovim, noi prindem. La sfârşitul zilei, vom fi câştigaţi sau vom fi pierduţi. Dar în 
zori vom fi din nou pe teren, gata s-o luăm de la capăt15. Noi, bibliotecarii, avem de muncă în această 
lume virtualizată! 
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13 Ibidem, p. 110. 
14 Eroul cărţii lui Ray Bradbury, Fahrenheit 451 – pompierul care ardea cărţile, pe casca lui scria 451, temperatura la care 

arde hârtia. 
15 Ray Bradbury. Fahrenheit 451. Bucureşti, Ed. Leda, 2005, p. 225. 
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FRĂMÂNTĂRILE MELE „GENERAL VALABILE” 

 
Erika VÂRŞESCU 

 

 
Invitaţia de a scrie pentru revista „Bibliotheca septentrionalis”, revista Bibliotecii Judeţene „Petre 

Dulfu” Baia Mare este o deosebită onoare pentru mine şi o mare plăcere. Publicarea unui articol în 
această revistă este o mare răspundere şi presupune asumarea unei responsabilităţi. 

Alegerea subiectului, stilul, nivelul profesional şi nivelul literar pretins în elaborarea articolului 
sunt doar câteva din criteriile ce se impun datorită nivelului ridicat al revistei. 

Aprecierea mea personală faţă de colectivul acestei instituţii, colectiv din care am făcut parte şi 
unde cu adevărat am învăţat meseria şi în special tendinţa către perfecţiune, pe de o parte, şi colecti-
vul din care fac azi parte şi instituţia pe care o reprezint, indirect, pe de altă parte, mă obligă să re-
flectez atent la fiecare idee, la fiecare cuvânt care vor vedea lumina tiparului. 

Despre ce să scriu? 
Mintea mea e bombardată de subiecte diverse, multicolore, întrebări „existenţiale” referitoare la 

meseria noastră, la impactul tehnologiei asupra bibliotecilor, bibliotecarilor, cititorilor. 
Să scriu despre îndoielile şi frustrările mele datorate faptului că nu apuc să citesc atâtea cărţi bune 

ce apar, despre bucuria de a citi în ebraică şi tristeţea că citesc încet în ebraică? Despre ideea mea fixă 
despre cataloagele bibliotecii, care ar trebui păstrate la intrarea în biblioteci ca toţi care intră pe poar-
ta instituţiei să înţeleagă ce înseamnă catalogul online? Despre fişele cititorilor – acele buzunare de 
carton, şi fişele de carte de la împrumut – oare cum au ajuns pe calculator şi cum se întreţin? Că fie-
care literă de pe fişa de catalog a fost pusă de om pe calculator şi nu a sărit singură acolo? 

Să scriu despre curentul electric? Cum o să lucram, dar mai ales, cum vom servi clienţii în caz de 
pană de curent? 

Despre bibliotecarii tineri care, poate, vor ajunge să lucreze într-o mică bibliotecă, undeva în lu-
me, unde nu este calculator şi internet – oare cum se vor descurca? 

Să scriu despre bibliotecile în limba română din Israel, care sunt întreţinute de voluntari şi nu sunt 
informatizate? Despre revistele în limba română din Israel? 

Mă uit cu stupoare la studenţii colegiului unde lucrez, studenţi care fotografiază pur şi simplu 
ecranul calculatorului – pagina cu rezultatul obţinut la căutare şi vin şi îmi arată telefonul mobil să 
mă întrebe unde se găseşte cartea respectivă – şi eu în disperare de cauză le spun că nu văd să citesc 
un scris atât de mic şi îi rog să scrie pe o bucăţică de hârtie? Îmi aduc aminte că materia „caligrafie” 
nu a fost una din plăcerile mele, dar acum îmi dau seama cât de importantă a fost. Am trecut de la 
scrisul cu creionul, stiloul, pixul la „clămpăneală” – care o să fie impactul asupra dezvoltării psihicu-
lui uman, ce abilităţi va pierde omul prin acest fenomen? 
Şi lista continuă... 
Sunt frământările mele destul de „general valabile” şi pentru alţi bibliotecari, ca să devină subiect 

pentru un articol şi acest articol să fie publicat în această revistă? 
Plăcerea de a afla, plăcerea de a citi, abilitatea de a alege, calitatea şi obiectivitatea în aprecierea 

cuvintelor scrise şi a informaţiei – sunt secretul meseriei noastre şi puterea noastră. Să le folosim şi să 
arătăm lumii că suntem indispensabili indiferent de tehnologia ce se va implementa. 
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JURNAL DE CATALOGARE 

Fragmente 
 

Adelina ULICI 
 

 
 
joi, 12 august 2010 
Scriu despre cărţile care îmi trec prin mână. Se 
mai poate numi jurnal? Ia să mă bag prin nişte 
locuri comune şi să spun, ca să-mi mai ridic 
moralul, şi pentru că sună frumos: biografia unui 
bibliotecar cuprinde şi cărţile pe care le citeşte, cu 
care lucrează. Pânza de informaţii pe care o ţese 
mutând cărţile de ici, colo, citind aici o fărâmă, 
dincolo alta, citind. Discuţiile pe care le poartă pe 
marginea cărţilor, întrebările cititorilor, cele la care 
răspunde şi cele la care nu poate răspunde, din 
toate învaţă câte ceva. 
 
luni, 16 august 2010 
Mă simt ca într-un acvariu cu apa prea caldă. Simt 
că mă înăbuş şi nu am unde să plec. Nu e numai 
canicula, e şi lumea. Mă bântuie amintirea unei 
altfel de lumi, inaccesibile. 
Azi, cartea Oameni aleşi de I. Simonescu, Bucureşti, 
Editura Cartea Românească. Fragment de prefaţă: 
„Copiilor ţării mele închin această carte scrisă cu 
gândul curat de a-i îndruma cătră viaţa adevărată 
de om. Cu cât mai tulburi sunt vremurile, omul 
trebuie să fie pregătit să le înfrunte. [...] Măcar 
copiilor noştri să le arătăm calea înnobilării 
omeneşti prin fapte înălţătoare în sine, oricare ar 
fi sfera de activitate individuală.” Portrete alese de 
mari personalităţi. Mă gândesc că astăzi copiii 
noştri nu mai urmează modele ci mode. Băieţii au 
raperi, rockeri, manelişti... iar „fetele, ah, fetele”, 
nu găsesc cuvintele potrivite.  
 
marţi, 17 august 2010 
Aş fi vrut să numesc jurnalul Zile şi cărţi. Am 
descoperit că Liviu Antonesei are un blog cu acest 
nume. Dar numai zilele contează pentru un 
bibliotecar?  
Ce face un bibliotecar noaptea? Răspuns corect: 
visează cărţi. 
 

Astăzi, regal parţial. O donaţie de reviste „Familia”: 
1874 (nr. 1-51); 1875 (nr. 1-52); 1876 (nr. 1-52); 
1877 (nr. 1-52); 1878 (nr. 1-98). Teoretic, ar putea 
fi clasate ca patrimoniu (serialele româneşti de la 
începuturi până la 1918). Dar starea lor de con-
servare lasă mult de dorit. Legăturile sunt distruse, 
filele sunt, practic, volante, multe cu îndoituri pe 
margine, acolo unde au stat afară din legătură. 
Lipsesc pagini disparate, ici-colo. Filele înghesuite 
între cele două coperţi sunt ţinute la un loc de o 
sfoară grosolană. Mai mare jalea! Câtă nevoie e de 
conservatori în biblioteci! Unul dintre foştii 
posesori a încercat să lipească volumul cu scotch. 
Ce prostie! Paginile acelea sunt cele mai deteriorate 
dintre toate. Ar trebui interzisă cu desăvârşire 
folosirea scotchului în biblioteci. Îmbătrâneşte aşa 
de urât! Bibliotecarilor ar trebui să li se interzică să 
aplice proceduri pe care nu le-ar aplica cărţilor 
personale.  
Ce ciudat, spunem numai lucruri mari când 
vorbim despre munca în biblioteci. Despre 
lucrurile mici nu vorbeşte nimeni: despre cotarea 
cărţilor, mânuirea lor, scoaterea din raft, 
prelungirea duratei de viaţă, amabilitatea 
bibliotecarului, indicatoare la raft, atitudine, tonul 
folosit şi câte şi mai câte! Par prea banale, 
probabil, sau de la sine înţelese. Dar sunt atât de 
importante! Din amănunte de acest fel, de care te 
loveşti zi de zi, se constituie imaginea bibliotecii în 
mintea utilizatorilor. Sigur că şi din activităţi, dar e 
ca într-o casă: ca să poţi locui în ea trebuie să ştii 
cum e viaţa acolo zi de zi, nu numai la sărbători. 
Mă emoţionează documentele vechi. Funcţio-
nează uneori ca un tunel al timpului. Mă gândesc 
la oamenii care au asistat la tipărirea lor, care le-au 
coordonat venirea pe lume, care au contribuit, 
care au răsfoit înfriguraţi paginile, să-şi vadă opera 
publicată, care le-au citit şi păstrat cu grijă, care  
le-au ţinut în bibliotecile lor şi, probabil, s-au 
mândrit cu ele. 
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Ştiu ce sentiment special am avut când am ţinut în 
mâini (nu ar fi fost voie, dar ni s-a permis) Litur-
ghierul lui Macarie. Aş fi vrut să opresc clipa. Ştiu ce 
sentiment am avut când am pus mâna pe prima 
ediţie a Poesiilor lui Mihai Eminescu şi m-am 
gândit că e un obiect contemporan cu poetul, 
când am văzut numărul din Familia cu debutul lui 
şi  
m-am gândit că hârtia aceea e contemporană cu 
freamătul nerăbdător şi plin de speranţă al 
tânărului de 16 ani care aştepta să îşi vadă 
publicată poezia, cu bucuria găsirii ei şi a citirii 
cuvintelor lui Iosif Vulcan. Cu uimirea în faţa 
noului nume: „Eminescu”, cu chibzuiala asupra 
lui, cu însuşirea lui. 
Am mai avut un sentiment uluitor când am 
descoperit un volum cu semnătura lui Mihail Ko-
gălniceanu, nesemnalată. Mi s-a tăiat respiraţia! 
Ţineam în mână ceva care fusese şi în mâinile 
omului care până în acel moment fusese o ab-
stracţie din cartea de istorie şi primea, dintr-o 
dată, concreteţe. Ar fi multe momente speciale, 
extraordinare. Şi Biblia de la Bucureşti din 1688 şi o 
carte cu dedicaţia lui Aron Pumnul pentru 
seminariştii de la Blaj... Câte comori mi-au trecut 
prin mâini! 
Oare chiar lăsăm o amprentă energetică pe 
lucrurile pe care le atingem? În toate aceste 
momente speciale mi-am dorit cu ardoare să fie 
adevărat. Cărţile vechi au istoriile lor. Un 
bibliotecar atent le poate descifra. 
 
joi, 26 august 2010 
E o zi senină şi de bună dimineaţă m-am trezit 
căutând pe cer aripi de îngeri. Nu e o figură de 
stil. Într-o zi am văzut un nor fabulos, culcat 
deasupra liniei orizontului. Se însera, eram în 
grădina noastră, iar norul era ca o aripă întinsă de 
înger, de parcă îngerul tocmai ar fi trecut în plutire 
lină dincolo de orizont. De atunci mai caut, când 
îmi aduc aminte, dar, cum era de aşteptat, nu am 
mai văzut un asemenea nor. Până şi consistenţa 
lui îmi părea potrivită. Poate că a fost un înger... 
Am prelucrat două „bizaria”. S-ar fi vrut liliputuri, 
dar nu erau decât nişte biete cărţulii 
manufacturate, cu file listate pe calculator, cu 
paginile tăiate cu foarfeca (se vedeau liniile 
întrerupte, imprimate, pe unde trebuia făcută 
tăietura). Una 4x5 cm, cealaltă 15x10 cm. Nu au 
valoare bibliofilă. Dar sunt bizare, curiozităţi, 
urme a ce considerau oamenii normal să facă la 
câţiva ani după 1989, dacă tot au pus mâna pe o 
imprimantă. Bine spunea cineva, undeva, cândva 
(treabă de bibliotecar, citat de bibliotecar) că 
dezvoltarea sectorului tehnicii de calcul, nu numai 

că nu a inhibat producţia editorială, ci a 
impulsionat-o spectaculos. (Poate că era totuşi, 
Umberto Eco, nu bag mâna în foc. Dar să mă 
relaxez, oricum, rămâne cum ne-am înţeles: orice 
am spune noi, oamenii obişnuiţi, cineva, înaintea 
noastră a mai spus-o, chiar dacă cu alte cuvinte.) 
Suntem versiuni diferite ale aceluiaşi model şi 
putem găsi în vieţile noastre fragmente de 
variaţiuni pe aceeaşi temă. Când se vor epuiza 
toate, în toate consecinţele, lumea se va sfârşi. 
Găsesc modele repetitive şi în existenţele unora 
dintre noi. Frumos spus, e ca în fugile lui Bach. 
 
luni, 30 august 2010 
În calendarul ortodox scrie: †) Sf. Ierarh Varlaam, 
Mitropolitul Moldovei. E cinstit întemeietorul 
primei tipografii din Moldova (Trei Ierarhi, 1640).  
Pentru azi, câteva cărţi cu caractere gotice. 
Bătrânul profesor G. a fost ultimul specialist în 
domeniu din oraşul nostru. Ediţiile de secolul  
al XIX-lea, sunt frumoase, hârtie fină, legătură de 
calitate. Lenau, Heine, Lessing, Herder, Jean 
Paul... E aparte şi vedeta de autor pentru Jean 
Paul, care e o trunchiere formată din două pre-
nume, deci funcţionează ca pseudonim, fără vir-
gulă, fără inversiune. Jean Paul şi atât. Şi pentru că 
nu e destul că stau cu alfabetul german cu litere 
latine şi gotice, în paralel, cu translatorul german-
român deschis şi cu Google la îndemână, pentru 
identificarea datelor de apariţie, volumul este un 
coligat, ca să fie tacâmul complet. Or, coligatele 
prezintă alte rigori la introducerea în bazele de 
date. Convenţii şi iar convenţii. 
Deja se face frig dimineaţa. Se simte toamna 
aproape. Am căutat imagini cu floră alpină, să-mi 
aduc aminte de vacanţele la bunica. Ce tărâm feri-
cit! Se simte în aer nostalgia începerii anului 
şcolar. Dar cu cine să împart toate acestea? Îna-
poi, la cărţi! 
În vara asta, dintre nenumăraţii cactuşi de pe tera-
sa ce dă spre grădină, unul singur a făcut o floare. 
Albă, minunată. Ceilalţi, toţi, au amuţit. Lumea şi-a 
pierdut strălucirea, frumuseţea şi înţelesul. Sau 
poate că eu am murit şi sunt în iad. Sau poate nu. 
Încă, mai am cărţile.  
 
marţi, 31 august 2010 
Oricum, astea sunt reguli de aur: Nu te opri după o 
singură căutare în baza de date! şi Nu-l crede pe cititor! 
Poate nu-şi aduce bine aminte ceva, poate 
schimbă un cuvânt. Cum să te limitezi la o singură 
căutare după un şir de litere? 
Herders Werke, în patru volume, antologie realizată 
de Heinrich Kurz. Pe cărţi nu figurează anul 
apariţiei. Nu au legătura originală, dar au o legă-
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tură frumoasă de carton învelit în pânză brun-
roşcată, cu decoraţiuni în relief, negre. Pe cotor, 
inscripţionare aurie. Goticele sporesc eleganţa 
decoraţiunilor. Totul, de bun gust. Găsesc cartea 
menţionată pe internet, la un anticariat nemţesc. 
O identific după paginaţie şi dimensiunile volume-
lor. Descopăr, deci, anul de apariţie: [1874]. Preţul 
e de 200 euro, adică 50 euro volumul. Măcar 
orientativ, şi tot e bine pentru evaluare. Dar piaţa 
cărţilor vechi în Baia Mare e foarte slabă. Mirare 
dacă s-ar oferi 30 de euro pentru toate. Domnul 
Corneliu Oneţ, fie iertat!, avea obiceiul să spună: 
„Cine cumpără un cal arab în Baia Mare?” Tot 
căutând, am dat şi peste notiţe biobibliografice 
pentru Heinrich Kurz. Primul Kurz peste care 
dau e: „Kurz is the surname of: . Heinrich Kurz 
von Goldstein, Austrian Nazi who died of a heart 
attack during the celebrations of the German in-
vasion of Austria”. Sinistră poveste, dar nu e Kurz 
al meu. Cel căutat este Heinrich Kurz, născut în 
28 aprilie 1805 în Paris, a murit la 24 februarie 
1873, în Aarau. A fost istoric literar, sinolog, tra-
ducător şi... bibliotecar. German născut la Paris, 
condamnat pentru trădare în Germania, în 1832, 
ca făcând parte din opoziţie. A emigrat în 1834 în 
Elveţia, unde s-a căsătorit, a muncit şi a trăit până 
la moarte. Acolo a fost şi bibliotecar. 
Toate astea sunt din Wikipedia. Ruşîne, ruşîne, ruşîne! 
Dar ce să-i faci? Enciclopediile se cern tot timpul 
de „kurzi” (curânzi – aşa se traduce în româneşte). 
Am economisit timp şi, apoi, e doar editorul cărţii 
pe care voiam să o identific mai exact. Când am 
căutat date despre Gustav Weil, am răsfoit cu 
atenţie toate enciclopediile de la Fondul 
documentar. Ce amintire plăcută!  
Doi Heinrich Kurz, şi câtă diferenţă! 
Cărţile au fost ale doamnei „Med. Dr. Henriette 
Berall”. O femeie medic în epoca aceea, doctor, 
necăsătorită presupun, de ce n-ar fi pus un ex-libris 
al familiei? Citită. Îmi imaginez cu încântare un 
decor adecvat. Alte vremuri, altă lume...  
Am scris despre cartea asta pentru că, la volumul 
al doilea am păţit ceva extrem de interesant (inte-
resant doar pentru un bibliotecar, desigur). Des-
chid, deci, volumul al doilea, să găsesc pagina de 
titlu, pentru descriere. Paginile uşor îngălbenite 
sunt goale, goale, goale. E ca un caiet frumos bun 
pentru un jurnal. Insist, poate sunt mai multe 
pagini de gardă. Ezit. Dacă toată cartea e... albă? 

Dar, nu. Cartea îşi reintră în drepturi de la pagina 
49. Nu pot să descriu sentimentul în faţa paginilor 
albe. De parcă literele ar fi fugit. Cine ar fi legat 
un volum cu pagini albe? O bibliotecă falsă, cu 
legături frumoase, dar cu cărţi fără conţinut. Şi 
alte aiurări din astea, desigur. Un sentiment de 
descumpănire, de absurd, o uşă întredeschisă, 
pentru o clipă, spre neant. 
Lessing Gotthold Ephraim a trăit 52 de ani. 
Prenumele lui sunt atât de puţin folosite. 
Gotthold mi se pare întunecat şi bolovănos, deşi 
vine de la Gott – Dumnezeu şi hold, de la zu 
halten – a deţine, cică e nume creat în secolul al 
XVII-lea (mi se pare o informaţie discutabilă; 
atunci apare pentru prima dată menţionat, 
eventual). Ephraim îl deschide, Efraim ne e mai 
accesibil, ca nume biblic. Tatăl lui a fost cleric... 
Iată ce scrie în Manual de literatură pentru clasa  
a VIII-a, din 1962, p. 32 (exemplarul e incomplet, 
şi datarea o fac după un înscris al fostului 
posesor), în capitolului III, Limba şi stilul operelor 
literare. 2. Noţiunea de stil în operele literare. B. 
Calităţile particulare ale stilului: 2. Demnitatea: 
„Demnitatea este o calitate a stilului care obligă să 
folosim în vorbire şi în scriere numai expresii 
cuviincioase. Este o condiţie tot atât de esenţială 
ca şi politeţea în raporturile dintre oameni în 
societate. Demnitatea stilului cere să nu 
întrebuinţăm expresii urâte sau termeni josnici. 
De câte ori suntem siliţi să vorbim de lucruri mici 
şi de rând, trebuie să ne folosim de expresii care 
să acopere micimea subiectului tratat.” 
De câte ori suntem siliţi să vorbim de lucruri mici 
şi de rând... Ce idei, ce concepţii! Azi, a vorbi 
despre lucruri mici şi de rând e o constantă 
generală şi, se pare, o plăcere. Iar vulgaritatea sti-
lului e tratată drept emancipare şi umor. O, tem-
pora, o, mores! 
 
Primesc o cerere inedită: identificarea personajelor 
din două reproduceri ale unor portrete luate din 
casa unor evrei şi păstrate în casa unui ţăran 
român din Transilvania. Un bărbat frumos, în 
uniformă imperială, şi o femeie nespus de fru-
moasă. Solicit ajutor pe Biblos şi le identifică 
domnul Ioan Chindriş de la Biblioteca Academiei 
– Filiala Cluj: Carol I al Austriei şi prinţesa Zita de 
Bourbon-Parma, soţia lui. Ultimii împăraţi ai Im-
periului. 
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LUMINĂ LINĂ. ÎN SECŢIA „STRĂINĂ” 

 
Adrian POP 

 
 

Înfiinţată în anul 2004, ca o provocare şi o asumare, în acelaşi timp, a unei idei strălucite, 
promovate de conducătorul acestei instituţii emblematice a septentrionului românesc – Dl. Prof.  
Dr. Teodor Ardelean – secţia Multiculturală a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare pune 
laolaltă, adună şi „împrăştie” către semenii săi senzaţia de a fi cetăţean al acestei planete... E un 
creuzet, un amalgam ce se îmbină, între ce a fost (alchimiştii medievali), ce va fi („vracii” următoa-
rei generaţii), însă la mijloc e Prezentul... 

 

Diversitatea ofertei lingvistice aflată între rafturile sale – începând de la albaneză, arabă, aro-
mână, bulgară – trecând apoi prin limbile slave (sârbă, rusă, ucraineană), limbile clasice (latina, 
greaca), nordicele idiomuri (norvegiană, suedeză, finlandeză, olandeză), orientalele cu tăcere gutu-
rală (chineză, coreeană, japoneză) ori cele de largă circulaţie internaţională (franceza, germana, ita-
liana, spaniola, rusa), alăturându-se şi cele exotice (indoneziana, thailandeza) – toate se regăsesc 
printre preferinţele utilizatorilor noştri. 

 

Biblioteca Multiculturală este o secţie a marii Biblioteci Judeţene „Petre Dulfu” care reuneşte, 
sincretic, culturi diverse, opere aparte, civilizaţii şi idei. 

Cei care îi trec pragul sunt uimiţi şi încântaţi de ceea ce descoperă aici. E un spaţiu aproape 
atemporal, păşind, ai senzaţia că eşti pe un alt tărâm... 

Avem vizitatori de pe toate continentele, oameni care vin cu mare drag şi citesc la sala de lec-
tură, discută cu noi, bibliotecarii, socializează între ei. 

 

 Vorbind de inovaţie şi modernitate în prezentul atât de zbuciumat, extrapolând factorii exte-
riori şi raportându-ne doar la activitatea noastră dătătoare de bine, putem spune că trăim un timp 
binecuvîntat! 

 

Dintre iniţiativele pe care această „a treia casă” – referindu-ne acum la secţia Multicultural – 
le oferă cititorilor săi, amintim : 

 

 ghidul Note de lectură, redactat şi îngrijit de colectivul secţiei Împrumut carte 
pentru adulţi, care cuprinde recenzii ale celor mai noi cărţi intrate în bibliotecă 

 revista Bibliotheca septentrionalis, un reper şi o legătură cu toţi cei ce simt legătura 
lăuntrică dintre a citi şi a rosti 
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 răspândirea în lume prin blogul http://e-Bibliotheca septentrionalis/ a materialelor 
de valoare şi deschiderea de noi porţi către lume 

 organizarea şi punerea în valoare a „Zilei internaţionale a Poeziei” prin recitaluri de 
versuri şi muzică de suflet 

 Cartea călătoare – un proiect care pune la dispoziţia persoanelor cu dizabilităţi de 
vedere carte pe suport audio (DVD, CD) 

 

La final de periplu prin labirintul hrisoavelor mai noi ori mai vechi, putem spune că am visat 
frumos şi, ca în poveştile bunicii, visul nostru nu s-a sfârşit dimineaţa! Basmul continuă ! ... 
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DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI LECTURII ÎN REŢEA 

Workshop la Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu” Bucureşti 
 

Laura HORVATH 
 

 
Conform unei tradiţii deja consolidate şi a unei 

colaborări susţinute între biblioteca Institutului 
„Goethe” şi Asociaţia Bibliotecarilor din România, 
se organizează anual seminarii, cursuri şi workshop-
uri, în cadrul cărora se realizează un valoros schimb 
de experienţă profesională „necesar dezvoltării de 
noi servicii destinate utilizatorilor şi, implicit, creşte-
rii rolului bibliotecilor de orice tip în viaţa socială a 
unei comunităţi”, aşa cum afirma prof. univ.  
dr. Mircea Regneală. 

Anul trecut, în zilele de 17 şi 18 octombrie, a 
avut loc, la Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. 
Petrescu” din Bucureşti seminarul cu tema „Dezvol-
tarea limbajului şi a lecturii în reţea”, pornind de la 
proverbul „It takes a whole village to raise a child”. 

Atelierul anual, ajuns la a cincea ediţie, a fost 
condus de doamna Ute Hachmann, directoarea Bi-
bliotecii Orăşeneşti din Brilon Nordrhein-Wesfalen, 
care a prezentat un experiment de mare succes în 
Germania, legat de apropierea de lectură a copiilor şi 
tineretului. 

De la jumătatea anilor ’90, doamna Ute 

Hachmann s-a concentrat pe promovarea lecturii la 
copii şi tineret, biblioteca orăşenească din Brilon 
dezvoltând, pe parcursul a 15 ani o reţea care a avut 
ca scop susţinerea actului lecturii prin colaborarea cu 
parteneri foarte diferiţi.  

După deschiderea workshop-ului de către gazda 
noastră, doamna Carmen Pesantes, directorul Bibli-
otecii Pedagogice „I. C. Petrescu”, şi de către prof. 
univ. dr. Mircea Regneală, doamna Ute Hachmann 
ne-a invitat să urmărim, în slide-uri Powerpoint, 
prezentarea Bibliotecii orăşeneşti din Brilon şi a re-
ţelei sale de lucru. Apoi, doamna Ute a prezentat 
invitaţilor de la seminar (celor 35 de bibliotecari din 
bibliotecile şcolare şi publice, cadrelor didactice şi 
studenţilor de la Secţia de Biblioteconomie şi Ştiinţa 
Informării a Facultăţii de Litere din Bucureşti, ma-
nagerilor de bibliotecă şi profesorilor de biblioteco-
nomie şi ştiinţele informării şi documentării) proiec-
tele sale, oferind idei care pot fi puse în practica ac-
tivităţii de bibliotecă şi o platformă de lucru pentru 
alte proiecte. De asemenea, a subliniat faptul că 
filosofia bibliotecii pe care o conduce este, înainte 
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de toate, să încurajeze persoanele defavorizate şi să 
stimuleze elevii proveniţi din familiile de imigranţi să 
participe la programele iniţiate de bibliotecă, sub 
deviza „Să-i includem pe toţi!”, respectând astfel 
principiul egalităţii de şanse. 

În conformitate cu sarcinile bibliotecii din 
Brilon (informarea părinţilor cu privire la importan-
ţa lecturii şi a bibliotecii în viaţa copiilor, populariza-
rea instituţiei, familiarizarea comunităţii cu bibliote-
ca, promovarea lecturii, cu înţelegerea sensului, spri-
jinul acordat în procesul de învăţare), s-au iniţiat o 
serie de activităţi cu scopul apropierii copiilor de 
carte, a deprinderii cititului şi plăcerii lecturii de la 
cele mai fragede vârste. Astfel, una dintre iniţiative, 
„Bebeluşii cu cărţi din Brilon – un început bun pen-
tru fiecare copil” s-a concretizat prin oferirea, la naş-
terea unui copil, în maternitate sau prin intermediul 
moaşelor, a unui pachet care conţine o broşură cu 
informaţii şi sfaturi pentru părinţi referitoare la im-
portanţa stimulării vorbirii, cântecele pentru cei 
mici, o carte jucărie pentru bebeluşi şi un barometru 
al lecturii pentru camera copilului. Acest barometru 
este în acelaşi timp un instrument de măsură pentru 
înălţimea copilului, dar conţine şi sfaturi pentru sti-
mularea capacităţii de lectură. 

Dintre activităţile interesante organizate de bi-
blioteca din Brilon, amintim concursul de fotografie 
„Bebeluşi citind”, vizitarea instituţiei într-un mod 
inedit, organizată pentru copiii preşcolari (vizita se 
face sub forma unei călătorii cu trenul, acesta făcând 
„haltă” în locurile mai importante, unde se asistă la 
explicaţiile bibliotecarei), „Cinematograful cărţilor 
cu imagini”, unde sunt făcute recomandări de lectu-
ră prin intermediul imaginilor proiectate, şi vizite la 
grădiniţe. 

Una dintre activităţile inedite organizate de bi-
blioteca din Brilon este „Casting 
show cu cărţi” – pentru clasa  
a VII-a. Pornind de la premisa că 
tinerii urmăresc show-urile tv de 
tipul „supermodel”, „superstar”, o 
modalitate ingenioasă de a le atra-
ge atenţia asupra cărţilor este an-
trenarea lor într-un astfel de joc-
concurs, în care vedetele sunt 
cărţile, iar copiii sunt juriul. Prima 
etapă a acestui joc constă în alege-
rea a 20 de cărţi din patru genuri 
de literatură (fantasy, prietenie şi 
dragoste, poliţiste/thriller, cărţi 
care prezintă situaţii reale, droguri, 
violenţă, sarcini nedorite etc.). 
Fiecare elev poate acorda un 
punct, pe care îl asociază unui titlu 
de carte. Titlul care a primit cele 

mai puţine puncte este eliminat. În etapa a doua li se 
arată copiilor coperţile cărţilor rămase în concurs. 
Aceştia votează din nou. Apoi, li se citeşte rezuma-
tul lor şi, apoi, prima propoziţie din romanul care a 
câştigat cele mai multe puncte. Acest gen de acţiune 
are un mare succes în rândul elevilor. Profesorii 
păstrează titlurile cărţilor câştigătoare pentru a le 
recomanda elevilor, spre lectură. 

Programele cu asistenţa părinţilor (pentru copiii 
emigranţilor care nu reuşesc să treacă testul de limba 
germană, care se dă la grădiniţă copiilor de 3-4 ani, 
aceştia fiind invitaţi cu părinţii la bibliotecă, unde 
sunt ajutaţi să înveţe să vorbească limba ţării în care 
s-au stabilit); „Serile lecturii”, colaborarea cu şcolile 
cu program prelungit, clubul de lectură de vară 
„Şochează-ţi profesorii. Citeşte o carte!”, sunt alte 
activităţi deosebit de interesante, pe care ni le-a 
împărtăşit doamna director Ute, seminarul – interac-
tiv ca de fiecare dată –, fiind un schimb de 
experienţă profesională de un real folos în 
înţelegerea rolului educaţional al bibliotecii, dar şi al 
implicării sociale al acesteia în programe şi proiecte 
menite să sublinieze impactul pe care îl are instituţia 
asupra comunităţii. 

Un aspect important pe care l-a evidenţiat 
doamna director al bibliotecii din Brilon este buna 
colaborare şi parteneriatele încheiate cu adminis-
traţia locală, politicienii, angajatorii şi sponsorii, cu 
persoanele care lucrează cu copii şi tineri, spitale, 
moaşe, voluntari, cu instituţia de instruire a educa-
toarelor sau cu şcolile cu program prelungit. 

Prin amabilitatea gazdelor simpozionului din 
acest an, bibliotecarii au primit întreg setul de mate-
riale prezentate în limba germană şi în limba 
română, diplome şi fotografiile realizate în timpul 
seminarului. 
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CERCURILE DIN BIBLIOTECA PUBLICĂ BĂIMĂREANĂ – O POSIBILITATE DE  

PETRECERE ÎN MOD PLĂCUT ŞI CU FOLOS A TIMPULUI LIBER 
 

Paula RUS 
 

 
Pentru a pune în valoare atât imaginea instituţiei, cât şi potenţialul personalului, programele şi proiectele 

Secţiei pentru copii a bibliotecii băimărene cuprind propuneri de susţinere şi dezvoltare a vechilor servicii, dar 
şi iniţierea de noi activităţi care să acopere o plajă cât mai largă de subiecte. 

Astfel, activitatea de bază, cea specializată, de bibliotecă, a secţiei este completată de una cultural-artistică 
şi educativă, concretizată prin acţiuni, proiecte, programe, manifestări, evenimente care alcătuiesc „ghidul de 
bune practici” al Secţiei pentru copii, prin care se urmăreşte convingerea utilizatorilor să treacă pragul biblio-
tecii şi determinarea lor de a deveni utilizatori fideli ai acesteia. 

Prin politica de reorientare şi readaptare la noile cerinţe ale comunităţii băimărene, în cadrul Secţiei pentru 
copii s-au desfăşurat şi se desfăşoară mai multe cercuri (activităţi de grup, în care predomină acţiunea de acest 
tip) prin care s-a reuşit să se atragă un număr mare de utilizatori din toate categoriile de public şi să se pună în 
valoare documentele de bibliotecă din colecţiile secţiei.  

Aceste cercuri au avut şi au ca obiect de activitate fie o limbă străină, fie o disciplină cuprinsă în programa 
şcolară a copiilor, fie lectura, fie iniţierea în diverse activităţi artistice şi practice (pictură, desen, lucru de mână, 
obiecte artizanale), sau în lumea jocului de şah. În cadrul cercurilor au predat şi predau persoane specializate. 

În cadrul Secţiei pentru copii, în biblioteca noastră funcţionează mai multe cercuri. 
Cercul de creaţie populară Atelierul fanteziei şi Cercul de artă plastică 
Sala „Mircea Pop” – Atelier de creaţie, un compartiment al secţiei, oferă posibilitatea desfăşurării unor ore 

de lectură (poezie, basm), a unor ore speciale (de fizică, chimie, matematică, istorie, geografie etc.), a unor ore 
de creaţie literară (eseu, poezie) pe o anumită temă, sau a unor activităţi practice. Dintre acestea, ca elemente 
de noutate, se pot aminti cursurile de iniţiere în tehnica lucrului de mână (croşetat, tricotat, cusături populare, 
dantelă frivolité, zgărdane) şi a ornamentelor artizanale (clopuri, trăistuţe moroşeneşti, zgărdane, brăţări) sau 
cursuri de artă plastică (desen, pictură). 

Coordonatorii acestor cercuri au fost doi meşteri populari şi un profesor de specialitate de la Cercul de 
pictură al Palatului Copiilor din Baia Mare, care s-au oferit să lucreze voluntar cu copiii. 

Materialele informative puse la dispoziţia cursanţilor au constituit o sursă de inspiraţie pentru pasionaţii lu-
crului de mână şi talentaţii la desen şi pictură. 

Lucrările realizate în cadrul acestor cercuri au făcut obiectul mai multor expoziţii organizate în incinta bi-
bliotecii.  

Cercul de limba engleză Fun with English! 
Activităţile au fost centrate pe necesitaţile şi dorinţele elevilor, dar, în acelaşi timp, au fost recreative, având 

ca scop petrecerea în mod plăcut şi util a timpului liber, de după orele de şcoală. Elevii au avut ocazia să înve-
ţe, să îşi perfecţioneze limba engleză, să asimileze noi cunoştinţe prin intermediul unor materiale şi metode 
didactice atractive: jocuri, cântece, numărători, imagine şi sunet.  

Cercul de limba franceză Le français à la bibliothèque? OUI! 
Proiectul şi-a propus marcarea unei revigorări la nivelul receptării limbii, culturii şi civilizaţiei franceze, în 

condiţiile în care predominantă este preferinţa tineretului pentru limba engleză. Prin acest proiect, biblioteca a 
venit în sprijinul elevilor, contribuind la îmbunătăţirea calitativă a procesului de învăţare a limbii franceze, 
completarea activităţilor prevăzute de programa şcolară la această disciplină, consolidarea cunoştinţelor de 
limbă franceză, ca element de comunicare şi de cultură, biblioteca dovedindu-şi, astfel, eficienţa în procesul 
instructiv-educativ al copiilor. 

Pentru promovarea acestui cerc au fost distribuite invitaţii sub formă de fluturaşi On vous attend à la 
bibliothèque pour apprendre ensemble le français! (Sunteţi aşteptaţi la bibliotecă să învăţăm împreună limba franceză!) 
adresate copiilor şi factorilor decizionali (profesori, părinţi). 

Coordonatorii acestui cerc au fost două bibliotecare din cadrul Secţiei pentru copii, care au şi condus cercul. 
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Cercul de fizică Exploratori CENT ai fenomenelor fizice 
În cadrul cercului, tinerilor pasionaţi de fizică le-au fost puse la dispoziţie materiale informative cu experi-

mente epocale realizate de-a lungul timpului în domeniul fizicii, care au servit drept suport pentru realizarea 
exponatelor. Cercul a avut ca finalitate prezentarea exponatelor realizate de elevi în cadrul unei expoziţii de 
proiecte artizanale şi interdisciplinare. 

Cercul de lectură 
Lectura nu trebuie să apară exclusiv ca o cale de dobândire a unor cunoştinţe noi, ci să vizeze sensibiliza-

rea cititorului faţă de frumosul literar, formarea gustului estetic, precum şi potenţarea celorlalte virtuţi forma-
tive pe care le conţine lectura: formarea atenţiei şi a spiritului de observaţie, dezvoltarea gândirii, trăirea emo-
ţional-reflexivă. Educarea cititorilor în sensul depăşirii lecturii pasive şi cultivarea capacităţilor de lectură 
valorizantă sunt realizate în bibliotecă în cadrul unor cercuri de lectură. 

Cercurile de lectură din bibliotecă au luat fiinţă din dorinţa de a da un răspuns la multclamata „criză a lec-
turii”. Obiectivul major al cercurilor este acela de a „citi de plăcere”. În cadrul acestor întâlniri, atât profesorii, 
cât şi bibliotecarii devin «consilieri» de lectură, iar pentru a consilia/a sfătui/a povăţui este necesar să revenim 
noi înşine la statutul celor care se apropie de carte nu pentru a o diseca cu instrumentele specialistului, ci al 
celui care retrăieşte emoţiile aprecierii de carte 1. 

Secţia pentru copii a fost gazda copiilor de la Cercul de lectură „ACCES” de la Şcoala cu clasele I-VIII 
„Avram Iancu” şi a cercului desfăşurat de Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe nr. 1. 

Activităţile din cadrul cercului de lectură au presupus: citirea unor opere literare, abordarea unor texte epi-
ce, lirice, dramatice, prezentări de cărţi, recomandări de lectură, dezbateri pe teme literare, ateliere de repre-
zentare grafică a unor secvenţe desprinse din text, selectarea unor pasaje critice, ca puncte de sprijin interpre-
tativ. Întâlnirile cercului au fost organizate bilunar.  

Iată câteva activităţi derulate în cadrul cercului de lectură: posibile definiţii ale cărţilor; expoziţie de carte cu 
tema Copilăria – selectarea unor pasaje ilustrative; descrierea în versuri – Pastelul, cele mai citite cărţi în rândul 
copiilor – Expoziţie de carte realizată în scopul alcătuirii unei liste de lecturi. 

Metodele de lucru activ-participative, discuţiile nerestricţionate din cadrul cercului de lectură au dat senza-
ţia de libertate celor prezenţi la cerc. 

În prezent, se desfăşoară următoarele cercuri: 
Cercul de limba germană 
Acest cerc oferă participanţilor un mediu plăcut şi relaxant, propice punerii bazelor unor prime noţiuni de 

limbă germană, sau perfecţionării acestei limbi. În cadrul cercului, alături de copii participă şi adulţi. Activita-
tea cercului se desfăşoară pe două niveluri: începători şi avansaţi, şi este coordonată de un profesor de limba 

germană. Secţia pentru copii a pus la dispoziţia participanţilor la cerc documente informative, atât în format 
tradiţional, cât şi multimedia (cărţi în limba germană, reviste, dicţionare, ghiduri, casete, CDR-uri). 

Cercul de matematică Ai probleme la matematică? Le poţi rezolva la bibliotecă! 
Prin acest cerc, Secţia pentru copii a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” oferă elevilor din clasele V-VIII 

                                                 
1 Onojescu, Monica, Lecturiada 3. Cercuri de lectură, Editura Paralela 45, 2009, p. 6. 
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posibilitatea de a-şi rezolva problemele la matematică cu ajutorul unui profesor de specialitate, voluntar în 
cadrul bibliotecii. Acest cerc s-a desfăşurat în vacanţa mare a copiilor, dar, la solicitarea lor, continuă şi pe 
parcursul anului şcolar. 

Diversele culegeri 
de probleme şi exer-
ciţii au servit drept 
suport informaţional 
pentru cei prezenţi la 
cerc. Tot în cadrul 
acestui cerc de ma-
tematică, absolvenţii 
de liceu au beneficiat 
de pregătire pentru 
examenul de bacalau-
reat. Astfel, pentru 
cei care au învăţat la 
bibliotecă, în cadrul 
cercului, dar şi indi-
vidual acasă, bacalau-
reatul a fost mai uşor 
de promovat. 

 
 
Cercul de şah 
Unul dintre cele mai vechi jocuri, dar în acelaşi timp, un joc foarte modern, care îşi câştigă adepţi în întrea-

ga lume, este şahul. Supranumit „jocul înţelepţilor” sau „gimnastica minţii”, acest joc minunat îi poate ajuta pe 
copii să-şi dezvolte raţionamentul, capacitatea de concentrare a eforturilor şi a atenţiei pe perioade de timp 
cronometrate, tenacitatea în faţa adversarilor, aptitudinile matematice.  

Secţia pentru copii a bibliotecii băimărene organizeză cursuri de iniţiere în şah, pentru copiii cu vârsta cu-
prinsă între 6 şi 14 ani. Acţiunea se bucură de succes, dovadă numărul mare al celor care s-au înscris la cerc, 
unii dintre aceştia trecând, cu această ocazie, pentru prima dată pragul bibliotecii. 

Cursurile de iniţiere în şah sunt realizate de profesori voluntari de la Clubul de şah din Baia Mare, care spe-
ră ca, în viitor, să obţină rezultate frumoase, participând cu copiii cei mai talentaţi la diverse competiţii, atât în 
ţară, cât şi în străinătate. 
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THOMAS ALVA EDISON – OMUL CARE S-A LUPTAT CU IMPOSIBILUL 

 
Dorina CADAR 

 

 
„Nu am muncit nici măcar o zi în viaţa mea. Totul a fost distracţie.” 

Trebuie să recunoaştem că afirmaţia aceasta are darul de a ne incita cu-
riozitatea şi de a ne face să ne punem cel puţin întrebarea cine este cel 
care spune aceste cuvinte. Pentru că, dintre toate tipurile de activităţi, 
munca este cea care ocupă cel mai mult timp din viaţa omului, iar a putea 
să spui că în cea mai mare parte a vieţii tale te-ai distrat, nu e puţin lucru. 

Thomas Alva Edison, unul dintre cei mai prolifici inventatori pe care 
i-a avut omenirea, a fost un om fericit, pentru că toată viaţa lui a ştiut să 
facă şi să găsească lucrurile care i-au plăcut. Acest vizionar, care prin 
invenţiile sale a generat schimbări majore în viaţa noastră de zi cu zi, a 
avut 1093 de brevete, dar multe dintre acestea au fost îmbunătăţiri aduse 
unor invenţii anterioare. Edison a fost mai mult decât un simplu inventa-
tor, din adolescenţă el fiind proprietarul unei afaceri, spiritul său inventiv 
combinându-se perfect cu cel de întreprinzător. Este cunoscut lumii ca 
fiind inventatorul becului electric, dar acesta a fost de fapt inventat de Sir 
Joseph Swan. Ceea ce a făcut ca becul să aibă însă succes nu a fost obiec-
tul în sine, ci sistemul de cabluri electrice şi generatoare care furnizau 

energie electrică acestuia. Edison a devenit faimos şi bogat pentru că a reuşit să vadă imaginea în ansamblu, în 
timp ce ceilalţi au văzut doar becul electric. A pune în practică invenţiile, iată cheia succesului. 

Personalitatea şi geniul creator al lui Edison au marcat secolul al XIX-lea, iar numele său s-a impus pentru 
totdeauna în memoria umanităţii. 

Pornind de la personalitatea acestuia şi având în vedere faptul că creativitatea omului este o caracteristică 
ce se manifestă mereu în timp şi, fiindcă la 18 octombrie 2011 s-au împlinit 80 de ani de la trecerea lui în eter-
nitate, la Secţia Împrumut carte pentru adulţi a bibliotecii noastre, am organizat o întâlnire între elevii Colegiu-
lui Economic „Nicolae Titulescu”, ai Grupului Tehnic „Gheorghe Lazăr” şi doi dintre inventatorii băimăreni: 
Ioan Petruţ şi Attila Vass. 

A vorbi despre Edison este întotdeauna un subiect incitant: dacă enumeri şirul invenţiilor sale, dacă 
prezinţi viaţa spectaculoasă a unui om spectaculos sau dacă aminteşti despre partea mai întunecată a caracte-
rului său, totul stârneşte curiozitatea. Elevii au pregătit astfel de informaţii şi, mai mult, au mers până la a face 
o paralelă între Edison şi Steve Jobs, un alt mare inventator pe care l-a avut America, omul-cheie de la Apple, 
care s-a stins din viaţă la 6 octombrie 2011. 

Despre problemele cu care se confruntă inventatorii români din ziua de azi, dar şi despre realizările lor 
ne-au vorbit Ioan Petruţ şi Attila Vass. Inginerul Ioan Petruţ figurează în Dicţionarul inventatorilor cu 32 de 
invenţii, pentru care a primit 50 de diplome şi medalii. Printre acestea, sunt un aparat de brichetat rumeguş, 
un aprinzător de aragaz, un decapsator de capace. Vass Attila a realizat un sistem antifurt pentru poşete şi 
genţi, o alarmă pentru taximetrişti, un comutator sonor cu ajutorul căruia persoanele cu handicap locomotor 
pot să stingă sau să aprindă lumina printr-o bătaie din palme sau fluierat. Şi aceste invenţii au fost medaliate 
cu aur la concursuri. Este plăcut să vezi şi să asculţi oameni pasionaţi de ceea ce fac, oameni care trec de 
limitele materiale pentru a-şi îndeplini un vis. Carmen Mureşan, profesoară de fizică la Colegiul Economic 
„Nicolae Titulescu”, s-a alăturat ideilor celor doi inventatori locali, iscându-se astfel un dialog care, chiar dacă 
nu a avut o notă prea optimistă, a subliniat încă o dată faptul că, dincolo de orice, pasiunea învinge.  

S-a vorbit despre trecut şi viitor, despre geniu şi multă muncă, despre perseverenţă, încredere, dragoste, 
pierderi, viaţă şi moarte... Moartea care, după cum afirma Steve Jobs, „este în mod sigur cea mai bună invenţie 
a vieţii. Este un element care împrospătează viaţa. Elimină ce e vechi pentru a face loc noului”. 
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S-A ÎNTÂMPLAT ACUM 50 DE ANI. BIBLIOTECA 

Extrase din articole ale ziarului „Pentru socialism” 
 

Laviniu ARDELEAN 
 

 
 
 
 

Joi 26 aprilie 1962 – Într-o bibliotecă 
 
Într-o după amiază răcoroasă de aprilie în biblioteca orăşenească din Baia Sprie în sala de lectură 

câţiva tineri studiază. E linişte şi plăcut în bibliotecă. 

Având o clipă de răgaz bibliotecara Maria Ilia mi-a povestit despre cititorii bibliotecii. De 4 ani lu-

crează aici. Îi cunoaşte aproape pe toţi, le ştie preferinţele. Francisc Bud e muncitor la „Józsa Béla” ; 

a terminat de citit toate trei volumele „Emilian Pugaciov”. Sabin Breban, tot la „Józsa Béla” e mun-

citor şi e îndrăgostit de scrierile lui M. Sadoveanu.  

Biblioteca are un număr de peste 6.400 de volume, din care în acest an au fost înregistrate 200. 

Numărul cititorilor în acest an a ajuns la 1.200, iar al cărţilor citite trece de 9.000. 
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CÂMP DE LAVANDĂ 

Dedicată doamnei A. M. 
 

Milian OROS 
 

 
 
Mă aflam la ţară, ţintuit pe terasa casei de 

vacanţă de vremea ploioasă a unui sfârşit de au-
gust nărăvaş. Trăiam impresia că sunt îmbrăţişat 
de o toamnă sosită prea devreme. Privirea mea 
căuta scăpare, oprindu-se destul de des peste 
dealul din faţa casei, acoperit încă de verdele 
închis al nucilor şi viţei de vie. Îmi pusesem o 
muzică veche încercând să-mi rup sufletul din 
timpul acela, aproape trist. Într-un târziu mi-am 
adus aminte că împrumutasem de la o prietenă 
dragă mai multe cărţi, pe care le luasem cu mine 
la ţară, dar de care nici nu mă atinsesem. M-am 
ridicat şi le-am adus pe toate, grămadă, lângă 
fotoliul de pe terasă, apoi am început să le răs-
foiesc, încă nehotărât pe care s-o citesc prima 
dată. Deodată, din cartea pe care o aveam în 
mâini s-a desprins o bucată de hârtie îndoită-n 
două, părea o scrisoare, şi cade la picioarele me-
le. O ridic şi, sincer, am pus-o la loc în carte, 
fără s-o citesc, ba chiar am pus acea carte de-o 
parte, apucându-mă de răsfoit alta. „Îngerul” 
ispitei mă rodea însă, ducându-mi gândul la acea 
scrisoare... Mă întorc la cartea abandonată şi 
caut scrisoarea din ea... Încep s-o citesc: 

„Părea a fi o zi liniştită de vară. Nu m-am 
gândit că acea zi ar putea aduce ceva nou în via-
ţa mea, care ar putea mişca străfundul sufletului 
meu. Mergeam liniştită pe stradă cu gândurile 
mele. Nu vedeam şi nu auzeam nimic din ceea 
ce se întâmpla în jurul meu. Strada nu era foarte 
circulată la acea oră din zi. Soarele bătea puter-
nic, iar oamenii, mai mult ca sigur, stăteau re-
traşi în case. Deodată, în faţa mea apare un băr-
bat, ca din senin. Era înalt, brunet, cu o statură 
atletică, cu un mers elegant. Nu i-am dat impor-
tanţă. Când a fost în dreptul meu, a ridicat ochii 
spre mine... Ne-am privit... A fost ceva ireal 
pentru mine. Am simţit că nu mă mai pot miş-
ca. Am văzut atunci cei mai tulburători ochi din 

viaţa mea. Parcă eram hipnotizată. Erau de o 
culoare verde intens, cu sclipiri de violet, parcă 
era un câmp de lavandă (florile mele preferate). 
Era un bărbat cu trăsături frumoase. O vreme, 
privirile noastre s-au intersectat şi parcă fiecare 
a vrut să spună ceva, dar tot ceva ne-a reţinut. 
Dădea impresia că ne-am fi cunoscut cândva şi 
acum ne-am regăsit după mulţi ani. Parcă era 
din altă lume. În timpul cât m-a privit, parcă nu 
mai aveam picioare, am simţit că sunt străfulge-
rată de ceva, din creştetul capului şi până-n tăl-
pile picioarelor. Asta a durat preţ de câteva se-
cunde, dar mie mi s-a părut o veşnicie. Am ple-
cat privirea parcă ruşinată de simţurile mele şi 
am trecut pe lângă el grăbită de parcă cineva  
m-ar fi fugărit. Nu ştiu ce a fost, cine a fost acel 
bărbat, de ce am simţit aşa ceva faţă de un ne-
cunoscut, dar ştiu că am căutat aproape dispera-
tă, zile în şir, acei ochi, dar în zadar... Peste ani, 
o singură dată, într-un autobuz, am reîntâlnit 
acea privire... Era privirea bărbatului pe care-l 
întâlnisem atunci, demult, pe stradă, dar parcă 
„chimia” sufletească se schimbase şi nu mai 
simţeam... nimic, chiar dacă mă simţeam cu-
prinsă de o uşoară nostalgie...” 

 
Clipe în şir am privit în gol, tulburat, dus pe 

gânduri. Încercam să înţeleg acea „chimie ori 
fizică” a sufletului când acesta se află la răscru-
ce, când nu poţi bănui unde ar putea să ajungă 
capătul drumului dorit în acel moment. Scutu-
rându-mi gândurile, nu mi-a fost greu să-mi dau 
seama cine scrisese acele rânduri. A fost sufici-
ent să mă uit la cărţile cu dedicaţii, primite de la 
prietena mea. Oricum, despre mine, ştiam sigur 
că nu aveam ochii verzi cu sclipiri violet, pe ca-
re, acum, parcă mi i-aş fi dorit să-i am. Uneori, 
gândindu-mă la prietena mea, în minte-mi vine 
un câmp de lavandă.. 
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CUIBUL TĂU DIN INIMA MEA 

 
Cristian-Ioan ALBICIUC 

 

 
 

În semn de omagiu pentru Cristian-Ioan Albiciuc la împlinirea a 30 de ani de la naşterea sa şi a zece ani de 
la moarte, publicăm câteva versuri din creaţia sa. 

Cristian-Ioan Albiciuc s-a născut la 21 ianuarie 1982 la Reşiţa, din părinţii pr. Gheorghe Albiciuc şi  
prof. Maria Albiciuc (actualmente, colega noastră de la Biblioteca Comunală din Rona de Sus). 

Cristian-Ioan a avut vocaţia tatălui său şi, la data accidentului în urma căruia a decedat (31 martie 2002), era 
student la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Dacă n-a apucat să fie teolog sau preot, dacă nici ca poet n-a ajuns 
să se afirme în timpul vieţii, a avut parte de mari succese datorate urmării altei vocaţii: şahul. Încă pe când era 
preşcolar a obţinut locul I la un campionat judeţean. S-a dedicat acestei pasiuni şi în timpul şcolii, participând 
frecvent la competiţii de şah, unde a ocupat întotdeauna locuri fruntaşe. Preşedintele de atunci al Federaţiei 
Române de Şah, doamna Elisabeta Polihroniade, l-a remarcat şi recomandat Clubului Sportiv de Şah din Timi-
şoara, unde a fost antrenat de doamna Ligia Jicman. În urma rezultatelor deosebite realizate la campionatele na-
ţionale, a fost selectat pentru a participa la concursuri internaţionale de şah (Budapesta, Paris, Palermo, 
Amsterdam), unde s-a clasat de fiecare dată pe locuri de frunte, obţinând premii şi menţiuni. 

În memoria excepţionalului şahist stins din viaţă atât de devreme şi în plină afirmare, în comuna Rona de 
Sus a fost înfiinţată Asociaţia de Şah „Cristian-Ioan Albiciuc”, care organizează în fiecare an campionate la care 
participă şahişti din localitate, din comunele din jur, din Sighetu Marmaţiei. Viaţa lui Cristian-Ioan Albiciuc şi 
bucuriile succeselor continuă prin alţii. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
 
 
 
 
Femeie 
 
Durere frumoasă şi-nţeleaptă 
Lasă-mă să te cuprind cu mâna dreaptă, 
 
Femeie între îngeri mari şi grei 
Şi înger între sute de femei, 
 
De-n viaţă îţi va fi urcuşul greu 
Vino să plângi încet la pieptul meu. 
 
Înger 
 
Înger al stelelor 
Cu aripi aprinse 
Îmi mângâi privirile sufletului 
Când mă cuprinzi 
În braţele zborului. 
 
 
 
 
 

 
 

Mereu 
 

Oricum va trece timpul, 
Oricât va fi de greu 

Eu, dulce rândunică, 
Te voi iubi mereu. 

 
Oriunde vei fi, 

Oriunde vei sta 
Mereu te vei întoarce 

La cuibul tău 
Din inima mea. 

 
Demon 

 
Cu ochii aprinşi 
Îmi îngheţi clipa 

Cu gheaţa din tine 
Îmi pietrifici sângele 

Cu somnul din alb 
Îmi adormi numele. 
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Pe dos 
 
Nu-ţi face rugăciuni, 
Nu-ţi înălţa fruntea spre cer 
Să-ţi arate cât de mare este 
Şi cât de mic sunt. 
 
Ca să-ţi fie bine (părăseşte-mă) 
Iubeşte-l 
Şi nu-l părăsi. 
  
Precum de spinul neroditor 
Să nu-ţi fie dor de mine 
Şi nu-ţi aduce aminte 
De cuvintele păcătoase. 
 
Chiar dacă 
 
Chiar dacă 
Stelele se vor cutremura 
Şi soarele nu va străluci 
În sufletu-mi doar tu vei fi. 
 
Chiar dacă 
Stelele, precum îngerii, vor cădea 
Şi luna va păcătui 
Eu doar pe tine 
Te voi iubi. 
 
Încredere 
 
Nimic nu-i pierdut, 
La orizont se vede-o rază 
Care din ochii-ţi a răsărit demult 
Şi va apune la amiază (şi va rămâne veşnic trează) 
 
Te iubesc, „v i a ţ ă”, 
Şi aştept să-mi spui 
C-avem aceeaşi ţintă 
Şi că eşti doar a mea. 
 
Motivul bucuriei 
 
Tu – coroana frumuseţii 
Tu – cercul înţelepciunii, 
Tu – care dai sens vieţii, 
Tu – miracolul etern. 
 
Tu – neliniştea tinereţii, 
Tu – basmul copilăriei, 
Tu – curcubeul vieţii, 
Tu – motivul bucuriei, 
 
Primeşte-n dar dragostea mea! 6.03.2002 

 
Aş da 

 
Aş da 

La toate altarele cereşti 
Sfinţi şi îngeri ca să cânte... 

Să-mi fii tu, aşa cum eşti 
Nemuritoare. 

 
Să privim la un apus de soare 

Să stăm, să vorbim, să fim lipiţi 
Şi răsăritul să ne prindă neclintiţi. 

 
Să ne pierdem în noaptea luminată, 

Să ascultăm şoaptele stelelor, 
Să privim luna albă minunată... 

 
Minune 

 
Te iubesc, minune, 

Paşii inimii mele 
Te caută prin lume 

Şi prin milioane de stele. 
 

Minune blondă 
Când soarele înfloreşte 

Când soarele plânge de dor,  
Ochiul din ochi te iubeşte. 

 
Noi 

 
Pe noi 

Nimic nu ne-ntrece 
Nici vara fierbinte 

Nici iarna cea rece. 
 

Pe noi 
Nimeni nu ne desparte 

Nici de aproape 
Nici de departe. 

 
Ploaia 

 
Am trecut prin tristu-ţi labirint 

Cu paşi mărunţi ca o furnică 
Nu că mi-era de ploaie frică 

Ci să nu-ncete ploaia de argint. 
 

Setos de tine ca de viaţă 
Venit-am la lumină să mă coc 

Sub palma stelei să iau foc 
Spre a-mi stinge lacrima de foc. 
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TOAMNĂ TÂRZIE 

 
Milian OROS 

 
 
 
 

Era o zi de început de octombrie. Cerul pă-
rea încremenit într-un albastru sidefiu, netulbu-
rat de nicio fărâmă de nor. Prin geamul garajului 
casei de la ţară, unde mă apucasem să storc 
zdrobitura de struguri, soarele încă mai arăta 
muşchi puternici, de vară, şi-mi trimitea fluvii 
de raze fierbinţi, ca într-o proiecţie veche de 
cinema. De afară, din când în când, la urechi îmi 
ajungeau ţipetele unui uliu. Bănuiam că zbura în 
rotocoale deasupra casei. Nu mă mai impresio-
nau ţipetele lui, slobozite în rafale aproape stri-
dente. De ceva timp îl vedeam în fiecare dimi-
neaţă, până spre prânz, cum plutea într-o spira-
lă, singur ori cu rubedeniile lui, îndepărtându-se 
din ce în ce mai mult de pământ, până când ţi-
petele i se pierdeau odată cu silueta în neantul 
albastru. Câteodată, dimineaţa târziu, atunci 
când se slobozea de pe dealul din faţa casei, ra-
zant, de parcă ar fi vrut să aterizeze undeva în-
tre case, găinile de prin curţile vecine începeau 
să cârâie speriate, iar porumbeii aflaţi în zbor 
deveneau săgeţi vijelioase, căutând scăpare sub 
coamele clădirilor din apropiere. Era mare, ma-
iestuos. Aşa, cu aripile desfăcute, fără să bată 
din ele, părea un miniplanor. Parcă nu-i păsa de 
agitaţia pe care o crea şi, în zbor tăcut, se ridica 
purtat de curenţii de aer, pe care-i simţea şi-i 
folosea cu o artă înnăscută, de sălbăticiune. Du-
pă ce ajungea la o anumită înălţime scotea un 
ţipăt scurt, pătrunzător, de parcă ar fi vrut să 
spună: „Sunt eu, stăpânul văzduhului!” Îl pri-
veam minute în şir fascinat. O mişcare abia se-
sizabilă a cozii, apoi vârfurile aripilor se cam-
brau după simţuri numai de el ştiute şi zborul i 
se transforma într-o plutire lină, fără bătăi de 
aripi. Pur şi simplu părea atârnat acolo-n văz-
duh... Apoi, din motive doar de el ştiute, o sim-
plă răsucire de aripi şi totul se transforma în vi-
jelie, prăvălindu-se spre pământ... De fiecare da-
tă, văzându-i frumuseţea şi stăpânirea zborului, 

îmi doream puterea de a mă alătura lui, într-un 
zbor fantastic, de Icar... 

Mi-am văzut de treabă, trăgând cu nădejde 
de braţele presei şi privind la şuvoiul de must, 
care curgea vârtos în oala de inox. După o vre-
me, m-am oprit şi am gustat mustul sângeriu. 
Încet, fără de grabă, plimbându-l prin gură şi 
apoi înghiţindu-l cu înghiţituri mici îmi astâm-
păram setea, dar şi o oarecare curiozitate. Eram 
mulţumit. Pe lângă dulceaţa dăruită de soarele 
toamnei, în cele cinci zile de când zdrobisem 
strugurii, mustul împrumutase aromele şi tani-
nul din coaja boabelor. Da, după fierbere şi 
limpezire, se va transforma într-un vin de 24 de 
carate! 

Cu storsul strugurilor am terminat abia către 
prânz. Am pus mustul în damigene cu dopuri 
pentru fierbere şi, ca „bun gospodar”, m-am 
apucat de „curăţenia la locul de muncă”. Am 
desfăcut şităul în bucăţi pe care le-am spălat 
într-un lighean mare, din plastic, apoi le-am 
scos la uscat în grădină, la soare. 

Obosit, m-am aşezat pentru câteva minute 
pe băncuţa foişorului din fundul grădinii, să-mi 
trag sufletul. Vremea era frumoasă. Pădurea din 
zare îmi oferea imagini pictate de-o mână mă-
iastră, nevăzută, în culori pastelate. Bucuria mea 
lăuntrică din acele momente s-a schimbat într-o 
uluire de nedescris, când privirile mele, ameţite 
de culorile pădurii şi ale dealurilor din apropie-
re, s-au oprit într-un gest reflex, atrase de bâzâi-
tul unor albine, la doar câţiva paşi de... mine. 
Un prun se fălea cu câteva crenguţe pline de 
flori cu petale mari şi albe ca-n plină primăvară. 
M-am ridicat cuprins de curiozitate şi m-am 
apropiat de prunul care „sfida” legile naturii. Cu 
o oarecare neîncredere în priviri, mâinile mele 
au atins, delicat, acele flori şi, când le-am miro-
sit, în nări mi-a venit miros de primăvară, deşi 
era început de octombrie...  



 Vrăjite file, fermecătoare gânduri  
(de din jos de Ursa Mică) 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS                                                                                Buletin semestrial • an XX, nr. 1 (38) • 2012 

122 

După un timp, am plecat la treburile mele 
obişnuite. De pe aleea din grădină, m-am uitat 
cu atenţie şi la alţi pomi. Am mai zărit un vişin 
care n-a vrut să fie mai prejos decât prunul în-
florit şi, pe o crenguţă, s-a împodobit şi el cu 
câteva flori. Oricum, când mi-am început iar 
treburile, în suflet aveam sentimentul că toamna 
urma să fie una lungă şi frumoasă. 

La un moment dat, în timp ce aşezam la lo-
cul lor, una, alta, prin garaj, aud un plescăit ciu-
dat ca şi cum în ligheanul de lângă chiuvetă ar fi 
curs picături de apă de undeva. Întorc capul şi 
privesc. Nimic, apa era oprită. Mă apropii de 
lighean şi atunci văd că în apa de-o palmă, ră-
masă-n el şi pe care nu apucasem s-o arunc, că-
zuse un şoarece. Doar capul îi ieşea din apă. 
Ochii îi avea ieşiţi din orbite şi păreau două 
biluţe lucioase, mici şi negre. Botul ascuţit şi roz 
avea mustăţile pleoştite, ude, scufundate în apă. 
Speriat, înota sărmanul şoarece dintr-o parte în 
alta a ligheanului. Coada lungă şi subţire plutea 
ca o cârmă, dar nu părea să mai aibă vreo vlagă 
în ea. Era prins în capcană, nu mai avea mult 
până la epuizarea totală, apoi sfârşitul implaca-
bil... Marginea ligheanului, aproape verticală şi 
prea înaltă pentru el nu-i lăsa nicio şansă de sal-
vare. „Deci tu eşti vinovatul!?” ― mi-am zis în 
gând. Lăsasem cu câteva zile în urmă, pe margi-
nea unei poliţe câţiva cucuruzi, pe care îi alese-
sem, pentru boabele lor mari de culoarea auru-
lui, pentru a-i pune în butoiul cu varză murată. 
Mai târziu, uitându-mă la ei, constatasem că unii 
aveau, ici şi colo, boabele roase şi atunci am bă-
nuit că prin garaj îşi făcuseră drum ceva şoricei. 
Eram pe picior să-l las pe sărmanul şoarece să-şi 
dea „obştescul” sfârşit, dar mi-am adus aminte 
de o mică povestioară şi atunci, împins de un 
sentiment nedefinit, am ridicat ligheanul cu apă 
şi m-am dus cu el în grădină. 

... Se povesteşte că doi şoricei au căzut într-o 
strachină cu lapte. S-au zbătut cât s-au zbătut, 
dar n-au găsit o cale de-a ieşi de acolo. Unul 

dintre ei, obosit peste măsură, îşi zice: „Gata, 
totul s-a terminat cu mine, o să mor! Ce rost 
mai are să lupt, când orice aş face tot mă voi 
îneca?”. S-a lăsat la fund şi asta a fost cu el... 
Celălalt şoricel, deşi foarte obosit şi el, nu s-a 
lăsat, a continuat să dea din lăbuţe. După un 
timp a constatat că se poate menţine la suprafa-
ţă mai uşor, din ce în ce mai uşor... Laptele se 
transformase încet, încet, în unt. Nu după mult 
timp, şoricelul plutea în derivă pe insuliţa de 
unt, care se născuse în urma zbaterii lui prin lap-
te. După o vreme, în care şoricelul avusese timp 
să se gândească la multe lucruri pe care le mai 
are de învăţat în viaţa lui şoricească, strachina 
este ridicată de stăpâna ei. „Vai de mine! Ce-i în 
strachina asta?” ― zice ea speriată şi aruncă lap-
tele cât colo, în curte. Sărmanul şoricel, ameţit, 
dar încă în viaţă, aruncă o privire spre confratele 
lui, mort, umflat de lapte. Vede că nu-l poate 
ajuta cu nimic. Îşi scutură blana de lichidul 
„perfid” şi, clătinându-se la început, o ia la fugă, 
făcându-se nevăzut... 

Golesc, într-un şuvoi potrivit, ligheanul de 
apă peste iarba uscată din grădină. Şuvoiul saltă 
şoarecele şi-l duce spre eliberare... După ce apa 
s-a topit, absorbită de pământul însetat, şoarece-
le a rămas culcat pe iarbă, fără vlagă în el, dar 
trăia. Blana cenuşie şi udă îi sclipea în bătaia ra-
zelor de soare ca o platoşă metalică. Încă nu pu-
tea să se mişte, era epuizat şi răsufla din greu. 
M-am aplecat să-l privesc mai bine. Ochii, bul-
bucaţi ca ai unei broaşte, mă priveau speriaţi, iar 
lăbuţele lui, deşi au schiţat un gest, ca un tre-
mur, erau încă neputincioase. L-am lăsat acolo 
în iarbă şi cu gândul la realitatea unei fabule,  
mi-am văzut de ale mele. 

După un timp, când m-am întors să văd ce-i 
cu şoricelul, acesta nu mai era acolo, se făcuse 
nevăzut... Gândul că viaţa reală, uneori, e ase-
menea poveştilor, ori că poveştile sunt aseme-
nea vieţii reale, mi-a adus zâmbetul pe buze, dar 
şi o anumită nostalgie în suflet... 
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LUMINA PUTERII CREATOARE REVĂRSATĂ DIN OPERA PREOTULUI CU SUFLET DE 

ARTIST – VASILE TRIF 
 

Delia FLOREA 
 

 
Mărturisirea părintelui Vasile Trif despre „pute-

rea purificatoare a artei sună ca o spovedanie”1, ha-
rul slujirii sale preoţeşti unindu-se inseparabil cu 
dragostea pentru bine, adevăr şi frumos. Slujeşte la 
Biserica „Sfântul Nicolae” din Baia Mare iar calităţi-
le sale de artist sunt apreciate ca fiind „de înaltă va-
loare”. A scris poezii care i-au fost publicate în re-
viste („Luceafărul”, „Transilvania” ş.a.), colaborează 
la almanahul anual al Episcopiei Clujului, precum şi 
la diverse alte publicaţii periodice. 

Deprinde pictura ca autodidact, abordând diferi-
te tehnici, începând cu cele mai simple, şi ajungând 
la cele mai complexe: pictura pe sticlă, pe lemn, pe 
pânză, pictură murală şi mozaic ceramic. A pictat 
câteva biserici (parţial sau în întregime). Colaborează 
cu renumiţi pictori băimăreni (mai ales cu cei care 
poartă prenumele Nicolae şi sunt ocrotiţi de sfântul 
cu care preotul are o legătură specială): Nicolae 
Apostol şi Nicolae Suciu, dar şi cu: Valentin Muste, 
Vasile Naşcu (grafician), Traian Moldovan (sculptor) 
şi alţii. 

În sculptură a fost iniţiat de profesorul Dumitru 
Ciocotişan, în cadrul Şcolii Populare de Artă din 
Baia Mare. Expune atât în ţară, cât şi în străinătate. 
O parte din lucrările sale de pictură şi sculptură se 
regăsesc în diferite colecţii particulare din România, 
Polonia, Franţa, Austria, Italia, Spania, Germania, 
Serbia, Ungaria, Olanda, Japonia, Israel, SUA, Ca-
nada. În anul 1989 a obţinut premiul I pentru lucra-
rea Adusul miresei, prezentată la expoziţia naţională 
din cadrul Festivalului „Cântarea României”. 

Dintre lucrările sale menţionăm: Monumentul din 
lemn, basorelief şi statuie al lui Grigorie Pintea Viteazul de 
la Mănăstirea Rohia (1980), Troiţă-sculptură (Suciu de 
Sus), Monumentul eroilor la Biserica Ortodoxă din 
Cărbunari, cele două troiţe monumentale de la 
Măcicaşu (jud. Cluj), Troiţă monumentală la Biserica 
„Sfântul Nicolae” din Baia Mare, sculptura monu-
mentală Troiţa Marinarilor (parcul Muzeului Marinei 
Române din Constanţa), sculptura troiţă din cimiti-
rul din Cărbunari, pictura murală la Capela Eroilor 

                                                 
1 Adriana Szabo. Preotul artist din Cărbunari. În „Gazeta 

Maramureşului”, 12-18 mai 2007, p. 8. 

din Făureşti, pictura murală şi tehnică mozaic la Bi-
serica Ortodoxă din Seini, din Groşi şi Cicârlău, pic-
tură şi tehnica mozaicului la Biserica Ortodoxă din 
Dăneşti şi în Biserica Ortodoxă din Ilva Mare (jud. 
Bistriţa-Năsăud), la cea din Bozânta Mare şi din Bi-
caz, Maramureş. A pictat iconostasul Bisericii Orto-
doxe din Rugăşeşti (Cluj).  

Între anii 2003-2004 a realizat pictura murală şi 
icoanele de pe iconostasul Bisericii „Acoperământul 
Maicii Domnului” de la IMI-SA, Baia Mare, ctitorită 
de Alexandru Pîrjol. Tot în 2004 a pictat iconostasul 
Bisericii „Sfântul Pantelimon” din Terrebonne-
Montreal (Canada). Acolo preot paroh este fiul său 
cel mare, Vasile Trif jr., care, la rândul său, este în-
zestrat cu talent artistic: pictează şi scrie poezie. O 
parte din versurile sale sunt cuprinse în volumul Fiul 

Sculptura „Primii paşi” de pr. Vasile Trif 
(Foto: Delia Florea) 
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în risipire, lansat în urbea noastră în anul 2002. În 
acea atmosferă de sărbătoare, dintre cei care şi-au 
exprimat gândurile într-o manieră plină de originali-
tate s-au remarcat în mod special prof. dr. Teodor 
Ardelean şi regretatul profesor Aurel Şanta (fost di-
rector al Teatrului Municipal Baia Mare), gazda eve-
nimentului. 

Am stat la „taifas” cu părintele Trif şi mi-a măr-
turisit că este preocupat îndeosebi de teologie, isto-
rie şi artă: „Astea mi-s bucuriile!... Arta e precum 
cultul: prin ele poţi să ajungi la trăiri superioare”. E 
mare amator de dans şi muzică (mai ales clasică, po-
pulară, folk, indiană). Este posesorul unei impresio-
nante biblioteci (circa 5000 de volume). 

În liniştea atelierului său din Cărbunari, stau 
frumos orânduite, aşteptându-şi parcă admiratorii, o 
mulţime de colecţii: carte veche (10 exemplare), cea 
mai veche fiind o scriere a mitropolitului Varlaam; 
icoane – printre care 30 din Şcoala de la Nicula; cea-
suri vechi (în număr de 20), cel mai vechi fiind un 
exemplar de pe prin 1800; valoroase lucrări de artă 
modernă şi contemporană aparţinând unor persona-
lităţi consacrate în domeniu: Henri Catargi, Costin 
Neamţu, Nicolae Apostol, Ilie Cămărăşan, Nicolae 
Suciu, Vasile Jiurje, Traian Moldovan, Traian Hrişcă 
şi Mircea Hrişcă, Alexandru Şainelic, Vasile Naşcu şi 
alţii.  

Părintele Vasile Trif ştie că de multe ori între ar-
tişti există „mâncărimi şi invidii”, dar Domniei Sale, 
ca o dovadă de mare înţelepciune, îi place „să stea 
deoparte”. Este deplin conştient de misiunea deose-
bită pe care o are, de faptul că trebuie să muncească 
„ca un rob” – după cum spunea Brâncuşi – pentru a 
realiza ceea ce-şi propune şi de aceea nu-şi iroseşte 
niciodată timpul. 

Are ucenici atât în calitate de păstor de suflete, cât 
şi în calitate de maestru: patru „tinere vlăstare” cu 
vârste cuprinse între 7 şi 15 ani, care încearcă să de-
prindă meşteşugul picturii. Iubeşte mult natura şi 
pictează chiar în plein-air. 

În luna octombrie din 2011 iubitorii de artă au 
avut ocazia să admire timp de două săptămâni la 
Galeria Millennium III din Baia Mare, Expoziţia 
personală Vasile Trif – Pictură şi sculptură. Jurnalis-
tul Andrei Fărcaş, prezent la vernisaj, a subliniat 
„progresul evident al artistului în toate exponatele 
sale, dar mai ales în lucrările de inspiraţie divină” – 
icoanele. Ca o noutate, o parte din acestea erau înso-
ţite spre „miros de bună mireasmă” de câte un fir de 
busuioc plin de Taine! Se remarcă la artistul Vasile 
Trif un echilibru lăuntric meditativ, respiraţia largă a 
peisajului, o gamă discretă a paletei de culori folosite 
şi îmbinarea lor cu o fineţe de bijutier, nostalgia lo-
curilor natale, iubirea nedisimulată a satului ances-
tral, „luminozitatea pornită de la firul de iarbă până 
în înaltul cerului”, toate îmbrăcate cu „o minuţiozi-
tate şi siguranţă a tuşei” astfel că pare „răsărită odată 

cu tabloul”. La sculpturile sale din lemn de diferite 
esenţe (dud, prun, nuc) „se observă o manieră apar-
te” în care sunt redate „idei de mare profunzime”2. 

Icoanele sale sunt realizate după canonul bizan-
tin şi cel neobizantin, care „se adresează şi inimii şi 
minţii” – spune Vasile Trif, iar referindu-se la pictu-
ra sa de factură laică, recunoaşte, se mărturiseşte: 
„...Păcătuiesc pentru că sunt mai dulceag” deoarece 
„frumuseţea este partea de suprafaţă”. Foarte inspi-
rat, cu ocazia unei expoziţii din 1978, renumitul 
compozitor Liviu Borlan i-a dedicat Omagiul-catren 
plin de tâlc: „Expoziţia-i frumoasă, / Poezie, nu 
prozaic, / Stilul clar – iconografic, / Însă popa... e 
cam laic”. 

Odată cu vernisajul din 15 octombrie 2011, a 
avut loc şi lansarea remarcabilului album Puterea lu-
minii – pictură şi sculptură (ediţie bilingvă română-
engleză), înzestrat cu o grafică excepţională, în care 
se regăsesc o parte din cele 60 de lucrări expuse la 
Millennium III, dar şi cu alte ocazii. 

 
În aceste timpuri de rătăcire în artă, când su-

premaţia kitsch-ului tinde să ne sufoce, asemenea 
opere-lumini călăuzitoare sunt imperioase, ele fiind 
spre FRUMUSEŢEA autentică, avem trebuinţă de 
mici miracole care să îmbogăţească tradiţia morală a 
umanităţii şi din care să ne împărtăşim plenar prin 
puterea liturghisitoare a ARTEI! 

                                                 
2 Andrei Fărcaş. Vasile Trif – preot vrednic şi pictor cu har. În 
„Graiul Maramureşului”, 17 oct. 2011, p. 10. 



 Creangă de laur 
 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS                                                                                Buletin semestrial • an XX, nr. 1 (38) • 2012 

125

 
 
 
 

 
O ACTRIŢĂ NĂSCUTĂ LA CLUJ – SIMINA CONTRAŞ - DEBUTEAZĂ PE SCENA UNUI 

TEATRU DIN CHICAGO 
 

Marian PETRUŢA 
www.RoUSA.blogspot.com 

 

  
În perioada 21 octombrie -13 noiembrie 2011, la Saint Sebastian Players Theatre în Chicago s-a jucat pie-

sa de teatru „Omul Elefant” (The Elephant Man ) care o are în distribuţie pe actriţa româncă SIMINA 
CONTRAŞ. Născută la Cluj-Napoca, emigrată în această vară în Statele Unite şi stabilită la Chicago, Simina 
Contraş este absolventă a secţiei de teatru a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi fostă angajată a teatrului 
„Radu Stanca” din Sibiu. Pentru Simina, piesa de teatru este una de debut în Statele Unite, ea având totodată 

şi rolul principal. Printre regizorii cu care Simina Contraş a lucrat în România se numără: Silviu Purcărete, 
Anryi Zholdak, Radu Nica, Gavril Pinte, George Ivaşcu, Anca Bradu, Teodor Cristian Popescu sau Florin 
Zamfirescu. Prezent la premieră pe 21 octombrie, am rugat-o pe actriţa Simina Contraş să ne spună pe scurt 
despre rolul în care joacă. Actriţa afirmă că este cel mai greu rol pe care l-a făcut de când a terminat facultatea, 
ea jucând în destule spectacole. 

„Rolul lui John Merrick, „Omul Elefant”, este, în afară de un rol de compoziţie – este vorba de un tânăr 
bărbat complet deformat –, este şi un rol care îţi încearcă incredibil psihicul. Te lupţi mereu, ca actor, să îţi 
asumi personajul, iar în acelaşi timp încerci să înlături senzaţia de milă pe care ţi-o inspiră. Este greu şi fizic, 
pentru că îţi contorsionezi faţa, mâinile, corpul, măcar pentru a crea cât de cât imaginea acestui personaj – 
care a trăit în mod real în Londra secolului XIX – în ochii spectatorului. Odată arătate aceste deformări, tre-
buie să le păstrezi timp de două ore în scenă, şi asta nu e deloc uşor. Încep să te doară degetele, gâtul, spatele 
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dar îţi dai seama numai după... aplauze. Este şi o mare provocare să ai rol principal într-o limbă străină. Eşti 
într-o continuă surescitare şi solicitare fizică şi psihică. Drama acestui personaj este incredibilă” – afirmă Si-
mina. Întrebată cum a fost seara premierei şi cum a trăit ea pe scenă întreaga reprezentaţie, ţinând cont că este 
prima piesă în care are rolul principal şi joacă în limba engleză, Simina declară că seara a fost de vis, mai ales 
că au venit şi românii să o vadă. „M-am simţit regina balului şi este într-adevăr o senzaţie pe care n-am mai 
încercat-o, deoarece la Sibiu nu am avut şansa să joc într-un rol principal până acum. Am făcut totuşi multe 
roluri şi probabil asta m-a ajutat să pot susţine acum un personaj principal, timp de două ore. Cu engleza pe 
scenă nu e greu. Ştii replicile, ţi-au «intrat cuvintele în gură» cum zicem noi, ştii ce spui. Accentul se simte, 
fireşte, dar în teatru, de altfel, nu există limbă, ci doar emoţie. Dacă transmiţi emoţia, energia, suflul tău, nu 
mai contează în ce limbă o faci.”. 

Povestind despre relaţia sa cu regizorul, actorii americani cu care joacă şi în ce măsură au ajutat-o ei să îşi 
poată însuşi rolul, actriţa declară: „Don Johnson este regizorul care te lasă să faci ce vrei, îţi spune la ce să re-
nunţi şi ce să păstrezi, dar te lasă pe tine să îţi construieşti rolul, mişcarea etc. Îţi dă libertate totală. Atmosfera 
la repetiţii este extrem de relaxantă. Oamenii glumesc, zâmbesc, se simt bine. Nimeni nu strigă, nimeni nu e 
stresat, se dau sugestii, nu se impune nimic. O atmosferă perfectă pentru „a crea”. La noi (n. r. în România) 
este multă tensiune şi constrângere, or, eu cred că actorul timorat, încorsetat, nu poate fi liber să creeze, să 
improvizeze. Un loc în care tronează animozitatea, maliţiozitatea şi presiunea nu este un loc pentru a face ar-
tă. Aici sunt de partea lor. Cu toate astea sunt multe alte aspecte unde domneşte prea mult relaxarea şi nu ar 
trebui. Eu am jucat la Teatrul Naţional din Sibiu, un teatru unde se face performanţă şi unde nu poţi face lu-
crurile cu jumătate de măsură, aşa că mi-e greu să accept uneori nepăsarea asta, de „Merge şi aşa”! 

 
Povestind despre cum i s-a părut faptul că regizorul i-a dat rol principal, Simina a spus că: „Mi s-a părut 

riscant. A crezut imens în mine ca să îmi dea un rol atât de controversat; să îl dea unei femei în primul rând, 
iar în al doilea rând, unei actriţe emigrante. Înseamnă că l-am convins în pofida tuturor lucrurilor care păreau 
să stea sfidător în calea mea. Multă lume crede cu greu că joc rolul Omului Elefant, unul dintre cele mai hi-
doase creaturi pe care le-a păstrat istoria medicinei: «Cum? Tu ? Aşa micuţă şi drăguţă?» Dar până la urmă im-
portant este să conţii personajul în tine, nu trebuie neapărat să arăţi ca şi el. Dacă joci, spre exemplu, rolul re-
ginei Angliei, atâta vreme cât ai atitudinea unei regine, cu care convingi publicul, nimeni nu va fi deranjat că 
eşti prea scundă, sau prea brunetă pentru o regină britanică. Până acum nimeni nu s-a plâns de faptul că rolul 
lui John Merrick este interpretat de o femeie, am auzit numai lucruri de bine şi foarte bine. Mai mult decât 
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atât cred că, prin faptul că rolul este jucat de o femeie, problema devine universală. Dacă omul acesta luptă cu 
o boală care îi deformează corpul, câţi dintre noi nu luptăm cu boli care ne deformează sufletul: invidia, ne-
cinstea, lăcomia, vanitatea etc.? Tindem însă mai degrabă să îi acceptăm în jurul nostru pe cei cu sufletul de-
format şi bolnav, ceea ce este mult mai grav şi să îi alungăm pe cei care sunt «altfel» fizic. Este un spectacol 
care te pune pe gânduri. Cred că alegerea de a da unei femei rolul acesta a fost foarte inspirată, şi nu spun asta 
subiectiv, ci din punctul de vedere al viziunii regizorale, care a optat pentru multă metaforă şi în alegerea de-
corului, a momentelor de coreografie şi pantomimă. Un spectacol suprarealist, aşa că trebuie privit ca atare. ” 

Întrebată dacă n-au fost geloşi ceilalţi actori, ea fiind nou venită, actriţa spune că nu. „Aici toţi actorii sunt 
nou-veniţi la fiecare proiect şi în fiecare teatru, aproape. Actorii nu stau într-un loc şi, de regulă, se mişcă de la 
un teatru la altul, de la un proiect la altul, aşa că toţi erau noi. Eu eram nouă în ţară, adevărat. Dar talentul ac-
toricesc, am mai spus, nu ţine nici de limbă, nici de cultură: este arta de a transmite emoţii, şi atât. Nu am sim-
ţit niciun fel de gelozie, m-am simţit aproape de fiecare şi ne-am împrietenit foarte repede” – este de părere 
Simina. 

La premieră au venit şi mulţi români, prieteni şi cunoscuţi ai actriţei. „M-am bucurat enorm când i-am în-
tâlnit la recepţie. M-au susţinut şi am primit o mulţime de flori. După atâta stres şi emoţie, e minunat să poţi 
să vorbeşti limba ta cu oameni din ţara ta. Mai ales că au venit şi prieteni actori din România. Contează enorm 
susţinerea românilor. Cred că toţi românii care au avut succes peste hotare au încercat senzaţia de fericire că 
îşi fac poporul mândru şi pe cei de acasă. Când eşti „printre străini” (îmi place expresia asta a noastră), ajungi 
să îţi apreciezi mai mult valorile naţionale. În Chicago sunt mulţi români, de aceea mă gândesc serios să fac 
sau să facem împreună cu actorii români de aici spectacole în limba română pentru comunitatea românească” 
– declară Simina.  

În ceea priveşte viitorul, actriţa spune că vrea să joace, să fie pe scenă, lucru pe care şi-l doreşte orice ac-
tor. Vrea să aibă şansa să lucreze cu cât mai mulţi regizori, cât mai diferiţi, să se întâlnească cu provocări şi cu 
direcţii noi şi diferite. Nu o interesează unde şi în ce limbă, ci mai degrabă să aibă cât mai multe experienţe, 
Chicago fiind un tărâm bun de explorat.  

De curând, ea a primit un nou rol, la un alt teatru local, lucru care o face să fie foarte entuziastă. 
 
 

Foto credit : OCM Photography 
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NADIA ROMAN ASEDIAZĂ SIBIUL 

 
Nicoară MIHALI 

 

 
După dispariţia profesorului universitar doctor 

Victor Iancu, profesoara Nadia Roman de la 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturi-
sitorul” ar fi riscat să creeze o teză de doctorat anos-
tă, enumerând bijuteriile lingvistice din poetica lui 

Ioan Şiugariu. 
În această 
situaţie, a fost 
nevoită să-şi 
caute un alt 
conducător de 
doctorat. L-a 
găsit la Univer-
sitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu 
pe prof. univ. 
dr. Gheorghe 
Manolache, care 
de la prima 
întâlnire i-a in-
suflat ideea că 
un rol important 
în teză îl vor 
avea cercetările 
psiholingvistice 

în defavoarea 
metodelor de 
cercetare înve-

chite şi va realiza o teză încununată cu distincţia 
MAGNA CUM LAUDAE. Nadia Roman propune 
noi procedee şi soluţii în abordarea monografică, cu 
reale abilităţi de documentare şi valorificare a 
cercetării ştiinţifice. Astfel că un scriitor din raftul al 
doilea, un poet uitat, Ioan Şiugariu (în viziunea lui 
Nae Antonescu), ajunge să fie cercetat în aria de in-
teres a culturologiei, imagologiei, filosofiei, etnolo-
giei, psihanalizei şi statisticii. Profesoara Nadia Ro-
man reuşeşte, în cele din urmă, să deschidă o nişă de 
cercetare a poeţilor anilor ’30-’40, prin punerea în 
atenţie a unui poet uitat, prin inovarea unei tipologii 
de sensibilitate ancestral-creatoare, dar în acelaşi 
timp rămâne relevant caracterul transdisciplinar şi 
monografic al tezei. 

Pe bună dreptate autoarea este doctor în inter-
pretarea operei şiugariene. Caută drumuri noi, per-

spective de abordare inedite între creatorul/poetul 
Ioan Şiugariu şi patrimoniul cultural-spiritual 
maramureşean. 

Argumentele alegerii temei sunt de natură 
subiectivă şi pragmatică. Autoarea pledează pentru 
opera unui autor insuficient exploatat, al cărui destin 
a fost frânt pe frontul celui de-al Doilea Război 
Mondial. 

Pe întreg parcursul cercetării, demersul Nadiei 
Roman se arată echilibrat, atent secundat de temeiul 
ştiinţific, reactualizează informaţii şi opinii asupra 
operei autorului, cât şi o radiografiere subtilă a litera-
turii locale din Maramureş. 

Pe lângă metodele de investigare, autoarea par-
curge bibliografia critică esenţială, resursele originale 
(jurnalul, caietele autorului, epistolarul), cât şi volu-
mele şi poemele publicate antum, proiectele/schiţele 

operelor viitoare. 

Nadia Roman 
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Ioan Şiugariu este autorul volumelor de versuri 
„Trecere prin alba poartă”, „Paradisul peregrinar”, 
„Ţara de foc” şi „Elegii pentru Ardeal” (postum), 
critic de întâmpinare la revistele „Meşterul Manole” 
şi „Revista Fundaţiilor Regale” şi iniţiatorul unui 
„Studiu critic” despre poezia lui George Bacovia. 
Nadia Roman a investigat, prin mijloacele consa-
crate, opera poetului, prin demonstrarea şi confir-
marea valorii estetice perene a creaţiei şiugariene. 

În acest demers descoperim în Ion Şiugariu un 
poet autentic, un cronicar literar ancorat antagonic 
în arena literară a vremii. Lucrarea se evidenţiază 
printr-o relatare simplă, limpede şi cuceritoare, la 
care se adaugă citatul, autoarea manevrând cu dexte-
ritate limbajul critic de specialitate, evitând stereoti-
pia şi decupajul în decor pedant, academic. 

Acest lucru s-a putut vedea pe tot parcursul 
susţinerii tezei de doctorat în Aula Universităţii „Lu-
cian Blaga” din Sibiu. Teza a fost susţinută în faţa 
unei comisii formate din: prof. univ. dr. Gheorghe 
Manolache, conducătorul lucrării, şi referenţii: prof. 
univ. dr. Lăcrimioara Petrescu, de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prof univ.  
dr. Gheorghe Glodeanu de la Universitatea de Nord 

Baia Mare, şi prof. univ. dr. Victor Grecu de la Uni-
versitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Autoarea, într-o 
ţinută sobră, de genoveză din secolul al XVI-lea, şi 
cu o privire de orientală, cum îi şade bine unei pro-
fesoare de Seminar, şi-a prezentat lucrarea impeca-
bil, adesea cu gesturi teatrale. 

Stăpână pe orice frază şi pe orice gest, nu a fost 
lipsită de emoţiile inerente, dar succesul a fost pe 
măsură. 

În concluzie, teza de doctorat „Limbajul poeziei 
lui Ion Şiugariu”, semnată de Nadia Roman, a fost 
răsplătită cu titlul de Doctor în domeniul ştiinţelor 
umaniste şi filologice. Studiile teoretice, onestitatea 
ştiinţifică şi demersul hermeneutic au impus o teză 
de reală valoare. Instrumentarul folosit, referinţele 
pertinente la studiile teoretice, analizele şi evaluările 
comparative, cât şi evidentele puncte de vedere pro-
prii au dus spre o lucrare accesibilă multor cititori. 

În perioada interbelică, Ion Şiugariu a fost sin-
gurul poet din Maramureş consacrat. După război a 
intrat într-un con de umbră. Teza profesoarei Nadia 
Roman l-a redat literaturii române consacrate. 

Cu siguranţă, prin acest studiu, opera poetului 
se apropie de raftul întâi. 
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CUVINTE DE ADMIRAŢIE PENTRU OPERA LUI IOAN GROŞAN 

 
prof. Gavril CIUBAN 

Bibliotecar responsabil la Biblioteca Orăşenească Vişeu de Sus 
 
 

 
Cărţile lui Ioan Groşan plac atât publicului cultivat cât şi celui 

cu o pregătire intelectuală să-i zicem medie.  
În ce constă secretul acestui succes? Vom lăsa criticilor literari 

de notorietate să-şi dispute opiniile vizavi de controversa: Sunt 
cărţile lui Groşan micro-romane, proze realist-fantastice sau pur şi 
simplu unele chiar romane – cum este cazul şi celui comentat azi 
(Un om din Est) şi ne vom transpune în ipostaza de cititori dornici 
să răspundem la întrebarea de mai sus: prin ce mijloace literare îşi 
seduce autorul de faţă lectorii? 

Opinia mea este următoarea: 
Ioan Groşan nu-şi cheamă personajele, nu le caută cu lumâ-

narea prin te miri ce aşezăminte ori nici poveste să le 
confecţioneze.  

Ele, dragele de ele, personajele, se îmbie romancierului cu 
atâta drăgălăşenie, uneori curiozitate, de ai putea crede că nu vor 
ieşi deloc îmboţite de sub pana autorului; alteori intră de-a dreptul 

cu gândul de a se iscodi, dar şi de a-şi mărturisi, în dodii, fie şi pe jumătate, metehnele. 
Or, într-o atare situaţiune misiunea prozatorului nu pare a fi defel una dificilă. 
Înzestrat cu o excelentă dexteritate a textualizării, Ioan Groşan le trasează domeniile urmărindu-le 

toanele, intenţiile dosite dar degrabă întoarse pe mai multe feţe şi aşezate în pagină, le intuieşte râvna 
cu care tânjesc spre un destin, dorinţa lor de a părea, uneori, altminterea de cum sunt. 

Graţia cu care acest autor le întovărăşeşte paşii, sfătoşenia şi grija pentru detalii, trimiterile pline 
de tâlc înspre zonele gri ale existenţei cotidiene deseori împodobite atât cu sugestii culturale cât şi cu 
o distanţă ironică de-a dreptul cuceritoare, toate acestea şi încă altele constituind puterea de seducţie 
cu care cititorii o dată amăgiţi aproape că uită de ei savurând în toiul lecturii delicateţe lingvistice de 
înaltă ţinută. 

Ce mai putem observa? Realismul şi fantezia n-au nici un motiv de sfadă, cutreieră delaolaltă 
mohorâtul unei lumi în degringoladă, cu miliţieni puşi pe observare, cu grotescul traiului într-un sis-
tem dictatorial gândit să supravieţuiască adevăratelor valori, dar blestemat inevitabil la prăbuşire. 

Tot astfel comedia şi drama se leagă prin fire narative cu măiestrie ţesute. 
Monotonia şi cenuşiul sunt înviorate de prezenţa unor eroi umili, aparent sărmani în cuget – dar 

naturaleţea lor – impecabil surprinsă de Groşan – capătă expresivitate artistică iar prozele sale Stil. 
Până şi clişeele generate de limbajul de lemn atât de vizitat – cu precădere de activiştii culturali 

deosebit de servili regimului comunist sclipesc (clişeele) înecate ulterior în mlaştina din care au iz-
vorât. 

Există şi personaje înspre care autorul se uită peste gard şi doar cu capul de le face semne să se 
apropie. Iar ele şontâc-şontâc par a face paşi la o tacla. 

Ei, aici Ioan Groşan uzează de inegalabilul său har de povestitor. 

Ioan Groşan 
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Trimiterea lor în lume cu poveşti cu tot, expedierea lor până la urmă în literatură – le fac de tot 
hazul. Dar feţele râsului trădează, cum am sugerat deja, şi reversul: masca străvezie a dramaticului. 

O simplitate cu rădăcini adânci în chiar hâtrul de Groşan se lasă transferată, dar abil mascată, şi 
personajelor sale: duioşia, un soi de perversitate juvenilă ţesute cu dibăcie în text estompează liris-
mul atât de dăunător prozei poreclite realist-fantastice şi dând posibilitate epicului să umble liber. 

Iată încă o calitate extraordinară! Şi atunci tâlcul se traduce de la sine: eroii îşi deconspiră 
slăbiciunile transformându-şi morga de înţelepţi în biete făpturi împovărate de nevoi. 

Să remarcăm apoi că: 
Râsul batjocoritor, sarcasmul cu tot dinadinsul, persiflarea ostentativă sunt „Unelte de dormit” 

cu care Groşan se fereşte să lucreze. Dacă ele totuşi apar sunt proprietatea clienţilor săi. Până şi tri-
vialul este îndulcit în gura lor. Scriind acestea mi-am amintit de mâhnirea cu care Gogol şi-a ars ulti-
mele manuscrise. Tu, ca autor, n-ai voie să râzi de om! N-are decât să o facă ei între ei. Ei între ele, 
dânsele până la capăt! Personajele, fireşte… 

Ar mai trebui spus: compoziţional, scriitura acestui autor este alcătuită din secvenţe care totuşi 
se leagă. Firele epice suspendate se reîntâlnesc să-şi urmeze destinul; de unde şi posibilitatea operei 
sale de a fi transpusă cinematografic. Evenimentele relatate au un timp al lor cu precizie definit. 

În mod deliberat am omis factorul social şi iubirea. Erotismul în opera lui I. Groşan este la loc 
de mare cinste. Escapadele amoroase săvârşite de fiinţele ce ies din ficţiune în căutare de carne crudă 
– fac deliciul lectorilor de ambe sexe şi fără de vârste. 

Însuşirile protagoniştilor, demonstraţiile de virtuozitate, tresăririle virginale, dragostea şi moartea 
împletite la rându-le dau socoteală, repet, de un scriitor redutabil. 
Felicitări! 

Aş fi nedrept cu cititorii romanului „Un om din Est” dacă nu aş 
exemplifica fie şi cu un singur pasaj din. Din ceea ce dumneavoastră, 
lectorii, veţi „auzi”. Aşadar:  

„S-a întâmplat, fără să ştiu că e ultima, chiar în ultima noastră 
noapte. Dormeam, ca de-obicei, goi. De mai multe ori eu, care după 
ce fac dragoste dorm ca un lemn, mă trezisem de parcă voiam să 
caut ceva în fiinţa, pe trupul ei. Ceva mă intriga şi nu ştiam ce. De 
prisos să-ţi spun că ea dormea profund, adică – n-am ce face, acesta-i 
cuvântul – eficient, de parcă ar fi rezolvat şi-n somn un debit bancar. 
Mă trezisem, aşadar, o dezvelisem uşor şi-i contemplam corpul. Nu 
frumuseţea, nu proporţiile lui clasice mă tulburau (că la atâtea 
lungimi de bazin, masaje săptămânale, creme cu nemiluita, diete 
riguroase, nici n-avea cum s-arate altfel), ci convingerea că-mi 
ascunde ceva. Adormise întoarsă pe partea stângă, spre mine, cu 
mâna dreaptă lăsată pe torsul meu. Sub umărul drept, între claviculă 
şi sân, avea şapte aluniţe, fiecare de mărimea unui bob de orez. Sigur 

că le mai văzusem, o şi sărutasem acolo făcând-o să râdă, dar de data asta nu mi-am mai putut lua 
ochii de la ele. Am stat aşa câteva minute, apoi, ca tras de un resort nevăzut, m-am extras cu grijă din 
pat ca să n-o trezesc, m-am dus la baie şi de pe policioara din faţa oglinzii am luat unul din creioanele 
dermatograf. M-am întors, m-am strecurat înapoi sub cearşaf şi mângâind-o cu stânga pe frunte (ea a 
scâncit mulţumită în somn), cu dreapta, încă fără să ştiu prea bine ce urmăresc, apăsând fin cu 
dermatograful pe pielea ei, am unit cele şapte aluniţe printr-o linie. Şi deodată, în toată splendoarea 
ei, de parcă aş fi copiat-o pe hârtie de calc din «Atlasul» lui Hevelius, i-a apărut acolo sub umăr, 
cutremurându-mă, imaginea exactă, indubitabilă, a constelaţiei Orion. 

Aşa că, dragă Iuliu, mă crezi sau nu mă crezi, am fost şi eu odată acolo sus, printre stele.” (Un 
om din Est, pag. 228-229.) 

Mai am de adăugat: trei Ioni, unul mai Ion decât altul, Nordici: Ioan Es. Pop, Ion Mureşan şi 
fără voia nimănui, Ioan Groşan. Drept mai este, sunt şi alţi Ioni şi Ioane care ţin aproape. La toţi, viaţă 
lungă! 

Cu respect deplin, Găvrilă 
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PLIN DE ROADE ARBORE GENEALOGIC. SPIŢA UILECANILOR SOMEŞENI 

Traian Oros, Someş Uileac. Vatră de legendă şi istorie, Zalău, Silvania, 2011 
 

Angela Monica JUCAN 
 

 
„Lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusită oglindă minţii omeneşti scrisoarea, dintre carea, dacă va nevoi omul, 

cele trecute cu multe vremi le va putea şti şi oblici.” Şi „cu acele trecute vremi să pricepem cele viitoare” 
(Miron Costin) 

 
 
E uşor de zis că o lucrare monografică ar 

trebui elaborată de un colectiv de specialişti în 
diferite domenii. Ar fi ideal. Dar, oare, câte lo-
calităţi, barem urbane, au beneficiat până acum 
de aşa ceva? Dar de acum încolo? Până să se 
strângă (dacă s-ar întâmpla asta) specialiştii inte-
resaţi de un anume sat, bună parte din informa-
ţia de la faţa locului s-ar pierde. Apoi, trebuie să 
observăm şi că mare parte din istoria veche (şi 
venind până în chiar timpul nostru) este desci-
frată din scrierile unor „nespecialişti”, scrieri 
care s-au dovedit extrem de utile şi, de destule 
ori, unice surse de informare asupra unei epoci, 
în pofida faptului că acele texte au fost scrise cu 
alt scop, au avut alt principal subiect şi altă des-
tinaţie. 

O incalculabilă contribuţie la patrimoniul 
cultural românesc este studiul monografic Someş 
Uileac. Vatră de legendă şi istorie semnat Traian 
Oros, carte focalizată, cum încă titlul anunţă, pe 
un detaliu din teritoriul şi istoria Ţării, din ve-
chime, până în ziua de azi, în care autorul des-
coperă cititorului, mai departe, o mulţime de 
detalii, izbutind o panoramare a Someş Uilea-
cului, în substanţă şi în exerciţiu. 

O lucrare bine echilibrată, bine rostită, bine 
rostuită, bine documentată, elaborată cu scrupul 
ştiinţific, cu toate că autorul nu este nici geo-
graf, nici istoric, nici filolog. Vom descoperi în 
paginile ei o lume circumscrisă nu atât unui spa-
ţiu, cât frumosului: frumosului naturii şi frumo-
sului din om – în valorificarea bucuriilor, în du-
cerea crucii sau înfruntarea greutăţilor. 

Primul capitol este rezervat localizării şi fixă-
rii fizionomiei satului în reper, contur, formă, 
habitat, zestre şi gospodărire. Se relevă sub acest 

aspect pentru Someş Uileac nişte coordonate 
optime, un excelent biotop, bune vecinătăţi 
umane şi faunistice, deschidere, apărare natura-
lă, privelişti magnifice. 

Capitolele al doilea şi al treilea formează 
partea emoţională a cărţii. Capitolul II este con-
sacrat evoluţiei satului. Nu şi genezei, fiindcă 
aceasta este necunoscută pentru străvechea 
Bodava, aflată 
foarte aproape, 
care, se presu-
pune, s-a mutat 
pe actualul loc 
al satului. În 
temeiul desco-
peririlor arheo-
logice dintr-o 
arie mai largă, 
care cuprinde şi 
Someş Uileacul, 
existenţa aşeză-
rilor omeneşti 
în zonă se de-
duce a fi pluri-
milenară. Ar fi 
fost suficiente demonstraţiei vestigiile antice din 
perimetrul Someş Uileacului, dar este dorinţa 
autorului de a prezenta istoria satului într-un 
mai întins context, mergând chiar până la mo-
mente ale istoriei europene din diferite epoci, 
lucru care permite să se vadă cum, în contactul 
cu alte culturi şi sub presiunea modelor apuse-
ne, spiritualitatea românească s-a distins ca en-
clavă bine conturată în toate aspectele. De altfel, 
deşi grupat tematic, întregul material al cărţii 
este o reţea de informaţii, în care situaţia socială 
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face nod cu religia, iar religia se va împleti cu 
învăţământul şi toate se vor încurca în politică, 
de care depinde economia – traiul de zi cu zi. 
Din această mreajă, autorul extrage spre reliefa-
re cumpătul românesc manifestat puternic în 
punctul Someş Uileac al Universului, cutezător 
şi capabil să răzbească, să se definească tot mai 
clar şi să-şi conserve identitatea în vârtejul me-
reu neprielnic al evenimentelor. Deşi religia şi 
viaţa culturală fac capitol aparte (capitolul III – 
Viaţa culturală şi religioasă), ele sunt implicate 
afectiv şi juridic în supravieţuirea comunităţii 
româneşti a satului aflat odinioară, ca întregul 
Ardeal, sub duşmănoasă stăpânire străină, emi-
tentă a unor legi rele, şi acelea arbitrar aplicate. 
Mai grăitor decât toate este subcapitolul cu 
subiect culinar, din care, în analogie cu celelalte, 
se vede limpede că nu rafinarea boţului de mălai 
a fost primul interes al uilecanilor, ci veghea ca 
sângele să nu se facă apă. Pentru asta, ei au plă-
tit şi preţul suprem. Pildă nobilă sunt uilecanii 
voluntari plecaţi în sud, pe frontul cuceririi in-
dependenţei sau pe cel al reîntregirii Patriei sute 
de ani (şi încă azi, ca şi în acel moment) îmbucă-
tăţite. Dar dacă viaţa şi-au dat-o fără ezitare 
pentru dreptul şi visul naţional, preţul credinţei 
l-au plătit aceşti oameni cu greu şi, cu siguranţă, 
numai la voia sau nevoia popii, pentru că, la  
62 de ani de la uniaţie, satul era în întregime 
românesc şi ortodox – vezi Tabelul I, p. [211]. 
În mod misterios, statistica găsită şi publicată de 
Virgil Ciobanu raportează pentru anii 1760-
1762, o populaţie „curat” greco-catolică (p. 67)! 
Un recensământ pasional va fi fost şi cel cu da-
tele prezentate în Tabelul II, p. [212], care nu 
consemnează niciun ortodox în 1932, dar înre-
gistrează unul (la... „alte culte”!) în anul 1936, în 
timp ce în Tabelul I figurează în 1930 trei orto-
docşi (inexistenţi, din 1847 încoace şi dispăruţi 
subit până în 1936, când, în Tabelul II e înscris 
unul, iar în Tabelul I niciunul!). Pentru o imagi-
ne reală, compromisul bisericesc la care, „supt 
vremi” fiind, populaţia a consimţit şi sentimen-
tul adevărat al oamenilor ar trebui desluşit de 
„printre rânduri” în obiceiurile păstrate şi trans-
mise intacte, în port, în ambientul domestic, în 
aspiraţia spre învăţătură, în limbă. Coborâtori 
din creştinismul dintâi, în toate câte le fac oa-
menii acestui loc se distinge o atracţie spre hie-
ratic – ori că e simplitatea, esenţialitatea, linia 
dreaptă a organizării ocolului, ori că e valorifica-

rea materialelor puse la îndemână de Dumnezeu 
în acest binecuvântat de El ţinut, ori că e orna-
mentul de cinstire, îndeosebi în straiele de săr-
bătoare, adică în portul de dus la Biserică, dar şi 
în „talpă”, partea primitoare a casei, ori că e 
limba de o uşoară duritate îmblânzită de con-
soane muiate şi toarsă, de multe ori, în mlădios 
vers. Privită în ansamblu, viaţa acestui sat te du-
ce cu gândul la icoanele bizantine. Aceleaşi linii 
precise, acelaşi prim-plan al lucrurilor – toate 
fundamentale, aceeaşi aură a sacralităţii, emisă 
de obiceiul pământului care... nu din 1700 a in-
trat în uz! Înclinaţia spre o canonicitate a vieţii 
de zi cu zi, spre lucrurile de pe vremuri, preţui-
rea drumului bătut nu au dispărut, dar au trecut 
printr-un regim prădător de bune şi sigure rân-
duieli, iar cel de azi nu oferă încă circumstanţe 
prielnice unui reviriment rural. Suportul trebuie 
căutat în altă parte decât la guvernanţii noştri şi 
ai lumii. Contrastul dintre ieri şi azi se vede clar 
în întinsa şi consistenta anexă literară comple-
mentară capitolului IV – o antologie de creaţie 
populară, creaţie semicultă şi cultă, care include 
şi anecdotică mai veche şi mai nouă. Din păcate, 
cea nouă te face să exclami: ce-am fost, şi ce-am 
ajuns! Sub presiunea modernităţii, tradiţiile au 
fost strivite, gustul pervertit. Satul epuizat de-
mografic este epuizat şi spiritual, încât astăzi se 
produc anecdote penibile. Ăsta-i timpul nostru. 
S-au extins relaţiile culturale pe orizontală, în 
direcţia oraş (şi, de acolo, străinătate). Acest ac-
cent a făcut să slăbească enorm relaţiile culturale 
în linie verticală (înspre şi dinspre strămoşi), 
adică nu se mai circulă în sensul rădăcinilor (fi-
xatoare şi hrănitoare) şi-atunci societatea rămâ-
ne în vânt, susţinându-se o vreme (ca-n vază), 
artificial (şi producând „artificii”), până când, 
dacă nu se restabileşte în timp util contactul cu 
izvoarele, va muri din lipsă de irigaţie. 

Ar putea însemna acest studiu monografic o 
regăsire a căii spre Sat, spre izvoarele veşniciei? 
– În orice caz, lucrarea apare într-un timp (foar-
te) în derivă, când într-adevăr e mare nevoie de 
asemenea cărţi care să reorienteze către valorile 
perene şi regeneratoare şi poate ajuta la depăşi-
rea momentului acestuia de recesiune socială şi 
culturală. De altfel, autorul a pus în final câteva 
minunate, neuitate şi de crezut legende – od-
goane răsucite din realitate şi fantezie, aruncate 
spre noi de bătrâni. În mod sigur, cartea aceasta 
nu va fi una de „uz intern”. 
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IOAN BRAN, DUPĂ ALŢI 23 DE ANI 

 
Maria GÂRBE 

 

 
 

Când am auzit de Ioan Bran, eram deja bibliotecară. Dacă stă toată ziua în pat, voi merge în vizi-
tă la el, mi-am zis. La un om în suferinţă te duci cu sfioşenie. Mi s-a spus că se bucură de orice vizita-
tor, că tânjeşte după tovarăşi de conversaţie. „Suferinţa impresionează şi trezeşte compasiune. Dar 
Dumnezeu nu o dă degeaba. Ioan Bran avea pregătit ceva mult mai bun decât o viaţă «normală». Lui 
i-a dat Dumnezeu harul liric, profunzimea gândirii, timp pentru scris, i-a umplut călimara cu o tinc-
tură amară, bună de tămăduit rănile sufletului şi i-a împărţit viaţa în două părţi aproape egale (din a 
doua jumătate lipsesc 33 de zile). Primii 23 de ani, obişnuiţi, ultimii 23 – sigilaţi în imobilitate (născut 
la 1 iulie 1942, în zodia excesiv simţitoare a Racului; un accident care s-a produs în 3 iulie 1965, la  
23 de ani şi două zile; decesul – în 27 mai 1988)” (Angela Monica Jucan – Poetul sătmărean-
maramureşean cu „depunere de chiciură pe vise”, 11 iulie 2011, în „Confluenţe româneşti”: 
http://confluente.ro/Literatura--Recenzii/Poetul_satmarean_maramuresean_cu_depunere_de_ chi-
ciura_pe_vise_ioan_bran.html).  

La următoarea vizită, i-am dus cărţi să citească. Apoi îmi dădea poeme să i le dactilografiez. Într-o 
zi mi-a dat mai multe – 60 de poeme, culese la maşina de scris, ordonate, paginate, având şi cuprinsul 
alcătuit de el. Erau pregătite pentru editură. Manuscrisul a stat în bibliotecă la mine până am intrat în 
„concediul numit pensionare”. Volumul a apărut în anul 2009: Ioan Bran – „Revelaţie şi calvar”, edi-
ţie îngrijită de Maria Gârbe, Baia Mare, Eurotip. Titlul volumului a fost stabilit de autor. 

Cum sunt poemele lui Ioan Bran? 
 

Voicu D. Rusu, Maria Gârbe, Ion Vădan, Mircea Ardelean, Radu Ulmeanu 
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„Ioan Bran reuşeşte prin poemele sale să transfere durerea în cântec, cenuşa în flori de colţ, ne-
iertător de fragile. Poemele devin nu imnuri ale speranţei, ci ale certitudinii vieţii, propulsate de ver-
suri robuste, grele ca miresmele crinilor din mâna unui copil ce descoperă uimit miracolul lumii ”; 

„Scrisă direct din rană deschisă – poezia sa este, la urma urmei, un strigăt copleşitor şi izbânditor 
asupra vieţii” (Dorin Sălăjan, 1989); 

„O carte despre arta de a iubi oamenii, un tratat despre arta transformării în lumină... este un po-
et al unor energii (cuvântul acesta are la el rezonanţa unei Alma Mater, izvor al vieţii) fotonice miste-
rioase pe care a supus-o ca un meşter faur printr-o lungă lucrare...” (George Vulturescu, 1989); 

„O interferenţă de stări poetice sufleteşti şi analitice, reci, din combinaţia cărora iese poezia den-
să şi de efect, de o originalitate necăutată, ci mai curând nativă...” (Gellu Dorian, 1998); 

„Biografia sa a devenit o componentă esenţială a poeziei. Structural, este o poezie a zborului 
frânt. Dacă referitor la poezia sa se poate vorbi de o «abolire a timpului» (George Vulturescu), în 
acelaşi timp spaţiul ei liric este fie imaginar, fie al unei memorii din alt timp, unul neimplicat şi tot 
mai subţiat de depărtare” (Ioan Nistor, 2011); 

„Ioan Bran a făcut din smerenie un ceremonial al trecerii peste un prag existenţial pe care îl 
avem, fiecare din noi, sub tălpi” (Ion Vădan, 2011); 

„Lirismul poeziei lui Ioan Bran este extras din substanţa emoţiilor directe ori subsidiare prin care 
răzbate uşor dramatismul care-i conferă o uşoară aură dramatică. Poetul îşi intelectualizează lirismul, 
fără să-l depersonalizeze” (Livia Mărcan, 2010). 

În vara lui 2011, la iniţiativa lui Ion Vădan, director al editurii Dacia XXI, a apărut antologia „In-
strumentul de tortură” de Ioan Bran, ediţie îngrijită de Maria Gârbe, colecţia „Scriitorii la ei acasă”. 
Titlul volumului, ales de Ion Vădan, este preluat de la cel de-al 34-lea poem din volumul „Revelaţie 
şi calvar”. Luni, 7 noiembrie 2011, în sala de lectură „Gheorghe Bulgăr” a Bibliotecii Judeţene Satu 
Mare, a avut loc lansarea volumului: http://www.tv1samtel.ro/articol/158/12091/13-noiembrie-
2011. Bucuria întâlnirii în acel spaţiu a fost dublată de faptul că sala de lectură s-a redeschis după pa-
tru ani şi jumătate de inactivitate. A fost o lansare sobră, cadenţată, un omagiu adus poetului în anul 
în care se împlineau 23 de ani de la trecerea lui pe celălalt tărâm. Au fost prezenţi scriitori sătmăreni, 
iubitori ai lecturii, editori, bibliotecari, jurnalişti, contemporani care l-au cunoscut şi l-au vizitat, dar şi 
mai tineri. Directorul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, Mircea Ioan Ardelean, director editorial al 
„Gazetei de Nord-Vest” şi fost director al Bibliotecii Judeţene, Voicu D. Rusu, directorul Editurii 
Dacia XXI, Ion Vădan, prof. şi scriitorul Radu Ulmeanu, directorul Centrului Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Felician Pop, profesorul şi scriitorul Ioan 
Nistor, prof. Alexandru Zotta, directorul editurii Citadela şi al revistei cu acelaşi nume, Aurel Pop, 
istoricul Viorel Câmpean, prof. Livia Mărcan, prof. Maria Sălăgean, scriitorii Ion Bala, Teodor 
Curpaş, Gheorghe Cormoş, Ioan Aniţaş, Ioan Andreica, Gheorghe Moldovan, Iulia Olaru, bibliote-
carele Angela Câmpean, Marta Cordea, Lili Cosma, Maria Rusu şi alţii. A fost o întâlnire literară care 
i-ar fi plăcut şi autorului. Mircea Ioan Ardelean, directorul instituţiei gazdă, a prezentat câteva repere 
biografice despre poet subliniind faptul că apariţia postumă a celor două volume – „Revelaţie şi cal-
var” şi „Instrumentul de tortură” – se datorează unei bibliotecare. Ion Vădan şi-a amintit cu ce meta-
fore l-a primit odată Bran: nu te-am văzut de trei crengi şi zece frunze. Adică?!: în apropierea geamului 
(lângă care se afla Bran cu patul) ajungea creanga unui copac pe care crescuseră – de la cealaltă vizită 
– trei mlădiţe şi zece frunze. Poate doar Emil Botta mai avusese această amplitudine a primăverii. 
Evadarea lui Bran prin poezie din monotonia cotidianului, Ion Vădan o aseamănă cu cea a lui Max 
Blecher. Şi Voicu D. Rusu, precum oricine-i trecea pragul, a fost surprins de optimismul lui, de setea 
lui de conversaţie şi nu-şi poate uita mirarea când i-a spus Bran că se pregăteşte să scrie o piesă de 
teatru. Încă nu avea televizor în casă. Teodor Curpaş, prezent şi la lansarea volumului, s-a îngrijit să 
primească unul. Scriitorul Radu Ulmeanu şi-a amintit cum s-au pregătit un grup de poeţi sătmăreni 
să-i pună câte o floare în sicriu, dar acolo Ion ţinea la piept o foaie de hârtie albă şi un creion. 
Felician Pop nu l-a cunoscut, dar din lectura volumului înţelege că la Ioan Bran fericirea şi suferinţa 
sunt ca două plăci tectonice. În scrierile lui a întâlnit imagini poetice care trimit la marii poeţi. Bran 
era capabil de orfevrărie artistică. Poemele lui îşi păstrează şi azi prospeţimea imaginilor poetice. 
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Prin destin, Ioan Bran poate fi comparat cu Nicolae Labiş, cu diferenţa că cel dintâi citat nu avea 
opera împlinită în momentul accidentului, chiar dacă prima poezie o compune înainte de a trece pra-
gul şcolii, în timp ce Labiş o avea. Poezia lui Bran ţine de o tensiune interioară, terapeutică: „Sânt 
bolnav de ficatul lui Prometeu / Sufăr de vulturul meu vechi şi plin de pliscuri” („Teama”). Semnele 
timpului şi spaţiului sunt suspendate la Ioan Bran: „Ai grijă de secunda-colibri / în aer nici-un cuib, 
în preajmă nici-o scară” („Coliziune cu esenţele”); „Poate că-n realitate aripile sânt fleacuri / după 
care mă tot dau în vânt eu unul / de trei sute şasezeci şi cinci de veacuri” („Dezgolire”); „Suspendat 
în clarobscur fac împărţeala: /cât revin pe unitate de idee? / Oscilăm între micron şi leghe, / electri-
zaţi de-al stelei apanaj” („Suspensie în clarobscur”); „Mie mi se pare că te-afli, şi că exist / în despăr-
ţitura dintre două ploi” („Despărţitura”). Scriam în prefaţa la volumul „Revelaţie şi calvar”: „În spa-
ţiul lui poetic, Ioan Bran este personajul central în jurul căruia se clădeşte universul liric ori se află 
într-un monolog cu personaje, uneori, fără personalitate”. Spre deosebire de Vasile Muste care are 
„Dialoguri” cu: „bunicule acolo peste dealuri unde se lasă / soarele are ca oamenii casă / şi dacă e 
singur cine îl vindecă / şi de ce nu se schimbă când e duminică / n-are casă / n-are taine / n-are cu-
făr / pentru haine” („Cartea împăcării cu iarba”, Cluj-Napoca, Grinta, 2011, p. 73). 

Pentru a evada din labirinticul „lui spaţiu, alcătuit dintr-o singură cameră, spre deosebire de cel al 
lui Icar, ar fi dispus să aştepte veacuri: „Dormult, umbra ţi-o despleteşte. / Urzeşte-mi o scăpare, ia-
mă-n dinţi / pândind prilejul secole de-a rândul”. Sau, poate, altfel (iată cum crede Angela Monica 
Jucan): „Cu toată povara stelei care i-a fost dată, diafragma «optică» rămâne deschisă, lăsând să treacă 
tot seninul – pe care-l ştie bine preţui. De «optică» depinde şi alergarea celui, fizic, priponit. «Doar 
cât să ne trecem unul celuilalt prin gând / mai izbutim, ca pale de nori cumulus. / Explozia de senin 
la care ne-am expus / va-nconjura pământul alergând». (Norii cumulus, dacă cineva nu ştie, sunt 
semn de vreme bună)”. După lectura poemelor din „Revelaţie şi calvar”, scriitorul Ioan Nistor con-
cluzionează: „Volumul ni-l aduce în memorie pe Ioan Bran într-o lumină nouă mult mai profundă. 
Scris în urma unui efort exemplar, purtând reflexele şaptezecismului, versurile lui Ioan Bran, cu vizi-
uni dramatice, negre, dar şi luminoase, aidoma speranţelor şi aspiraţiilor, sunt un document liric şi 
uman demn de interes”. 

În antologia „Instrumentul de tortură” am inserat pagini inedite – textul unei scrisori din 1981: 
„Îţi trimit câte ceva aici, realizat în pauze, căci lucrez la un roman... Cartea mea îmi răpeşte multă 
energie... Abia scriind-o, îmi dau seama ce supărat sunt pe viaţă... Şi totuşi, fac apel la puterea mea 
ascunsă, fuzionând cu ea cât timp mai arde soarele pe cer...” Volumul cuprinde şi o însumare biobi-
bliografică.  

Date despre Ioan Bran şi opera lui găsim în dicţionarul alcătuit de George Vulturescu – „Cultură 
şi literatură în ţinuturile Sătmarului”, .Editura Muzeului Sătmărean, 2000, dicţionarul biobibliografic 
„Oameni de seamă ai Sălajului” (comuna Bârsău a aparţinut vremelnic acestui judeţ), dar şi în „Per-
sonalităţi sătmărene de ieri şi de azi” – dicţionar biobibliografic întocmit de Aurel Pop şi publicat în 
periodice sătmărene. Poeme inedite au apărut postum şi în revista sătmăreană „Citadela”, sub îngriji-
rea lui Aurel Pop, directorul editurii cu acelaşi nume. Versurile lui mai pot fi citite în periodicele: 
„Flacăra”, „Tribuna”, „Cronica sătmăreană”, „Mesagerul albastru” (fondator: Ioan Andreica), „In-
formaţia zilei de Maramureş”. Iar volumele lui se află la Bibliotecile Judeţene Satu Mare, „Petre 
Dulfu” Maramureş, „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj (dar nu numai), în colecţiile particulare ale scrii-
torilor sătmăreni şi maramureşeni. Se cade să pomenim şi „Pagini monografice: comuna Bârsău, ju-
deţul Satu Mare”, Risoprint, 2009, autori: Augustin Jurge şi Ioan Bran. 
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IZVOR DE NEAM. „PIATRA FUNTURII” 

(Milian Oros, Bodava, Baia Mare, Enesis, 2009) 
 

Angela-Monica JUCAN 
 

 
 
„Se făcea că mă găseam pe locul acestei ce-

tăţi şi parcă priveam de undeva de sus. Căutam 
cu privirea cetatea, ştiam că e sub mine, dar n-o 
vedeam”. 

„Bodava” este un roman istoric-mitic, chiar 
uşor fantastic, scris cu migală clasică, în care 
autorul – Milian Oros – face o combinaţie pito-
rească între date certe, mărturii ale vestigiilor de 
veche civilizaţie locală, poveşti, legende, presu-
puneri şi propria-i imaginaţie. 

Un drum pentru legalizarea unei proprietăţi 
funciare, parcurs într-un urcuş privegheat de 

prezenţe invizibile dar simţite, apoi parafarea 
din vale. Alt urcuş-coborâş, şi achiziţia se dove-
deşte a fi, de fapt, o recuperare de drept – în 
real. Urmează să se recupereze şi istoria – din 
istorisiri. Se va recupera. Dar va trebui să se ur-
ce din neîncredere până pe piscul Credinţei şi să 
nu se mai coboare. Credinţa că ţarina părinţilor 
e de la Dumnezeu, că e sfântă şi-i dintotdeauna. 
Căci în finalul cărţii traseul e reluat, însă în si-
metrie negativă. Drumul e făcut acum aproape 
pe degeaba. Invizibilul există (acolo locuieşte 
din vechime), dar nu mai este nici vag simţit. În 

vale se va autentifica o pierdere: un nepre-
ţuit obiect de patrimoniu va fi dat pe pre-
ţul unei perechi de boi. Dar omul şi oame-
nii vor începe să intre la idei. Virtualitatea 
de a le veni ideea cea bună există. „Depin-
de de fiecare dintre noi ce înţelege prin 
bogăţie...” 

Fabulă în fabulă. 
Filă după filă, apare de sub cuvânt lu-

mea aceea invizibilă, care a fost şi ale cărei 
dovezi mai sunt, din belşug. Memoria şi 
fantezia scot, de printre stejarii Codrului, 
vechi codreni. Ceasul e dat cu mult în ur-
mă, până în vremea invaziilor gepizilor – 
poate să fie chiar anul 567.  

O poveste de dragoste şi de solidarita-
te, de îngrijorare, de apărare şi de conştiin-
ţă a apartenenţei la aceeaşi această viţă da-
co-românească; o poveste a conştiinţei de 
drept asupra moştenirii din strămoşi şi a 
conştiinţei de datorie faţă de urmaşi. O 
relatare lirică şi în acelaşi timp dramatică 
despre evenimente care sparg liniştea, para-
te de evenimente care reinstalează pacea. O 
carte construită prin schimbări de ritm şi 
joc al registrelor tonale, în care sunetul ar-
melor concordă cu emoţia tuturor simţirilor 
umane. 
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E povestea începutului neamului românesc 
într-un timp al omogenizării lui. 

Locuitorii unei mici aşezări pustiite de o 
hoardă gepidă cer şi primesc găzduire într-o ce-
tate vecină, în viaţa căreia se vor integra fără 
greutate, ca printre de-ai lor (cum şi este), impli-
cându-se într-o lucrare „ce la-nceput fusese 
doar un gând...” 

Mesajul afectiv al temei istorice este făcut 
proeminent prin contopirea de destin a tânăru-
lui „venit” şi a fetei „găsite” (ca în schimbul de 
bineţe „Bun venit” – „Bun găsit”!). În prim-
plan „eu”, „tu” şi „voi”, iar în fundal „el”, „ea”, 
„ei” se preschimbă în „noi” – pluralul lui „sine 
însuşi”. Diversitatea întregului. Şi-apoi, perpetu-
are: Onuţ. Şi multiplicarea poveştii: Mareş, Voi-
ca. Întemeieri. Încuscriri. Împreunălucrare. 

Trebuie să fie adevărate toate acestea. Că..., 
de n-ar fi, nu s-ar povesti. 

Da. În mod sigur, a fost odată ca-n poveşti 
Darina. „Odată”, oarecând. Şi „o dată” însem-
nată pentru totdeauna. Şi-a fost ca niciodată 
Uilac. – Ca de când lumea. 

Badea Găvrilă nu s-a dus până n-a dat mai 
departe o poveste neperisabilă. Şi s-a găsit cine 
să o preia. Nepoţii trebuie doar să-i descopere 
strălucirea şi s-o dea mai departe. Dar sunt mai 

nerăbdători să-şi primească moştenirea materia-
lă... „Mai mult ca sigur, le-au trecut prin mâini 
comori extraordinare, dar, fiindcă nu străluceau, 
ori le-au ignorat, ori, mai grav, le-au distrus!!!...” 

Şi ce comori! Începând cu apa vieţii. „Un-
deva, în partea de nord, la poalele dealului 
Bodava, se mai găseşte şi astăzi o fântână cu o 
apă deosebită, zidită cândva cu cărămidă arsă şi 
piatră, acum adunându-şi apele limpezi şi reci 
într-o oală de beton... Se pare că fântâna a apar-
ţinut acelei cetăţi şi făcea parte dintr-un mic 
sanctuar. Numele izvorului spune multe: Piatra 
Funturii, cum spun oamenii locului, dar, corect, 
Piatra Fortunei”. – Piatra norocului românesc – 
plin de lacrimi şi sudoare. Şi comori „sfârşind” 
cu viitorul. „[...] am intrat într-un vârtej de lu-
mină de toate culorile. Apoi, când am privit din 
nou spre pământ, am văzut poiana şi toată Valea 
Uilacului altfel decât le ştiam. [...] Eram într-un 
alt timp, necunoscut, într-o vreme ce va să fie.” 

BODAVA. Topos sacru din hotarul sud-
vestic al Someş-Uileacului – vatra autorului căr-
ţii. Pământ şi văzduh încărcate de viaţa de odi-
nioară ale cărei picături de sânge mereu răstignit 
într-o istorie exemplară, plină de anevoinţe, 
Milian Oros le re-strânge într-un graal de sfântă 
memorie şi de sfântă fântână. 
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KAZIKLU, ADICĂ ŢEPEŞ 

 
Angela Monica JUCAN 

 

 
Kaziklu (Satu Mare, Solstiţiu, 2002) este a doua carte a trilogiei dedicate de Milian Oros lui Vlad 

Ţepeş. 
Ca timp, romanul încadrează cea de-a doua 

domnie a voievodului cu personalitatea deja de-
finită – etapă de impunere mai pregnantă a auto-
rităţii domneşti (rezultat al celebrelor spre luare-
aminte trageri în ţeapă – binecunoscute şi de 
turcii care-i vor zice, pe limba lor, Kaziklu – şi al 
dejucării conspiraţiilor boiereşti), de consolidare 
a sistemului defensiv al Ţării (construirea Turnu-
lui Chindiei, cu rost de apărare a cetăţii Târgo-
viştei, restaurarea Cetăţii Poienari de la Căpăţâ-
neni-Ungureni, Arefu, întărirea cetăţii voievoda-
le a Bucureştiului – repere arhitectonice reale), 
etapă a acţiunilor de slăbire a puterii vrăjmaşilor 
externi (asaltul „de catifea” asupra Castelului de 
Roşia sau lichidarea garnizoanelor turceşti din 
dreapta Dunării). Moment şi mai important al 
cărţii este înfrângerea oştii otomane trimise de 
sultan drept „pedeapsă”, dar şi din tradiţionalul, 
atunci, vis expansionist al Imperiului.  

Cum se vede, trama este montată într-un sis-
tem de referinţe reale, reconstruite. Însă multe 
din elementele particulare (din sfera privată, mai 
ales) sunt, bineînţeles, imaginare – susceptibile 
totuşi de a fi reale şi acestea din urmă –, în care 
intră cadrul natural, cel ambiental, cel social-temporal, portretul, evenimentul, atitudinea, replica, vo-
cabularul. Din adevăr şi fantezie, din mimesis şi descriere, rezultă culoarea locală. Scriitorul, foarte 
bine documentat, având la îndemână şi legenda, a prins – decantând informaţia din mărturiile inex-
presive ale actelor, unele subiectiv redactate, unele incomplete, altele laconice şi, poate, confuze, sau 
cea din sursele contradictorii, în care intră şi studiile istoricilor – spiritul timpului de-acum cu mult 
peste 600 de ani şi, în această distanţă, a putut face o evaluare a conjuncturii, a deciziilor, a clarităţii şi 
fermităţii transmiterii ordinelor, a preluării şi aplicării lor de către cei din sfera de autoritate şi a duce-
rii lor la îndeplinire (sau nu) de către cei cu atribuţii de execuţie. Şi a ieşit o carte aproape de litera 
documentului, dar gândită în duhul vremii descrise – ceea ce, în fapt, este totul (fiindcă oricând „du-
hul face viu”). 

Formula narativă asociază elemente realiste (în dialoguri şi meditaţii, în observaţia socială şi psi-
hologică), impresioniste (portret de persoană şi portret compoziţional, detalii sugestive care fac ta-
blouri de gen), expresioniste (tensiune, decepţii, confruntări violente – certuri, luptă fizică, suplicii –, 
figuri impunătoare, cum este semizeul în toată puterea cuvântului Moş Grigore, ca să nu mai vorbim 
de Vlad) şi romantice (problematizări, evocare istorică, intense trăiri – în emoţii pozitive şi negative –, 
întâlniri de lucru neconvenţionale cu dregătorii, delegaţii originale – în travesti! –, contraste: o relaţie 
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de iubire ca-n poveşti dar clandestină şi un mariaj de convenienţă nu lipsit de respect şi de înţelegere 
de ambele părţi, cadre naturale paradiziace, dar şi privelişti macabre). 

Milian Oros abordează istoria prin prisma militarului de carieră şi pune în lumină personalitatea 
unui inteligent strateg şi tactician stăpân pe situaţii, bine orientat, adaptabil şi prompt, mare specialist 
în situaţii de urgenţă, abil diplomat, inventiv şi nonconformist, excelent manager al resurselor umane 
şi conjuncturale, expert (empiric, poate) în războiul de uzură. Puţin numeroasă, în comparaţie cu cea 
a atacatorilor turci, armata lui Vlad se conturează din slovele cărţii ca un fel de „forţă de reacţie rapi-
dă”. Se văd de parcă s-ar întâmpla acum evenimente care decurg din soluţii curajoase ale domnului 
Ţării, ofensive şi defensive. Ambuscadă, şarjă, hărţuire, pe de o parte, cercetare, spionaj, infiltrare, 
diversiune, „ambient” incomod pregătit duşmanului, pe de alta. Peniţa scriitorului trasează în aldine 
amănunte peste care istoricii trec mai rapid sau cercetătorul le ignoră considerându-le neimportante. 
Pagina e animată, vremea din capăt de Ev Mediu, reîmputernicită să poarte suflu de viaţă, inclusiv 
universal valabila perfidie, pe care Vlad o pune în regim de prohibiţie. Se va vedea, în roman, şi cum 
Dracul şi-a creat şi un „sistem de transmisiuni”. Nu numai solii şi curierii se ocupă cu asta, ci şi po-
rumbeii, cu, desigur, dresorii lor şi cu autorii codificărilor mesajelor. Autorul nu lasă neobservate nici 
vechi tehnici de semnalizare. Apoi, accentuează mult rolul reţelei de încredere a domnitorului, care 
are valoroşi diplomaţi, fideli şi descurcăreţi oameni de legătură. Personaj întreg (şi integru!), Ţepeş va 
simţi şi gust de pelin, căci cartea Kaziklu e turnată după viaţă – spioni de-ai lui deconspiraţi, oameni 
credincioşi lui ucişi, dar şi oameni care fac joc dublu. Şi trebuie adăugaţi şi duşmanii externi. 

Imaginaţia creatoare şi cea reproductivă concură şi la prezentarea în desfăşurare a războiului cu 
turcii, insistând atât asupra acţiunilor românilor de deviere şi descurajare, cât şi a luptelor propriu-
zise. Cu ingeniozitate, Dracula monitorizează războiul, deşi oştirea lui e departe, ca număr al ostaşi-
lor şi ca armament, de cea turcească. Nu şi în ce priveşte motivaţia. Trufia şi lăcomia unora vor cădea 
în faţa sentimentului de baştină al celorlalţi. 

Peisajul ciocnirii armate trece, din dramatic (operaţiile preliminare dar „interminabile” de intimi-
dare şi epuizare nervoasă şi fizică a inamicului), în monumental, şi fulgeră efecte de lumină, culoare, 
sunet şi atmosferă. „Deodată, ca din pământ, cinci mii de călăreţi conduşi de căpitanul Ion, urmaţi, la scurt timp, 
de alţi cinci mii ai logofătului Voicu, căzură peste urdia aflată în marş. Săbiile călăreţilor lucrează cu repeziciune 
izbind flancuri şi stricând ordinea odelor de ieniceri. Strigătele de luptă se amestecă cu urletele de moarte, în sufletul 
osmanlâilor strecurându-se o frică ciudată. Cei ce se prăvăliseră peste ei, ca nişte năluci, nu puteau fi oameni adevă-
raţi, ci doar încarnarea unor djini înspăimântători. Formaţia de luptă a lui Mahmud, atât de organizată la începutul 
marşului, este dezmembrată [...] de şuvoiul nestăvilit al călăreţilor. O odă de ieniceri dă să se retragă spre luminişul 
unei vâlcele, dar pedestrimea mărginaşilor o ia între furcoaie şi ghioage, măcelărind-o. Ca un tunet se aude vocea lui 
Vlad: / – Înainte, după mineee! / O mie de călăreţi, unul şi unul, sunt la un pas de voievod, străpungând în adân-
cime dispozitivul de apărare pe care vizirul Mahmud încerca de o vreme să-l încropească. [...] De la o vreme, nu mai e 
luptă, e adevărat măcel. Ienicerii sunt sfârtecaţi, decapitaţi, străpunşi şi aruncaţi în întăriturile capătului de pod de 
unde porniseră în zori. [...] Cele 120 de tunuri sunt aruncate de pe afeturi, multe ajungând în Dunăre, iar o bună 
parte a muniţiei este incendiată”. În episodul de penultimă filă, „Vlad făcea cărare în jurul lui, în încercarea de-a 
da faţă cu sultanul. Sabia i se mişca în mâini cu repeziciunea fulgerului. Neînfricaţii săi oşteni îl păzeau, formând o 
pavăză vie. Suliţele aruncate spre voievod sunt frânte de oştenii lui Grigore Aldracului. Paloşul acestuia face minuni, 
pedeapsa cerului coborând prin el”. Şi… „Marea Urdie fusese transformată din vânător în vânat”. 

După asfinţit, aici, atunci, acum şi până la plinirea vremii, „Peste Măgura Ciutei apasă noaptea”, iar 
definitiv, irepetabil şi totuşi mereu în act, „Când razele de soare au ridicat ceţurile de pe Măgura Ciutei, ienice-
rimea lui Mahmud era una cu pământul”. Finalul cărţii îl fixează pe Kaziklu în slavă. Învinsese. „Curţile 
europene vuiesc şi-l sărbătoresc pe Marele Vlad”. Nu din simplă admiraţie. Ţara Românească le servea, în 
continuare, drept scut: balurile puteau continua. 

O carte în care nararea depăşeşte pragul linear al consemnărilor istorice şi istoria e readusă în 
spaţialitatea, volumul şi dinamica timpului ei, pe înţelesul celor din timpul acesta şi al celor care vor 
veni după noi. 
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LAURENCE LEMOINE: NÉE POUR ÉTRE JOURNALISTE! 

 
Octavian D. CURPAŞ 

 

 
 
Elle est née à Paris, en France en 1969. A l` âge de 12 ans elle 
rêve de devenir journaliste. À 16 ans, elle participe à New 
York au bicentenaire de la Statue de la Liberté avec Nancy 
Reagan. Elle y représente la jeunesse française après avoir 
gagné un concours organisé par l'ambassade américaine à 
Paris. Quelques années plus tard son rêve de devenir 
journaliste s'est réalisé. Son nom est Laurence Lemoine. Elle 
a étudié sciences politiques à Paris VIII, parle quatre langues, 
et a un intérêt profond pour les grands problèmes mondiaux. 
Laurence a voyagé dans de nombreux pays où elle a vécu, 
travaillant aussi bien dans la presse écrite qu'à la radio ou à la 
télévision. Du Moyen-Orient à l'Afrique où elle a interviewé 
Yasser Arafat, aux Caraïbes où elle a travaillé pour une station 
de radio, Laurence Lemoine a couvert tous les domaines du 
journalisme et de la communication.  
  
Vous êtes née à Paris. Pouvez-vous m'en dire un peu 
plus sur votre famille?  
Je suis la plus jeune (avec un frère jumeau) d'une famille 
chrétienne de 6 enfants. J'ai reçu une éducation très stricte, 
mais mes parents nous ont donné le meilleur pour être 
heureux dans la vie: l'amour, la confiance en soi, la capacité 
de s'adapter, et l'indépendance.  
  
Qu'est ce qui vous a amenée à vous intéresser au journalisme? Qu'est ce qui a déclenché votre 
intérêt dans ce métier? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie à l'époque qui vous a inspiré pour devenir 
journaliste?  
Quand j'étais pré-ado dans les années 80, aux infos, on ne parlait que du Moyen-Orient (Liban, en 82 avec 
l'invasion des Israéliens, le conflit israélo-palestinien avec des prises d’otages, les détournements d’avion, 
l'Iran en 81, etc). C'est à ce moment là que j'ai commencé à lire les journaux et écouter la radio. J'étais fascinée 
par toutes ces questions et voulais comprendre quelque chose ( ce qui est en fait impossible!). Je voulais être 
journaliste pour connaître et découvrir le monde et toucher moi même la réalité, sans intermédiaire entre  
l’événement et moi. Je voulais faire l'expérience de vivre ce qui se passe dans le monde. Il était clair et naturel 
que je devais être journaliste. Puis j'ai commencé à me préparer. Par exemple, quand j'avais 15 ou 16 ans, 
j'enregistrais des bulletins entiers d'information de France-Info, dans ma chambre, j'écrivais tout cela sur un 
papier pour ensuite le dire avec un ton professionnel. Quelques années plus tard, sur les ondes, je réveillais du 
monde avec mes infos et mes interviews! 
 
Vous considérez-vous chanceuse?  
Je dois dire qu'en général, j'ai été très chanceuse dans ma vie, non seulement parce que je suis née dans un 
pays magnifique et paisible (France) et dans une bonne famille, mais aussi parce que parfois, j'ai été au bon 
endroit au bon moment: d’ailleurs, je dis souvent que la «chance» c’est, comme les tomates ça se cultive!. Je 
voulais être journaliste, car, pour moi, c'était une façon de vivre plusieurs vies en même temps! Faire des 
reportages sur d'autres pays ou personnes, était aussi une façon d'apprendre beaucoup! C'est également, une 
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sorte de pouvoir, car ce que nous disons et rapportons et la manière dont nous le faisons, est important et peut 
influencer les gens. C'est pour cela que c'est aussi une grande responsabilité et une profession très sérieuse.  
 
En 1986, vous avez gagné un concours pour le bicentenaire de la Statue de la Liberté à New York. 
Pourquoi avez-vous gagné le concours? Comment cela s'est-il passé?  
Un des grands moments de ma vie a été en 1986 quand j'ai représenté la jeunesse française à New York pour 
la réouverture de la Statue de la Liberté avec Nancy Reagan. J'étais là parce que j'ai gagné un concours, grâce à 
mon père. Il m'a aidée à rédiger un très beau poème sur la liberté et je lui en suis toujours très reconnaissante. 
C'était tellement incroyable pour moi! J'ai rencontré de nombreuses personnalités aux Etats-Unis, et j'ai été un 
VIP pendant 15 jours. Je n'avais que 16 ans à cette époque. La Lecture du poème devant les caméras de 
télévision et les photographes s'est fait sans problème, heureusement que je ne suis pas timide!  
  
Comment cet événement a-t-il influencé votre décision de devenir journaliste?  
Un an plus tard, j'ai passé une semaine à la station de radio française, RTL, avec tous les journalistes et les 
reporters. J'ai tout vu à propos des infos et du journalisme au cours de cette semaine, et plus que jamais, il 
était évident pour moi que je serais journaliste, mais j'étais encore trop jeune pour commencer!  

 
Parlez-moi des compétences et des aptitudes naturelles qui sont nécessaires pour être journaliste...  
En ce qui concerne les compétences, je dirais la curiosité, dans le sens large du mot. Dans mon cas, mes amis 
et ma famille disaient toujours que j'avais le «cancer de la curiosité»! Un journaliste doit être ouvert et désireux 
de comprendre et d'expliquer tout. On ne peut pas être timide et il faut oser poser des questions qui peuvent 
embarrasser les gens, surtout les politiciens! J'étais connue à une certaine époque pour faire des interviews 
musclées! Souvent c'était comme un combat de mots entre mes interviewés et moi.  
 
Quand vous étiez au Liban, aviez-vous l'intention de retourner à Paris pour un Master en journalisme?  
Le Liban a été ma première véritable expérience en tant que journaliste. J'étais très jeune alors (20 ans), et un 
peu novice. C'était pendant la guerre avec la Syrie («la guerre de Libération »), le père du dictateur actuel, 
Haffez Al Assad, voulait en finir avec les chrétiens Libanais. Pour moi, le «spectacle» était incroyable, mais j'ai 
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appris beaucoup de choses sur les êtres humains et leur capacité à être bon ou mauvais et à s'adapter à des 
situations extrêmes. C'était mieux que d'aller à l'université pour moi parce que c'était la vie réelle et concrète. 
J'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré le général Michel Aoun, qui était premier ministre à ce moment. 
J'ai eu un entretien qui m'a donné une certaine notoriété parce que, ce qu'il a dit était un peu embarrassant 
pour la France, et François Mitterrand (le Président français à l'époque) a dû réagir. Les journalistes du monde 
entier ont parlé de cette interview! Quelques mois plus tard, conseillée par mon confrère et ami Christian 
Malard (France 3/CNN), je suis partie à Tunis, au siège de l'OLP interviewer Yasser Arafat.  
 
Comment se sont passées ces deux heures d'entrevue avec Yasser Arafat à Tunis. En quelle année 
était-ce?  
J'étais fascinée par cet homme et je voulais faire une interview. J'ai passé deux heures avec lui en pleine nuit.. 
Pour des raisons de sécurité, l'OLP ne m'a pas dit, "Rendez-vous à telle adresse à telle heure". J'ai dû rester 
dans mon hôtel et, plusieurs de ses collaborateurs sont venus me chercher, m'ont bandé les yeux et m'ont 
emmenée dans une maison. Une fois sur place bien sûr, j'ai pu enlever le bandeau!. Je dois dire que c était assez 
exotique pour moi! Ce fut un moment très intéressant, en 1990, quand Yasser Arafat a commencé à ne plus être 
un terroriste pour être un homme d'Etat, ayant des contacts directs mais secrets avec les Israéliens. Je lui ai posé 
beaucoup de questions, et à la fin, il a plaisanté et m'a demandé si je voulais l'épouser ! Dans les médias français, 
cet interview n'a pas été un grand succès, mais j'ai apprécié mon séjour à Tunis, la rencontre avec Arafat,et les 
nombreuses heures que j'ai 
passées avec ses conseillers à 
parler de ce conflit majeur.  
 
Dans une de nos con-
versations, vous avez 
mentionné que vous avez 
travaillé pour „Radio 
Mont-Blanc”, près de 
Genève pendant six ans. 
Aussi, pendant ce temps, 
vous travailliez pour une 
télévision, (Canal C) 
faisant des interviews 
politiques.  
J'ai rencontré un journaliste 
français très connu, (Jean-
Pierre Elkabbach) pour lui 
demander comment planifier 
ma carrière en tant que 
journaliste. Il m'a dit d'aller 
d'abord en dehors de Paris, en 
province, pour apprendre et 
devenir un peu plus mature (je 
n'avais que 21 ans). Il m'a 
expliqué que c'était la meilleure 
école pour une jeune 
journaliste et c'est vrai ! Je 
suis donc allée en Haute-
Savoie (près de Chamonix et 
Genève) et ai commencé à Radio Mont Blanc. J'avais aussi une émission mensuelle sur la chaîne de télévision 
«Canal C» avec des interviews de politiciens ou de gens célèbres, mais seulement sur leur vie privée. Après 
cela, j'ai décidé de quitter la France à nouveau. J'aime la France (pays fantastique), mais vivre dans différents 
pays me donne la possibilité de voir les choses sous des angles différents et de m'enrichir culturellement.  
 
Vous avez travaillé en Haïti à une station radio qui avait besoin d'un journaliste français. Avez-vous 
travaillé sur le terrain ou en studio?  
„Radio Vision” 2000 de Port-au-Prince était à la recherche d'un journaliste français pour s'occuper de 
l'information et de la formation de leurs journalistes. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai réalisé à quel point nous 
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étions chanceux d'être né dans un pays libre où l'on a tout ce que l'on veut. Je suis resté travailler sur le terrain 
et en studio pendant un an. Ce n'était pas facile, mais j'ai beaucoup appris chaque jour. Haiti est un pays 
fascinant et est toujours dans mon coeur. Je suis également reconnaissante à Haïti car c'est là que j'ai 
rencontré mon mari ! Il est venu à Port au Prince pendant une semaine pour des vacances chez un ami 
diplomate. Il est maintenant le père de ma fille de 11 ans, Anouck, et mon fils, Alvaro, 8 ans. Il est un avocat 
d'affaires et nous avons vécu à Londres, Paris, Valencia (Espagne) dont il est originaire, Banjul (Gambie en 
Afrique de l'Ouest) et à Lisbonne, au Portugal. En Gambie (un petit pays très agréable, bien pour un premier 
contact avec l'Afrique), j'ai donné naissance à mon fils dans un hôpital public! C'était mon choix parce que 
mon suivi médical était effectué par une équipe fantastique de médecins Cubains présents pour la 
coopération. C'était drôle parce que la naissance de mon premier enfant a eu lieu dans le meilleur hôpital 
privé et moderne de Valencia, avec beaucoup d'appareils et de technologies, mais, j'ai préféré celui de Banjul 
avec les médecins Cubains, dans un hôpital publique très pauvre mais dont le nom au moins est élégant: The 
Royal Hospital Victoria!.D'ailleurs, en pleine césarienne, l’électricité est parti!. Après la naissance de mon 
deuxième enfant, j'ai commencé à éditer et publier des guides touristiques. Le premier était sur la Gambie, 
ensuite, j'en ai publié quelques-uns en Espagne, et le dernier sur Saint-Gervais Mont Blanc, en France.  
 
Pourquoi Saint-Gervais?  
Saint Gervais Mont Blanc est un site ma-gni-fique pour les vacances, pour le ski ou la randonnée. Je 
connaissais cette ville parce que je suis allé plusieurs fois quand j'étais journaliste à Radio Mont-Blanc. Faire 
un guide touristique était aussi pour moi un bon prétexte pour y retourner!  
  
Où habitez-vous maintenant et que faites vous actuellement?  
Actuellement, je vis en Espagne, à Valencia, très belle ville située sur la Méditerranée. Je travaille avec 
l’entreprise américaine Reliv (www.reliv.com). Elle produit et vend des compléments alimentaires excellents 
et naturels. C’est en voyant un jour ma maman les prendre que je me suis intéressée à ces produits. J'ai 
toujours été intéressée par la nutrition et la santé. En Europe, beaucoup de gens prennent des suppléments, 
car ils améliorent réellement leur santé. Nous sommes aussi confrontés à une très grave crise sanitaire en ici. 
Notre nourriture aujourd’hui, ne possède pas assez de vitamines et de phytonutriments. En privant notre 
corps des nutriments essentiels et en les remplaçant par des aliments transformés et chimiques nous devenons 
vulnérables à la fatigue, aux allergies et à toutes sorte de maladies et dysfonctionements. Nous savons 
maintenant que les compléments alimentaires peuvent combler ce fossé nutritionnel. Ces produits offrent des 
niveaux optimaux de nutriments, et Reliv est une entreprise de haut niveau. L'été dernier, j'ai assisté à la 
Conférence internationale à Saint Louis (Missouri. USA), où j'ai rencontré le fondateur, Robert Montgomery. 
Grace à ces produits, j'ai aidé beaucoup de mes amis et membres de ma famille à régler leurs problèmes de 
santé. Bien sûr, je prends aussi ces compléments, même si j'ai toujours été en bonne santé. Mais grâce à eux, 
je me sens encore mieux. J'ai plus d'énergie, une plus grande capacité de concentration et un meilleur 
sommeil. J'ai de la chance de travailler pour cette entreprise parce que je peux à la fois aider les gens et 
m'occuper de mes enfants.  
  
Avez-vous déjà envisagé de déménager aux États-Unis?  
J'adorerai vivre aux Etats-Unis parce que j’y suis allé plusieurs fois mais ce n'est jamais assez! Et parce que j'ai 
une relation spéciale avec l'Amérique...Je considère que je connais un pays et sa culture si je reste au moins un 
an. Espérons qu'un jour j'aurai cette chance! 
  
Que savez-vous de la Roumanie? Dans vos voyages, avez-vous rencontré des Roumains?  
Mon mari travaille en Roumanie maintenant sur un projet d'éoliennes dans les montagnes. Il aime la 
Roumanie. Mon seul lien avec la Roumanie a été la jeune femme qui m’aidait a la maison quand je vivais au 
Portugal et qui est devenu un peu une amie. Je voudrais pouvoir aller en Roumanie avec mon mari cette 
année car il n'arrête pas de me dire que cela vaut la peine! 
  

Quels sont vos hobbies?  
J'adore voyager avant tout! j'aime aussi être avec mes amis et ma famille. Coté sport, j'aime le squash, le tennis, le 
ski et l'alpinisme. Une fois, j'ai fais l'ascension du Mont Blanc à skis: Il m'a fallu huit heures pour atteindre le 
sommet et six heures pour redescendre le tout dans un cadre totalement sauvage. C'était fantastique!  
  
Quels sont vos projets dans un avenir proche?  
Je m'occupe du développement de Reliv ici en Espagne, et je viens de commencé un livre sur la nutrition et la 
santé qui sera publié en France.  



 „tăbliţa inimii tale” (Proverbe 22, 20) 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS                                                                                Buletin semestrial • an XX, nr. 1 (38) • 2012 

145

 
 
 

 
LAURENCE LEMOINE – O JURNALISTĂ DE SUCCES 

 
Octavian D. CURPAŞ 

 

 
Laurence Lemoine este născută la Paris, în Franţa, în 1969. La vârsta de 12 ani visa să devină jurnalistă. La 
16 ani, Laurence participă la bicentenarul Statuii Libertăţii din New York alături de Nancy Reagan, repre-
zentând astfel tineretul francez, în urma unui concurs organizat de Ambasada SUA din Paris. Câţiva ani 
mai târziu, visul său de a deveni jurnalistă s-a împlinit. A studiat Ştiintele Politice la Paris VIII, vorbeşte 
patru limbi şi e interesată de toate problemele mondiale. Laurence a călătorit în multe ţări, unde a şi locuit, 
lucrând la fel de bine pentru presa scrisă, radio sau televiziune. Din Orientul Mijlociu, în Africa, unde l-a 
intervievat pe Yasser Arafat, în Caraibe, unde a lucrat pentru un post de radio, Laurence Lemoine a aco-
perit toate domeniile de jurnalism şi comunicare. 

 
Sunteti născută la Paris. Îmi puteţi spune câte ceva despre familia dumneavoastră? 
Sunt cea mai mică (având un frate geamăn), dintr-o familie creştină cu şase copii. Am primit o edu-
caţie foarte strictă, dar părinţii ne-au dat tot ce e mai bun pentru a fi fericiţi în viaţă: dragostea, încre-
derea în sine, abilitatea de a ne adapta şi independenţa. 
 
Ce v-a determinat interesul pentru jurnalism? Ce a declanşat interesul dumneavoastră pentru această meserie? A exis-
tat cineva la acel moment în viaţa dumneavoastră care v-a influenţat să deveniţi jurnalistă? 
În perioada de preadolescenţă, în anii ’80, la ştiri, nu se vorbea decât de Orientul Mijlociu (Liban, în 
’82, cu invazia israeliană, conflictul israeliano-palestinian, luarea de ostatici, deturnări de avioane 
etc.). A fost momentul în care am început să citesc ziarele şi să ascult la radio. Am fost fascinată de 

toate aceste lucruri şi vroiam să înţeleg mai mult 
(ceea ce de fapt era imposibil!). Mi-am dorit să 
devin jurnalistă pentru a cunoaşte şi a descoperi 
lumea, pentru a atinge realitatea fără vreun in-
termediar între mine şi faptul în sine. Am vrut să 
experimentez direct ceea ce se întâmpla în lume. 
A fost clar şi natural că trebuie să devin jurnalistă. 
Apoi am început să mă pregătesc. De exemplu, 
când aveam 15 sau 16 ani, înregistram în camera 
mea buletine de ştiri de la postul de radio France-
Info, le scriam pe hârtie, ca mai apoi să le pot 
rosti pe un ton profesional. Câţiva ani mai târziu, 
am trezit lumea cu ediţii de ştiri şi interviuri reali-
zate de mine. 
 
Vă consideraţi norocoasă? 
Trebuie să spun că în general am fost foarte no-
rocoasă în viaţă, nu numai pentru că m-am născut 
într-o ţară minunată şi liniştită (Franţa) şi într-o 
familie bună, dar şi pentru că uneori am fost în 
momentul potrivit la locul potrivit, de fapt, spun 

adesea că norocul se cultivă ca roşiile! Am vrut să fiu jurnalistă, deoarece pentru mine a fost un mod 
de a trăi mai multe vieţi în acelaşi timp. A face reportaje despre alte ţări sau persoane, a fost, de ase-
menea, o modalitate foarte bună de a învăţa! Este, în egală măsură, un fel de putere, pentru că ceea 
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ce spunem şi raportam şi maniera în care o facem este importantă şi poate influenţa oamenii. De 
aceea aceasta este o profesie foarte serioasă, ce poartă cu sine o mare responsabilitate. 

 
În 1986 aţi câştigat un concurs pentru bicentenarul 
Statuii Libertăţii din New York. Cum s-a întâmplat 
acest lucru? 
Unul dintre cele mai importante momente din 
viaţa mea a fost în 1986, când am reprezentat 
tineretul francez la New York, pentru 
redeschiderea Statuii Libertăţii, cu Nancy 
Reagan. Am fost acolo pentru că am câştigat 
un concurs, datorită tatălui meu. El m-a ajutat 
să scriu un frumos poem despre libertate şi îi 
sunt recunoscătoare pentru asta. A fost 
absolut uimitor pentru mine. Am întâlnit mai 
multe personalităţi ale SUA şi am fost un VIP 
timp de 15 zile. Nu aveam atunci decât 16 ani. 
Lectura poemului în faţa camerelor de filmat şi 
a aparatelor foto a decurs fără probleme, din 
fericire nu sunt o timidă. 
 
Cum a influenţat acel eveniment decizia dum-
neavoastră de a deveni jurnalistă? 
Un an mai târziu, am petrecut o săptămână la 
un post de radio francez, RTL, cu toţi ziariştii 
şi reporterii. În decursul acestei săptămâni am 
văzut totul despre ştiri şi despre jurnalism şi, 
mai mult ca niciodată, a fost evident pentru 
mine ca îmi doresc să fiu jurnalistă, dar eram 
încă prea tânără pentru a începe. 
 
Vorbiţi-mi despre compeţentele şi aptitudinile naturale 
care sunt necesare pentru a fi jurnalist 
În ceea ce priveşte competenţele, aş spune 
curiozitatea, în sensul larg al cuvântului. În 
cazul meu, prietenii şi familia mi-au spus 
întotdeauna că am „un cancer al curiozităţii”. 
Un jurnalist trebuie să fie deschis şi dornic să 
înţeleagă şi să explice totul. El nu poate fi 
timid, trebuie să îndrăznească să adreseze 

întrebări care pot stânjeni oamenii, în special politicienii. Am fost cunoscută pentru acest gen de in-
terviuri. Deseori ele erau ca o luptă de cuvinte între intervievaţi şi mine. 
 
Când aţi fost în Liban, aveaţi intenţia să vă întoarceţi la Paris pentru un masterat în Jurnalism? 
Libanul a fost prima mea experienţă veritabilă ca jurnalist. Eram foarte tânără (20 de ani) şi un pic 
novice. Era în timpul războiului cu Siria („războiul de eliberare”), tatăl dictatorului actual, Haffez Al 
Assad, vroia să termine cu creştinii libanezi. Pentru mine, „spectacolul” era incredibil, dar am învăţat 
multe despre oameni şi capacitatea lor de a fi buni sau răi şi despre adaptarea la situaţiile extreme. A 
fost mai bine pentru mine decât să merg la facultate, pentru că acolo era viaţa reală şi concretă. Am 
avut noroc, pentru că l-am întâlnit pe generalul Michel Aoun, care era prim-ministru la acel moment. 
Am avut un interlocutor care mi-a dat o oarecare notorietate, pentru că ceea ce a spus el a fost un 
pic neplăcut pentru Franţa, iar preşedintele francez al acelei perioade, François Mitterrand, a trebuit 
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să reacţioneze. Jurnaliştii din întreaga lume au vorbit despre acest interviu! Câteva luni mai târziu, 
sfătuită de colegul şi prietenul meu, Christian Malard (France 3/CNN), am plecat la Tunis, la sediul 
central al OLP, pentru interviul cu Yasser Arafat. 
 

Cum au trecut cele două ore de întrevedere cu 
Yasser Arafat la Tunis? 
Eram fascinată de acest om şi am vrut să 
fac un interviu. Am petrecut două ore cu el 
în plină noapte. Din motive de securitate, 
nu am avut voie să ştiu când şi unde va 
avea loc întâlnirea. A trebuit să stau în ca-
mera mea de hotel şi mai mulţi colaboratori 
ai săi au venit să mă caute. Legată la ochi, 
am fost dusă într-o locuinţă. Odată ajunsă 
acolo, am fost dezlegată la ochi. Trebuie să 
spun că a fost ceva exotic pentru mine. A 
fost un moment foarte interesant, atunci 
când, în 1990, Yasser Arafat a încetat să 
mai fie un terorist, pentru a putea fi un om 
de stat, având contacte directe, dar secrete 
cu israelienii. I-am adresat multe întrebări, 
iar la final, m-a întrebat în glumă dacă vreau 
să mă căsătoresc cu el. În presa franceză, 
acest interviu nu a avut prea mare succes, 
dar eu am apreciat sejurul meu la Tunis, 
întâlnirea cu Arafat şi numeroasele ore pe-
trecute cu consilierii săi pentru a discuta 
despre acel conflict major. 
 
Într-una din conversaţiile noastre, aţi menţionat că 
aţi lucrat pentru Radio Mont Blanc timp de şase 
ani, în apropiere de Geneva. De asemenea, în 
această perioadă, aţi lucrat pentru o televiziune 
(Canal C), făcând interviuri politice. 

M-am întâlnit cu un celebru jurnalist francez (Jean-Pierre Elkabbach) pentru a-l întreba cum să-mi 
planific cariera de jurnalist. El mi-a spus să merg mai întâi în afara Parisului, în provincie, pentru a 
învăţa şi a mă maturiza (nu aveam decât 21 de ani). El mi-a explicat că aceasta este cea mai bună 
şcoală pentru un tânăr jurnalist şi e adevărat! Aşa că, am plecat în Haute-Savoie (aproape de 
Chamonix şi Geneva) şi am început la Radio Mont Blanc. Aveam, de asemenea, o emisiune lunară la 
TV, Canal C, în care realizam interviuri cu oameni politici sau celebrităţi, dar numai despre viaţa lor 
privată. După aceea, am decis să părăsesc Franţa din nou. Iubesc Franţa (ţară fantastică), dar traiul în 
ţări diferite îmi permite să văd lucrurile din unghiuri diferite şi să mă îmbogăţesc spiritual. 
 
Aţi lucrat în Haiti pentru un post de radio care avea nevoie de un jurnalist francez. Aţi lucrat pe teren sau în studio? 
Radui Vision 2000 din Port-au-Prince era în căutarea unui jurnalist francez pentru a se ocupa de in-
formarea şi instruirea jurnaliştilor lor. Când am ajuns acolo, am realizat cât noroc am avut să mă nasc 
într-o ţară liberă, în care poţi avea tot ce-ţi doreşti. Am rămas să lucrez pe teren şi în studio timp de 
un an. Nu era uşor, dar am învăţat multe în fiecare zi. Haiti e o ţară fascinantă, ce mi-a rămas în su-
flet. Sunt recunoscătoare acestei ţări, pentru că acolo l-am întâlnit pe soţul meu. El a venit la Port-au-
Prince în vacanţă, pentru o săptămână, cu un prieten diplomat şi este acum tatăl fetiţei mele de  
11 ani, Anouck, şi al fiului meu, Alvaro, de 8 ani. El este avocat de afaceri, astfel că am trăit împreu-
nă la Londra, Paris, Valencia (Spania), locul său de baştină, Banjul (Gambia, în Africa de Vest) şi Li-
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sabona (Portugalia). În Gambia (o ţară mică şi foarte agreabilă, frumoasă, pentru un prim contact cu 
Africa) l-am născut pe fiul meu, într-un spital public. Aceasta a fost alegerea mea, deoarece monito-
rizarea mea medicală era realizată de o echipă medicală extraordinară, formată din medici cubanezi. 
A fost amuzant, pentru că naşterea primului meu copil a avut loc în cel mai modern spital privat din 
Valencia, cu numeroase aparate şi tehnologii, după care am preferat medicii cubanezi din Banjul, 
dintr-un spital public foarte sărac, dar al cărui nume, cel puţin, este elegant: The Royal Hospital Vic-
toria! De fapt, în timpul operaţiei de cezariană, s-a oprit şi curentul. După naşterea celui de-al doilea 
copil, am început să editez şi să public ghiduri turistice. Primul a fost despre Gambia, câteva despre 
Spania şi ultimul despre Saint-Gervais Mont Blanc, Franţa. 
 
De ce Saint Gervais? 
Saint Gervais Mont Blanc este un loc magnific pentru vacanţe, pentru schi sau drumeţii. Ştiam acest 
oraş, pentru că am fost acolo de multe ori atunci când lucram ca jurnalist la Radio Mont Blanc. Să 
fac un ghid turistic pentru acest loc a fost un bun motiv să mă reîntorc aici. 
 
Unde locuiţi acum şi cu ce vă ocupaţi? 
În prezent, trăiesc în Spania, la Valencia, un oraş frumos, de pe Marea Mediterană. Lucrez cu com-
pania americană Reliv. Ea produce şi vinde suplimente alimentare naturale. Am fost interesată de 
aceste produse atunci când într-o zi am văzut-o pe mama mea că le ia. Am fost întotdeauna interesa-
tă de nutriţie şi sănătate. În Europa, mulţi oameni iau suplimente, deoarece acestea le îmbunătăţesc 
realmente sănătatea. Şi noi ne confruntăm cu o gravă criză sanitară, aici. Hrana noastră de astăzi nu 
are suficiente vitamine şi fitonutrienţi, privându-ne organismul de substanţe nutritive esenţiale, 
înlocuindu-le cu produse alimentare transformate genetic sau chimicale, iar noi devenim vulnerabili 
la oboseală, alergii şi cu tot felul de boli sau disfuncţionalităţi. Noi ştim acum că suplimentele alimen-
tare pot umple acest gol nutritiv. Vara trecută, am participat la Conferinţa internaţională de la St. 
Louis (Missouri, SUA), unde l-am întâlnit pe fondatorul Robert Montgomery. Graţie produselor sa-
le, i-am ajutat pe mulţi dintre prietenii mei sau membri de familie în a-şi rezolva problemele de sănă-
tate. Bineînţeles, şi eu iau aceste suplimente, chiar dacă nu am acuzat niciodată probleme de sănătate. 
Dar, datorită lor, mă simt şi mai bine. Am mai multă energie, o capacitate de concentrare mult mai 
mare şi un somn mai bun. Sunt norocoasă că lucrez pentru această companie, pentru că pot ajuta 
oamenii şi mă pot ocupa şi de copiii mei. 
 
Nu v-aţi gândit să vă mutaţi în Statele Unite? 
Mi-ar plăcea să locuiesc în Statele Unite, pentru că am fost acolo de multe ori, dar niciodată suficient 
şi pentru că am o relaţie specială cu America. Consider că pot cunoaşte o ţară şi cultura sa dacă locu-
iesc acolo cel puţin un an. Sperăm că într-o zi vom avea această şansă. 
 
Ce ştiţi despre România? În călătoriile făcute, aţi întâlnit români? 
Soţul meu lucrează acum în România, la un proiect de turbină eoliană în munţi. Lui îi place România. 
Singura mea legătură cu România a fost o tânără care mă ajuta cu treburile casei atunci când am lo-
cuit în Portugalia şi cu care m-am împrietenit un pic. Aş vrea să pot merge în România cu soţul meu 
în acest an, pentru că el nu încetează să-mi spună că merită vizitată. 
 
Ce hobby-uri aveţi? 
Mai întâi de toate, îmi place sa călătoresc! De asemenea, îmi place să fiu alături de prieteni şi de fami-
lie. Îmi place sportul: squash, schiul, alpinismul, tenisul. Odată, am urcat pe Mont Blanc pe schiuri, 
mi-a luat opt ore să ajung în vârf şi şase ore să cobor. A fost fantastic! 
 
Care sunt planurile dumneavoastră pentru viitorul apropiat? 
Mă ocup de dezvoltarea Reliv-ului aici, în Spania, şi am început o carte despre nutriţie şi sănătate, 
care urmează să fie publicată în Franţa. 
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TURNUSUL ŞI NEA ILIE 

 
Gabriela Genţiana GROZA 

 

 
 

Mi-a fost dat să întâlnesc, după mulţi ani, oameni care mi-au adus 
aminte de câte o întâmplare pe care o păstrează întipărită ca pe o scumpă 
fotografie. E ca şi cum aceasta ar face parte din însăşi zestrea lor 
sufletească şi nimeni şi nimic n-ar putea să le-o spulbere vreodată. 

Asemeni lor am păstrat şi eu în adâncul fiinţei imagini ale locurilor 
spre care m-a îndreptat o etapă sau alta a vieţii. Din trăirile mele la un 
moment dat, am şters cu un burete imaginar umbrele nefaste. Am păstrat 
în schimb aura normală a lucrurilor, pentru ca să tragem învăţăminte din 
ceea ce s-a întâmplat, cu bune şi rele, fiind convinsă că bunul Dumnezeu 
ne-a lăsat pe pământ să fim de folos semenilor. 
 

Fotografie – 
locuri demult umblate 
purtate-n suflet 

 
Mi-au rămas în minte pentru totdeauna meleagurile ialomiţene pe unde am trecut prin anii ’80. 

Mai presus de orice m-au impresionat oamenii locului, mai cu seamă feroviarii în preajma cărora mă 
aflam. De unii dintre ei, fiinţe deosebite, mi-am amintit zilele acestea când am urmărit cu emoţie fi-
rească lupta cu stihiile naturii dezlănţuite parcă din senin. Iarna aceasta năbădăioasă ne-a lăsat mai 
întâi să ne îngrijorăm că va fi secetă, că s-au dus zăpezile de altădată şi că o s-o ducem tot într-o 
semiprimăvară, până mai ştiu eu când. Şi iată că „ anotimpul alb” s-a zburlit grozav deodată şi a venit 
val-vârtej peste noi, pe nepusă masă. A tras după el şi alte necazuri, fără să ne întrebe ce şi cum… 
Ne-a arătat că trebuie să ştim că: „o luptă-i viaţa, deci te luptă / cu dragoste de ea, cu dor”, aşa cum 
preaînţelept ne îndeamnă poetul neamului nostru, George Coşbuc. 

În urmă cu 30 de ani, parcurgeam drumul de la Ploieşti la Feteşti via Urziceni cu Dacia noastră 
cea de toate zilele. Încă pe atunci aveam să pricep că iarna şoseaua de aici e o făptură ranchiunoasă, 
pe care dacă nu o respecţi se întoarce împotrivă-ţi, oricât de bun şofer ai fi. Viscole, suluri de zăpadă, 
derapaje erau frecvente în zonă. Dar, cum datoria era datorie, traseul trebuia să fie străbătut şi numai 
parazăpezile şi copacii de pe marginea şoselei mai împiedicau uneori dramele de pe căile pe care, e 
drept, circulau mult mai puţine maşini decât azi. 

În Feteşti, oraşul de pe braţul Borcea al Dunării, în februarie 1980 soţul meu era numit Şeful 
Depoului CFR. În gara oraşului era o mare forfotă. Zi şi noapte se încrucişau şuieratul sirenelor de 
locomotivă cu cadenţa roţilor de tren care treceau în fiecare minut. Numeroase garnituri cu vagoane 
încărcate aduceau dinspre Marea Neagră sau duceau spre Portul Constanţa mărfuri felurite. Era o 
activitate pe care abia poţi să ţi-o imaginezi în zilele noastre când „glasul roţilor de tren” este aşa de 
anemic. Ajunse la destinaţie, în Port, mărfurile erau încărcate pe vasele care aşteptau apoi în Dane ca 
să ia drumul apei şi să fie răspândite în alte zări. 

Viaţa ceferiştilor pulsa în localitatea de pe malul apei într-un singur organism. Gara, Depoul de 
locomotive, casele cu curte şi cu grădini frumoase sau apartamentele cu flori pe terasă alcătuiau un 
tablou specific. 
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În Depoul Feteşti soseau locomotivele pentru alimentare cu combustibil şi lubrifianţi, precum şi 
pentru verificarea stării tehnice. În acelaşi timp, se împrospăta personalul obosit de drum cu altul 
care să poată prelua lucrul în bune condiţii. Programarea ceferiştilor şi a locomotivelor pe care le de-
servea era de mare importanţă. Se alcătuia un fel de program în care erau repartizaţi lucrătorii ferovi-
ari şi orele de lucru în decursul săptămânii, adică turnusul. Orice neatenţie în alcătuirea turnusului 
putea declanşa neconcordanţe care puteau duce la întârzierea ieşirii locomotivelor la drum. Începând 
cu Şeful Depoului, până la portar, fiecare ştia ce are de făcut. În anul de care îmi aduc aminte, soţul 
meu, inginer tânăr, a fost numit conducătorul unităţii. Era o experienţă nouă pentru el, căreia urma 
să-i dedice toată energia şi să aplice cunoştinţele acumulate până atunci. Tenacitatea ieşită din comun 
care îl caracterizează i-a fost de mare folos. Se afla la începutul unui drum, lucrase de copil într-un 
sector care se mai numea şi „a doua armată”. Era însă acum acea perioadă de cunoaştere reciprocă 
între el şi angajaţii Depoului. Ordonat şi hotărât din fire, a dorit cu tot dinadinsul ca lucrurile să intre 
cât mai repede pe făgaşul normal. Şeful de tură i-a prezentat turnusul care arăta bine pe hârtie, dar, 
chiar de a doua zi, s-a dovedit că ducea la încurcături serioase: absenţe de la lucru ale unor mecanici 
de locomotivă, învoiri în ultima clipă a altora etc. Ceferiştii erau anunţaţi să se prezinte la ora şi ziua 
respectivă de către un angajat numit avizer care mergea acasă la ei şi îi anunţa când sunt planificaţi la 
lucru în cazul în care cineva era indisponibil din varii motive. 

Omul se deplasa cu bicicleta şi nu reuşea să facă faţă tuturor solicitărilor, iscându-se întârzieri la 
serviciul atât de important. Hotărât să curme lanţul neregulilor, Şeful Depoului se urcă la volanul 
Daciei personale, îl ia lângă el pe avizer care cunoştea străzile şi domiciliul personalului de locomoti-
vă. După câteva curse cu maşina acasă la ceferişti, se completează numărul celor absenţi cu alţi fero-
viari care să plece la timp la drum, astfel că se înlăturară repede eventualele nereguli. 

A doua zi, mulţumit că a contribuit şi el la reglementarea situaţiei, avizerul se duce la Şeful de tu-
ră care se ocupa de turnus şi îi spune: 

– Dacă nu eram eu, nu ştiu cum o scoteai dumneata la capăt cu turnusul dumitale! 
– Bine, nea Ilie, mie îmi arde buza să te trimit după oameni şi dumneata ai chef de glumă!... îi 

răspunse Şeful de tură, îndreptându-şi cravata. 
– Vezi că nu-ţi merge cu mine, nea Ioane. Ştii dumneata cu cine stai de vorbă? zise cu emfază 

nea Ilie. 
– Cu cine, măi? adăugă nervos omul. 
– Păi dacă eu am avut aseară şofer chiar pe Şeful Depoului, îţi dai seama cine sunt eu? spuse 

avizerul. 
Înghiţind replica acestuia, Şeful de tură scrie mai departe în registrul de care răspunde, oameni, 

ore, minute şi iar oameni, minute şi ore, ştiind că nu-i de glumit cu datoria pe care o are... 
Mi-am amintit dialogul celor doi ceferişti de curând, când am revenit la Feteşti împreună cu soţul 

meu, după 30 de ani, şi i-am întâlnit pe unii dintre foştii soldaţi ai celei de a doua armate. În apropie-
rea Depoului în care activitatea pulsa odinioară într-un ritm viguros, am privit din maşină unitatea 
feroviară. Părea un loc ruginit cu şine de cale ferată triste, fără numeroasele locomotive care se vor fi 
cărat de multişor la fier vechi. 
 

Vagon părăsit – 
nici măcar câini de pripas 
în vechiul Depou 
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PSALM DIN PSALMUL POEMULUI 

 
Daniela Cecilia BOGDAN 

 
 
 

Sufletul nu caută numai ceea ce este frumos, ci expresia frumosului în forme estetice ale lumii văzute şi nevăzute. 
Când muzica şi cuvântul aduc bucurie în sufletul celui care ştie cum să asculte şi să citească, 

atunci este însoţit de înţelepciune, pentru că, aşa cum spunea Nicolae Steinhardt, „Cuvintele bune 
sunt partea noastră de cer”. 

Destinul celui care foloseşte cuvântul în arta sa este să construiască forme care să tindă spre ab-
solut. Va reuşi doar în măsura în care aceste însuşiri vor atinge o morală superioară. Când Malraux 
afirma că secolul al XXI-lea „va fi religios sau nu va fi deloc” sugera singura soluţie: religiozitatea, 

care dă sens existenţei umane. 
Părintele Stăniloae spunea că 

„Dumnezeu vorbeşte fiinţei noastre mai 
ales prin gândurile ce le naşte în conşti-
inţa noastră când vrem să facem ceva… 
Dumnezeu ne conduce, ca printr-un 
dialog continuu, spre desăvârşirea noas-
tră. ” 

Cuvântul îşi are originea în Cuvânt. 
Pentru cel care-l scrie şi rosteşte este 
acoperiş, albăstrime şi psalm. Poeţii care 
scriu poezie religioasă nu fac altceva 
decât să se roage poetic. 

David, marele rege din Vechiul Tes-
tament se ruga cântând. Avea şi harul 
muzicii, pe lângă cel al rostirii divine. 
Noi nu-i putem auzi melodiile, dar pu-
tem locui în templul cuvintelor lui, prin 

care slăveşte implorând şi imploră proslăvind. Pe David, psalmii l-au scos din el însuşi. Prin ei a pri-
vit, a înţeles şi a vorbit, prin ei a luptat, a suferit şi a învins. 

Putem auzi şi astăzi ecouri ale versetelor lui, prin poeţii care au avut sau au urechile deschise 
pentru „cuvinte prin intermediul cărora misterul e făcut prezent”, cuvinte care au capacitatea de 
rugăciune, de ascultare şi de primire. 

Poezie-psalm întâlnim la Arghezi. Psalmii lui Arghezi (denumiţi impropriu) sunt o sete de Dum-
nezeu, o dorinţă de răspuns la întrebarea prin care ar vrea să ştie cum se dobândeşte revelaţia. Ar-
ghezi încearcă o experienţă poetică de apropiere, de comunicare cu Dumnezeu: „Dacă-ncepui de-
aproape să-ţi dau ghes / Vreau să vorbeşti cu robul Tău mai des”. Şi apoi, dorinţa reciprocităţii: 
„Trimite, Doamne, semnul depărtării / Din când în când câte un pui de înger. ” Psalmii arghezieni 
sunt mărturia căutării disperate a poeziei care să exprime adevărul. Când Dumnezeu nu-i răspunde, 
poetul îşi transformă cântecul şi rugăciunea în blestem, devenind agresiv: „Te drămuiesc în zgomot 
şi-n tăcere / Şi Te pândesc, ca pe vânat / Să văd: eşti şoimul meu cel căutat?” Între cântec şi 
violenţă, imn şi blestem, adorare şi impietate, Arghezi este în căutarea identităţii poeziei. Drama 
mistică este drama poeziei. El asupreşte poezia pentru a produce revelaţia. 

Blaga creează un spaţiu poetic prin care arhanghelii şi „stelele intră în lume”. El poate nega 
prezenţa divinităţii definind firea misterioasă a naturii, spiritul universului sau pur şi simplu moartea. 

Daniela Cecilia BOGDAN 
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Poetul stă de vorbă cu zeii sau îngenunchează profetic lângă o stea răpusă de jale. Melancolia plină 
de deznădejde în faţa trecerii este invocată de o singurătate istovitoare: „Dumnezeule, de-acum ce 
mă fac? În mijlocul Tău mă dezbrac. Mă dezbrac de trup ca de-o haină pe care o laşi pe drum. ” Poet 
al luminii, Blaga îşi desăvârşeşte rodul nu în lumea materială, ci în transcendent, în mister, în lumina 
lui Dumnezeu: „Când iubim, oricât de-adâncă noapte-ar fi, suntem în zi, suntem în Tine, Elohim”. 

Dar cel pe care-l simţim mai aproape de perseverenţa mistică în care se reflectă natura divină este 
Ştefan Augustin Doinaş. Poetul îl doreşte pe Dumnezeu stăpân al stărilor existenţiale, contrare 
esenţei divine: „Doamne, nu soare Te doresc, ci umbră, venind întru-ntâlnirea umbrei mele”. Ca 
într-o continuare a Scripturii, poetul, al doilea Petru, pregătit pentru a patra trădare, precum un apos-
tol al pierzării, doreşte pustiul, pentru regăsirea sinelui. Nu mai are răbdare: „ajută-mă că s-a făcut 
târziu”. Iar când Dumnezeu nu-i răspunde, devine ironic: „Eu însă mai aştept. Cât ai să stai / pitit în 
bezna focului din rai?” Totuşi, persistă în stăruinţă şi caută o altă formă de descoperire a divinităţii: 
„Mi-acopăr ochii să Te văd, Te smulg din suflet să Te-ador.” Apare teama că el, poetul, nu va reuşi 
să-l descopere prin cuvântul lui scris şi nu va simţi esenţa divină: „Tu n-ai să-mi fii Divinule aproape / 
cât timp citind ce-am scris nu Te descopăr / ca literă a mea şi ca cerneală / cu care scriu muin- 
du-mi pana-n stele”. Ca o răsplată, Dumnezeu se apropie. Este momentul purificării sufleteşti, care 
devine creatoare pentru opera fiecărui artist, când… „Sculptorii şterg de sânge marmura, poeţii cu-
vintele. ” 

Şi astfel, psalmii odată rostiţi plimbă sufletul prin veacuri de credinţă şi literatură. Poeţii creştini 
găzduiesc speranţe şi ocupă un spaţiu divin al existenţei umane. Aceşti poeţi descoperă rugăciunea în 
măsura în care ajung să guste din sacru şi capătă măsuri lăuntrice, sublime, aproape de revelaţie. Ei 
simt atunci că cineva le-a aruncat o cheie cu care pot deschide poarta în spatele căreia se împlineşte 
CINA CEA DE TAINĂ A CUVINTELOR. 
 

Daniela Cecilia Bogdan la Biblioteca „Petre Dulfu”
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EMOTICONUL CA SUBSTITUT AL EMOŢIEI COMUNICĂRII NONVERBALE 

 
Octavian LUPU 

 

 
Îmi place să mă amuz privind ingeniozitatea 

şi realizarea artistică în format electronic ale aşa-
numitelor „emoticonuri”. Iniţial vizibile doar pe 
reţelele de „chat & dating” (adică „flirt & întâl-
niri romantice”), ele s-au extins treptat ca între-
buinţare chiar şi pentru trimiterea de mesaje 
electronice sau la postarea/publicarea de co-
mentarii pe diferitele pagini de Internet. Indife-
rent însă de locul lor de utilizare, nu pot să nu 
remarc mesajul emoţional nostim, romantic sau 
patetic, după caz, ataşat trimiterii sau primirii 
unor astfel de simboluri grafice. 

Mai nou, şi graţie tehnologiei tot mai per-
fecţionate, aceste emoticonuri sunt realizate din 
imagini animate, care prin repetiţie sugerează o 
anumită atitudine sau diferite sentimente, ce ar 
fi fost imposibil să fie descrise pe deplin în cu-
vinte. Compensând dialogul sumar, chiar între-
tăiat de diferite semne de punctuaţie aruncate la 
final de cuvinte pe „mess”, emoticonul dă dintr-o 
dată viaţă întregului mesaj, adăugând un plus de 
sens. 

De aceea, am convingerea că utilizarea lor în 
comunicarea prin Internet nu face altceva decât 
să suplinească lipsa semnalelor nonverbale pe 
care le transmitem prin gestică, mimică sau 
atingere atunci când suntem faţă în faţă cu per-
soana cu care discutăm. În plus, aceste simbo-
luri grafice animate ne permit de multe ori să 
exprimăm chiar lucruri ce ne-ar fi creat o anu-
mită sfială în raport cu situaţia în care ar fi tre-
buit să emitem un anumit mesaj în mod direct. 

De câte ori un adolescent îndrăgostit nu a 
avut probleme să îşi exprime sentimentele faţă 
de persoana iubită, fiindu-i în acelaşi timp ruşi-
ne să facă acest lucru în mod public, de teamă 
că va fi refuzat sau chiar umilit. Însă prin in-
termediul unor emoticonuri emise progresiv în 
diferitele etape ale comunicării, acest joc al ta-
tonării sentimentelor celui cu care se vorbeşte 
poate să fie un avantaj pentru a şti dacă poţi 

merge mai departe sau trebuie să te opreşti. 
Acest lucru este valabil şi pentru alte genuri de 
relaţii ce implică o emoţie profundă, în genul 
discuţiilor cu persoanele dragi sau cu prietenii. 

Analizând paleta de opţiuni ce ţi se oferă, ai 
ocazia de a-ţi exprima sentimentele prin picto-
grame ce acoperă cele mai variate sentimente, 
de la bucurie la tristeţe, de la interes la plictis, de 
la iubire la supărare, de la sentimente pozitive la 
cele negative. De exemplu, de multe ori îmi pla-
ce să utilizez emoticonul numit „Smile” („Te 
invit să râzi”), însă nu de puţine ori am apelat la 
„Wink” („Îţi fac cu ochiul”), fiindcă mi s-a pă-
rut ingenios şi foarte amuzant. De regulă am 
căutat să evit „In love” („Sunt îndrăgostit”) sau 
„Kiss” („Te sărut”), intens folosite de către per-
soanele de sex feminin pentru a-şi exprima mai 
direct sentimentele faţă de cel drag. În cazul 
meu prefer „Heart” („Inimă”), pentru a spune 
persoanei pe care o iubesc că ţin la ea în mod 
profund şi sincer. 
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Nu pot uita nici emoticonurile de sărbătoa-
re, cum ar fi „Cake” („Tort”) şi „Flower” 
(„Floare”) oferite celor cunoscuţi de ziua lor sau 
cu ocazia diferitelor evenimente. „Coffee” („Ca-
fea”), „Drink” („Băutură”) sau „Beer” („Bere”) 
sunt şi ele sugestive mai ales pentru reuniunile 
între prieteni, cunoscuţi sau colegi de serviciu. 
Prin urmare, în funcţie de ceea ce doreşti să 
transmiţi ca emoţie, motivaţie sau atitudine ai la 
dispoziţie un întreg set de pictograme animate 
ce te pot ajuta ca printr-un simplu gest să ex-
primi ceea ce nici o mie de cuvinte nu ar fi în-
totdeauna suficiente. 

Trebuie menţionat că în istoria dezvoltării 
sistemelor de comunicare în scris cu mult înain-
te de structurarea primelor alfabete fonetice, la 
care semnele sunt ataşate sunetelor produse vo-
cal, a existat un sistem de transmitere a informa-
ţiei prin imagini, numite pictograme sau alteori 
ideograme, făcându-se asocierea dintre semnele 
grafice şi diferitele stări sau sentimente. Scrierea 
alfabetică a permis o compactare a comunicării 
permiţând o eficienţă crescută, dar în acelaşi 
timp fără imagini conţinutul a devenit tot mai 
sărac în ce priveşte exprimarea sentimentelor 
sau emoţiilor. 

De ce, oare, copiii se bucură de cărţile bogat 
colorate cu imagini felurite ce le stimulează 
imaginaţia şi reveria, procese fundamentale în 
dezvoltarea fiinţei umane? Sau de ce adulţii se-
lectează, de multe ori involuntar, acele materiale 
sau documente ce au alături de textul scris şi 
anumite imagini sau simboluri grafice? De ce ale-
gem cărţile pe care le vom cumpăra uitându-ne 
în primul rând la copertă, grafică şi după aceea 
la conţinut? 

Este clar că putem vorbi de un aspect emo-
ţional, nonverbal al comunicării, ce face parte 
integrantă din modul în care fiinţa umană co-
munică, întregind paleta de exprimare nu numai 
cu informaţii, ci şi cu sentimente sau atitudini. 
Nu în ultimul rând, memorarea are la bază tot 
un proces de asociere dintre imagine şi conţinu-
tul informaţional ce se cere a fi reţinut. 

Prin urmare, nu pot decât să mă bucur de 
revenirea în forţă a pictogramelor alături de ca-

racterele extrase dintr-un alfabet ce reproduce 
mai mult sau mai puţin fonetica sau vorbirea 
umană. De fapt, în scrierea veche egipteană, sau 
ieroglifică, erau deopotrivă stilizate elemente ce 
ţineau de sunetele vorbirii, precum şi de partea 
emoţională, imposibil de descris pe deplin în 
cuvinte articulate. De multe ori un ochi de şoim 
sau imaginea unui anumit obiect sau animal era 
mai potrivită decât expunerea plicticoasă şi plină 
de simboluri grafice a ideilor comunicate. 

Scrierea pur alfabetică a constituit o simpli-
ficare a acestei vechi scrieri cu scopul comuni-
cării cu naţiuni străine pentru ei la acea dată, în 
genul popoarelor semitice, inclusiv cu evreii. 
Dar îmbinarea dintre caractere fonetice, sau fo-
nograme, şi imagini, sau pictograme, reprezintă 
o transpunere corespunzătoare a componente-
lor informaţionale dar şi emoţionale ale comu-
nicării umane. 

Prin urmare, vă invit să folosiţi aceste sim-
boluri grafice, însă fără a abuza de ele, fiindcă 
oricât de multe sentimente am avea de expri-
mat, totuşi cuvintele sunt cele care conturează 
în cele din urmă sensul. Şi de asemenea, invit pe 
toţi fanii de „messenger” să folosească propozi-
ţii complete atunci când au de spus ceva şi să nu 
se mărginească doar la limbajul de peşteră, par-
ţial articulat, lipsit de predicat, în genul „Eu, 
Tarzan. Tu, Jane”. Frumuseţea comunicării se 
atinge atunci când îmbinăm informaţia cu sen-
timente şi atitudini, când cuvintele sunt expri-
mate pe fundalul celor mai calde emoţii, care 
aduc în cele din urmă nu numai cunoştinţă, ci şi 
bucurie în inima celor care iau act de ceea ce noi 
exprimăm. 

Să facem comunicarea umană cât mai fru-
moasă cu putinţă, aceasta este dorinţa mea, iar 
viaţa noastră să fie plină de sentimente pozitive 
şi luminoase. Atunci nu ne va părea rău că tră-
im, suferim sau plecăm din această lume. Trăim 
unii prin ceilalţi, acest lucru fiind valabil pe în-
treaga durată a vieţii noastre. Să nu fim egoişti 
în exprimarea bucuriei, solidarităţii şi ataşamen-
tului dintre noi şi semenii noştri. 
 

Bucureşti, 28.10.2011 
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A FI SAU A NU FI, VEŞNICA ÎNTREBARE – SAU DESPRE MÂNDRIA DE A TE NUMI AZI 

VOLUNTAR 
 

Ştefan Adrian BĂRBULESCU 
 

 
A fi. Ce bine! Ce revigorant! Ce eşti, ştii, ce vei fi 

depinde de tine. Pe lângă ceea ce deja eşti mai poţi fi 
încă ceva, un ceva atât de mare, cuprinzător şi frumos 
încât e cel puţin emoţionant. Poţi fi mai mult, mult mai 
mult decât doar pentru tine sau pentru cei dragi ţie. E 
deja din ce în ce mai cunoscută teoria conform căreia 
suntem toţi o singură entitate, un mare element format 
din praf de stele şi puţin suflet, în fiecare. Suntem toţi 
unul, ne aparţinem unul altuia aşa că de ce să nu ne fim 
cu adevărat de folos? Suntem egali, suntem la fel, mici-
le diferenţe nu ne despart de fapt, ne fac mai frumoşi, 
mai altfel, mai buni de iubit, mai interesanţi de desco-
perit dar, când închidem ochii visăm la fel, când îi ţi-
nem deschişi plângem la fel, cu durere şi disperare, şi tot 
cu ochii ne uităm după cineva care să ne fie alături, să ne 
ajute, să trecem peste greutăţi, până când Soarele-şi va 
face loc printre umbre şi ceţuri şi ne va zâmbi din nou, 
aşa cum o face întotdeauna. 

Şi, oricât de grea îţi va părea viaţa, oricâte piedici vei 
găsi în drumu-ţi, indiferent cât de mult, de tare, va trebui 
să lupţi părându-ţi imposibil să învingi, să răzbeşti..., 
gândeşte-te că sunt atâţia care nu au nici măcar şansa şi 
armele tale pentru a riposta. Nu au sănătatea ta. Nu au 
dreptatea, legea şi democraţia de partea lor. Nu au prie-
teni. Nu ştiu citi. Le este foame. Sunt bolnavi. Şi mai 
ales, SUNT SINGURI. Şi au nevoie de ajutor. 

În vremuri moderne există metode moderne pen-
tru a eradica probleme, greutăţi şi nedreptăţi pe toate 
acele planuri unde bolile sociale combinate cu indife-
renţa fac ravagii. Dar nu e de ajuns. Un centru de zi şi 
unul de noapte nu sunt de ajuns. O supă caldă pe zi nu 
e de ajuns. Un vaccin pentru un copil nu e de ajuns. 
Nu o dată, autorităţile vor ridica neputincioase din 
umeri declarând că nu au fonduri suficiente, locuri su-
ficiente şi... oameni suficienţi, pentru a acoperi diferitele 
nevoi pe care societatea le are în legătură cu cei mulţi şi 
nedreptăţiţi. Aici intră în schemă super-eroul modern, 
actual, veşnic tânăr, zâmbitor şi tot timpul disponibil, 
făcând munci diverse, neretribuite – ca şi cum ar avea 
nevoie... El e voluntarul. El e cel ce crede într-o lume 
materialistă, formată în marea ei majoritate din sceptici, 
realişti, cinici şi inflexibili. Voluntarul e cel ce pune 
mâna, cel ce niciodată nu pare chiar atât de obosit în-
cât să nu mai facă un drum, un transport, să mai poarte 
o mică luptă, să mai facă puţină dreptate, puţină 
schimbare. 

Vorbim aici de pasiune. De un suflet tânăr ce re-
fuză să se închisteze în aşa-zisele valori care îl vor 

transforma într-un cărpănos dormind cu capul înnegu-
rat pe-o pernă de griji, învelit în probleme, văzând în 
fiecare umbră o fantomă a trecutului ce pare a-l hăitui, 
reproşându-şi că n-a trăit suficient, că i-a fost teamă să-şi 
asume ceva mai mult decât responsabilităţi personale 
ce îl vor ajuta în carieră, că n-a riscat, că nu i-a păsat de 
altceva şi altcineva în afară de visele sale mărunte şi 
propria-i persoană. 

Voluntarul de azi e ceea ce vrea să fie, are sufletul 
tânăr, nu cunoaşte egoismul, vrea să cunoască noi ex-
perienţe, noi oameni, să-şi facă întreaga planetă priete-
nă, să fie oriunde, dacă se poate deodată, să-i ajute pe 
toţi, să răsufle din greu, bucuros de fiecare dată când 
încă o „misiune de pace” a fost încheiată, gata în urmă-
toarea clipă pentru o nouă aventură. 

A fi. A şti că eşti. Acolo unde e nevoie, acolo unde 
trebuie, acolo unde „mai avem nevoie de câţiva oa-
meni”, din aceia care îşi vor oferi o felie din timpul lor 
pentru ceva ce doar le umple sufletul, nu şi buzunarele. 
A fi voluntar sau a nu fi deloc. Pentru că dacă n-ai fost 
niciodată, dacă n-ai gustat din plăcerea asta de a fi 
omul potrivit la locul potrivit, dacă n-ai văzut recunoş-
tinţa şi mulţumirea în ochii lor, ai pierdut ceva extraor-
dinar şi de neînlocuit. 

Eu sunt voluntar activ cam de prin 2002. Am par-
ticipat la desfăşurarea şi organizarea a nenumărate şi 
diverse acţiuni şi activităţi de informare, protest şi con-
ştientizare – majoritatea în domeniul ecologic şi de 
protecţie a mediului. În 2011, aflând că e Anul Euro-
pean al Voluntariatului m-am înscris ca voluntar în 
cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” pentru că 
iubesc cartea. Şi iubesc voluntariatul. E felul meu cel 
mai potrivit, într-un fel cumva aproape intim de a fi de 
folos cu adevărat lumii şi societăţii în care trăiesc. 

Ernesto Sábato spunea că „destinul ne conduce 
întotdeauna spre ceea ce trebuie să fim/devenim”, iar 
eu nu pot decât să-i dau dreptate. Una din „misiunile” 
mele e aceea de a fi acolo unde trebuie şi când trebuie. A 
nu fi nu este o opţiune. Iisus nu şi-a pus întrebări, şi-a 
început şi dus la bun sfârşit munca, misiunea, destinul 
împlinindu-şi-l astfel. La fel au făcut şi încă fac şi vor 
mai face milioane de voluntari din lumea întreagă în 
domenii diverse de activitate, oriunde e nevoie, oricând 
răutatea, nedreptatea, nesimţirea, indiferenţa, neputinţa 
şi nepăsarea îşi vor întinde negrele aripi..., voluntarii vor 
fi deja acolo, zâmbind şi ajutând. Ce şi cum ştiu ei face 
mai bine. De fapt, într-un singur mod: fiind. 
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TU, DACĂ TRECI PE-ACOLO 

 
Gabriela Genţiana GROZA 

 

 
 

 
A trecut peste un deceniu de când n-am mai fost la Constanţa, oraşul natal al tatălui meu, preo-

tul poet Nicolae Martinescu, locul dintotdeauna al dragilor mei bunici la care mergeam în fiecare 
vară. Constanţa, ah, Constanţa, am purtat-o cu 
mine oriunde m-a dus viaţa! 

Şi iată că într-o zi ,,văratică’’ de Răpciune 
am plecat să-mi aflu paşii copilăriei şi tinereţii 
mele… Am petrecut câteva zile într-un hotel 
nou cu vederea spre mare. Am admirat soarele 
ieşind somnoros din apa limpede. Am intrat cu 
plăcere în unda liniştită ca nicicând altădată, am 
admirat bancurile argintii de peştişori, crabii 
îndărătnici ascunzându-se pe sub pietre şi medu-
zele mari ca nişte talgere de piftie pe deasupra 
cărora zburau pescăruşii pofticioşi. Pe nisipul 
plajei se zbenguiau zilnic 7-8 câini vagabonzi 
îngrijiţi cu duioşie de un pensionar care-şi găsise, 

în fine, o ocupaţie, fără să-i pese de noi ceilalţi, care ne feream de eventualele năzbâtii canine. A dat 
bafta peste noi, îmi ziceam, uite, avem şi spectacol! O căţea cu doi pui stătea ziua ascunsă sub două 
bărci folosite altădată de fotografii de ocazie. Căţelul 
gri era mai curajos, venea pe lângă oameni; cel negru 
stătea mai tot timpul ascuns, de teamă. Într-o noapte, 
l-am văzut singur pe plajă, ţopăind vesel în tot impe-
riul rămas doar al lui.  

 
plaja pustie – 
doar căţelandrul negru 
zburdă sub lună 

 
Sejurul era fără cusur. Îmi lipsea totuşi ceva, ma-

rea mea de altădată, plimbările pe faleză, Cazinoul, 
Ovidiu privind de pe soclul său de poet exilat la Pon-
tul Euxin. 

Am plecat să revăd locurile dragi. Pereţii scoro-
jiţi ai caselor albe şi frumoase altădată, nepăsarea 
omului care trece pe lângă Poetul care a lăsat frumoa-
sele versuri pentru posteritate: ,,Hic ego qui iaceo ten-
erorum lusor amorum / Ingenio perii Naso poeta 
meo /At tibi qui transis, ne sit grave quisquis amasti 
/Dicere: Nasoni molliter ossa cubent’’. În traducerea 

Statuia lui Ovidiu, din 
Constanţa 

Răsărit de soare la Constanţa 
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lui Theodor Naum: ,,Sub această piatră zace Ovidiu, cântăreţul / Iubirilor gingaşe, răpus de-al său 
talent / O, tu, ce treci pe-aice, dac-ai iubit vreodată, / Te roagă pentru dânsul să-i fie somnul lin’’. 
Doi-trei turişti străini fotografiau statuia, dovedind pietate şi interes. 

Am plecat pe urmele paşilor mei, pe faleză. În dreptul Mozaicului mi-am amintit de doi corifei 
pe care i-am întâlnit aici. Tudor Arghezi şi Otilia Cazimir vizitau vestigiile. ,,Ai grijă, Otilico, să nu-ţi 
rupi picioarele când cobori scările”, am auzit atunci şi mi-a rămas în minte momentul până azi… Îi 
simţeam parcă în preajmă…  

Am trecut apoi pe lângă Eminescu, rememorând versurile-i dragi: ,,Mai am un singur dor / În 
liniştea serii / Să mă lăsaţi să mor / La marginea mării’’… 

 

 
Şi iată Cazinoul, frumoasa clădire de odinioară! De un 

bej-gri spălăcit şi murdar, acum părăsit, scorojit şi el la fel ca 
sufletele celor care trebuiau să-l aibă în grijă… În vara lui 
1967 am dansat aici cu soţul meu. Era o ambianţă tinerească 
minunată! A fost odată ca niciodată… îmi vine să spun. În 
largul mării abia dacă se mai vede câte un vaporaş. Valurile 
au rămas, cel puţin ele, aceleaşi, venind şi plecând de la ţărm, 
într-o cadenţă ştiută, în aşteptarea unor vremuri cu oameni 
cu minte… 

Doar pescăruşii 
zbenguindu-se pe val – 
goală faleza 

 
Ne-am luat de la singura tonetă de pe Faleză o înghe-

ţată englezească la cornet şi am privit îngrijoraţi marea şi 
împrejurimile. Tu, dacă treci pe-acolo… 
 

În faţa Cazinoului 

Statuia lui Eminescu, din Constanţa
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FERICIREA 

 
Alina ILIEŞ 

 

 
Pentru a înţelege mai bine ce este fe-

ricirea, voi începe cu un citat: „Există o 
singură limită, o singură cale a fericirii pentru 
muritori, să trăiască până la sfârşit cu sufletul 
lipsit de durere” (Bacchylides). Când am 
citit acest adagiu, m-am întrebat cum e 
posibil să ai un suflet lipsit de durere. 
Însă meditând la el am conştientizat că 
este vorba de o pace sufletească pe care 
o ai chiar şi atunci când ai de înfruntat 
obstacole grele. Un bun exemplu în 
acest sens este evreul Richard Wurm-
brand. Acesta a fost închis timp de pai-
sprezece ani în închisorile comuniste din 
România, însă nu şi-a pierdut fericirea şi 
speranţa, în acele momente dificile. „Mă 
aflam într-o celulă subpământeană, şi singurele 
persoane pe care eu le vedeam erau gardienii şi 
organele de anchetă... Având mintea astfel ocu-
pată, nu pierdeam vremea, între bătăi şi torturi, 

gândindu-mă la cât de rău am fost bătut sau temându-mă cât de rău voi fi bătut din nou. Dimpotrivă, recitam versuri din Scrip-
tură, din Shakespeare şi alte poezii sau compuneam chiar poeme”. Deşi trupul îi era estropiat de bătăi şi torturi, a încer-
cat să-şi menţină sufletul intact, lipsit de durere. M-a impresionat faptul că în acele momente dificile şi-a găsit 
fericirea în alte lucruri, nu a căzut în deznădejde. „Iisus ne-a învăţat să devenim asemenea copiilor, să privim evenimente-
le în mod detaşat, chiar pe cele tragice. Putem sângera, putem fi traumatizaţi, şi totuşi putem trăi bucuria acelor lucruri mici, care 
pot fi considerate copilăreşti” ( Richard Wurmbrand). 

Deşi ţinta tuturor faptelor noastre este plăcerea, remarcăm faptul că, cu cât o urmărim mai înverşunat, cu 
atât se depărtează mai mult de noi. Astfel, cu cât fugim mai mult de durere, cu atât ne urmăreşte mai mult şi 
îşi face apariţia tocmai când suntem mai siguri şi gata de a gusta o fericire. Seriozitatea vieţii nu goneşte după 
fericire fără să fi sorbit din cupa durerii, pentru a adânci viaţa şi a câştiga seninătatea. Uneori suntem atât de 
preocupaţi să căutăm formula magică a fericirii, încât nu observăm că de fapt fericirea este chiar sub ochii 
noştri. A fi fericit nu înseamnă neapărat să nu fi cunoscut suferinţa, durerea, ci mai degrabă a şti să treci prin 
ea. Durerea te va ajuta să conştientizezi că în viaţă trebuie să te bucuri de orice lucru „minor”: de părinţii 
noştri – sunt atâţia copii orfani care şi-ar dori părinţii alături de ei pentru a-i sprijini; de bunicii noştri care ne iubesc şi 
ne răsfaţă cu mâncarea noastră favorită atunci când îi vizităm – va veni o zi când ei nu vor mai fi şi nu te vei mai pu-
tea bucura de frumoasele vizite la ei..., cu câtă bucurie te primeau în casele lor călduroase; de faptul că te trezeşti în fiecare 
dimineaţă sănătos – sunt atâţia oameni bolnavi în spitale, care ar dori să fie sănătoşi. Suferinţa, durerea, ne ajută să 
valorificăm lucrurile „minore” din viaţa noastră, a căror valoare doar în momentul în care le pierdem o conşti-
entizăm. Poate eşti orfan, bolnav, ai divorţat, ai pierdut pe cineva drag, eşti şomer, ai pierdut averea sau o afa-
cere importantă, şi te întrebi cum poţi să fii fericit când parcă totul în viaţa ta merge pe dos. Citeşte Fericirile 
din Luca 6: 20-21: „Ferice de voi, care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră! Ferice de voi, care 
sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi! Ferice de voi, care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde!” Un suflet în-
cercat este un suflet mai bogat, care aşteaptă şi nu gâfâie după fericire, el se pregăteşte neîncetat pentru clipa 
când ea va veni triumfătoare. Înţeleptul, care înţelege, posedă o bucurie lăuntrică continuă, acea nestemată a 
sufletului echilibrat, el ajunge la acea atitudine deasupra plăcerii şi durerii, fiindcă a cules din amândouă tot 
ceea ce ele aveau mai nobil, mai curat şi mai generos. Bucuria senină a înţeleptului vine din faptul că socoteşte 

Alina Ilieş 
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suferinţa ca fiind un lucru trecut şi străin, îşi închide porţile sufletului ridicând din umeri cu nepăsare. O sufe-
rinţă care prinde rădăcini în viaţa zilnică este ca un vierme care a pătruns în rodul unui pom: pe dinafară, fruc-
tul este încă frumos, dar înăuntru e viermănos. Regretul, remuşcarea sunt întovărăşite de sentimentul irepara-
bilului, al slăbiciunii şi al degradării sufleteşti. Ni se pare că ceea ce am pierdut sau suferit a luat o parte din 
sufletul nostru, că ne-a sărăcit. Omul înţelept poate vindeca singur rănile pe care şi le-a făcut, deoarece unele 
căderi sunt mai frumoase decât cele mai zgomotoase glorii. Cea mai cuprinzătoare atenuare este prefacerea 
suferinţelor: răutate, invidie, gelozie, neliniştea provocată de mânie şi supărare, într-o înţelepciune activă. Ceea 
ce pierde omul înţeleptul câştigă. În faţa nepăsării şi seninătăţii curajoase, suferinţa este dezarmată. De aceea 
ridicarea din umeri a înţeleptului nu este ridicarea din umeri a celui ce nu vrea să guste amărăciunea suferinţei, 
ci a celui care a cunoscut-o şi nu se mai teme de ea. Împotriva suferinţelor, omul are o singură armă de luptă: 
voinţa sa. Deşi o avem în noi, în viaţă puţini o preţuiesc şi o folosesc. Deşi este la îndemâna lor, cei mai mulţi 
lasă puterea lăuntrică să se piardă şi aşteaptă mântuirea din afară. Pascal afirma că întreaga noastră mizerie 
purcede din neputinţa de a „rămâne în odaie” singuri, din faptul că nu ne mulţumim numai cu noi. Noi cău-
tăm distracţii în afară, pentru a uita de mizerie şi de moarte, dar această goană după amuzamente, care ar tre-
bui să ne facă să uităm de mizerii, este ea însăşi cea mai neagră mizerie. Cine a trăit renaşterea prin suferinţă, 
cine posedă arta de a suferi a devenit un om pe care ceilalţi se pot bizui. A conta pe sine înseamnă a vedea 
limpede drumul fericirii. Fiecare îşi croieşte un drum propriu spre fericire. 

Fericirea s-a definit ca fiind ansamblul condiţiilor permanente de plăcere faţă de plăcerile izolate şi trecă-
toare. Fericirea este o selectare a plăcerilor şi mulţumirilor şi se deosebeşte de plăcere prin durată, şi de mul-
ţumire prin calitatea ei. Mă întrebam mereu de ce oamenii bogaţi nu sunt fericiţi şi au pe chipul lor imprimate 
doar nişte zâmbete false. Ei confundă fericirea cu plăcerea, iar când sunt prezenţi în societate, radiază o ferici-
re falsă, aceasta fiind doar o mască, pentru că în sufletele lor trăiesc o stare de tristeţe, poate sunt chiar într-o 
depresie. Cel mai bun exemplu în acest sens e Mădălina Manole. Avea casă, maşină, bani, faimă, însă acestea  
i-au oferit doar o plăcere trecătoare, nu fericirea. Banii şi admiraţia celor din jur nu i-au adus fericirea adevăra-
tă, pentru că banii i-au oferit o fericire de moment, iar lumii care o admira nu putea să-i spună temerile sale, 
suferinţele sale. Admiratorii nu-i erau prieteni în faţa cărora să poată să se exteriorizeze, şi astfel ea purta doar 
o mască a fericirii, mimată. Chiar dacă ea îndemna într-un cântec celebru de al ei: „Fată, dragă, nu fi tristă / 
Fiindcă e păcat”, a ajuns ca ea să fie o femeie nefericită. Cel mai trist e că nu a ştiut să se bucure şi să fie mul-
ţumită de familia ei, care o iubea, şi de copil. Cred însă că secretul fericirii îl putem învăţa de la copii. Ei sunt 
nişte persoane sincere, care se bucură de orice lucru „minor”. Ei nu pierd timpul căutând fericirea, ci doar se 
bucură sincer atunci când îşi văd părinţii, bunicii, se bucură când te joci cu ei şi le oferi atenţia ta, când îi scoţi 
la o plimbare în parc, sau când zăresc o pisică sau un căţel pe stradă. 

Cea mai mare nefericire este de a face din căutarea fericirii, din „vânătoarea de fericire”, după expresia lui 
Stendhal, scopul suprem al vieţii. Cine caută sistematic fericirea, aleargă după o himeră. Cine umblă după feri-
cire găseşte decepţii, suferinţă sau dezgust. Fericirea, plăcerea ne scapă printre degete şi rămânem mereu cu 
mâinile goale şi cu chinul unei insatisfacţii. Astfel, cel mai sigur mijloc de a distruge capacitatea de fericire este 
de a gâfâi după fericire. Şi George Orwell susţinea faptul că „doar atunci sunt oamenii fericiţi, când nu-şi fac 
din fericire principalul scop în viaţă.” 

Viaţa trebuie să-şi aibă ţinta în ea însăşi. Marea şi glorioasa lucrare pe care o avem de înfăptuit este aceea 
de a trăi cum se cuvine. Viaţa omului se desfăşoară în timp; renunţând să-i mai căutăm ţelul în afara ei, vom 
accepta să trăim în prezent. Cei ce se proiectează mereu în viitor sunt condamnaţi la o perpetuă frustrare, în 
timp ce cei ce ştiu să rămână în prezent sunt fericiţi. 

Octavian Paler spunea că Numai o mare nenorocire ne poate arăta cât de mărunte sunt nemulţumirile „insuportabile”. 
Cel mai trist fapt constatat e că majoritatea oamenilor au devenit nişte persoane nemulţumite, şi numai atunci 
când trec printr-o nenorocire apreciază lucrurile „simple” din viaţa lor. Trebuie să ne mulţumim cu soarta ce 
ne-a fost dată, fără a încerca să o modificăm şi trebuie să învăţăm să ne bucurăm de noi înşine, acolo unde 
suntem, aşa cum suntem. Despre această mulţumire, faţă de ceea ce suntem sau am realizat noi înşine ne vor-
beşte şi filosoful Montaigne: Înţelepciunea constă în a ne bucura de viaţă aşa cum e ea. Adică să fim mulţumiţi de casa 
noastră, de părinţii noştri, de copiii noştri, de serviciul nostru, de momentele fericite sau de cele mai puţin fe-
ricite, depăşindu-le prin voinţa noastră. Secretul e să înţelegem că viaţa nu e întotdeauna roz, că nu tot timpul 
vom reuşi să înfăptuim ce ne-am propus, însă putem să ne bucurăm de micile realizări sau mici alte bucurii ale 
vieţii. 

Cheia fericirii ne este oferită în Proverbe 16: 20: „Cine cugetă la Cuvântul Domnului, găseşte fericirea, şi 
cine se încrede în Domnul este fericit”. 
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„EU NU CONCEP CIVILIZAŢIA EUROPEANĂ FĂRĂ CREŞTINISM” 

Dialog cu Adrian Papahagi, consilier al ministrului Afacerilor Externe 1 
 

realizat de drd. Stelian GOMBOŞ 
 

 
Adrian Papahagi – carte de vizită: 
Adrian Papahagi este consilier al domnului Teodor Baconschi – Ministrul Afacerilor Externe, di-

rector adjunct al Institutului de Studii Populare, membru fondator şi vicepreşedinte al Fundaţiei 
Creştin-Democrate, director al Centrului de Istoria Cărţii şi a Textelor (CODEX), UBB – Cluj-
Napoca, şi lector la Catedra de limbă engleză a Facultăţii de Litere, UBB – Cluj-Napoca. S-a născut la 
20 martie 1976, la Cluj-Napoca, a urmat Liceul „Gheorghe Şincai” (1994), apoi, ca elev străin, École 
Normale Supérieure – Rue d’Ulm Paris (1997-2000). A obţinut licenţa în engleză şi germană şi a 
urmat doi ani de studii clasice la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, după care a studiat 
(master şi doctorat în filologie – summa cum laudae) şi predat la Universitatea Paris – IV Sorbonne 
şi la Institut Catholique de Paris (1999-2003). Are un volum de autor şi a editat alte patru, a publicat 
20 de articole ştiinţifice în reviste occidentale şi câteva zeci de articole (editoriale, cronici, articole de 
atitudine) în „România Literară”, „Adevărul literar şi artistic”, „Revista 22”, „Dilema”, „Cuvântul”, 
„Echinox”.  

Doar o societate creştină de oameni liberi, demni şi egali ar putea grăbi reaşezarea valorilor în 
România. Demolarea lumii româneşti în cei 50 de ani de comunism şi de ateism, de fapt, nu poate fi 
depăşită printr-un „salt” în vidul consumist. Pentru cărturar, „căutarea lui Dumnezeu împlineşte şi 
transcende totodată idealul cunoaşterii”, accentuează tânărul cărturar Adrian Papahagi. Generaţia sa, 
care cuprinde o mulţime de cărturari cu nume certe, dacă „va şti să fie conservatoare şi să îmbine 
corecta înrădăcinare în tradiţia neamului cu înţelegerea mersului lumii şi, în principal al Europei, ar 
putea să reediteze miracolul interbelic”, mai spune Domnia Sa. 

 
Stimate Domnule Consilier Adrian Papahagi, mulţumindu-vă pentru posibilitatea realizării acestui interviu, v-aş întreba, 

pentru început, care ar fi rostul cărturarului în lumea de astăzi, de la noi cel puţin, unde se vorbeşte nu rareori despre un haos, 
despre o prelungită reaşezare a valorilor? Care este prestaţia lui în politic? 

 
Îmi place că folosiţi cuvântul cărturar, 

căzut în desuetudine în epoca de barbarie 
lingvistică în care trăim. Îl prefer oricând 
nefericitului adjectiv „intelectual” care, în lipsă 
de substanţă, se zbate să obţină, prin impostură 
neologistică, prestigiu semantic. Presupunând 
că intelectualul şi cărturarul sunt două specii 
distincte – şi ajung să cred că, spre deosebire 
de cărturari, „intelectualii” nu pot fi decât 
publici – cărturarul se ţine adesea departe de 
lumea politică. Cu alte cuvinte, cărturarul este 
personajul niţel inactual care poate fi găsit mai 
degrabă în bibliotecă decât în studiourile de 
televiziune. Sunetului şi furiei politicului, le 
preferă „calmul valorilor”; clişeului, 
instantaneului, butadei le contrapune tomul, 
acumularea, durata.  

Specia intelectualilor a fost descrisă fără complezenţă de Paul Johnson într-o carte memorabilă: de la 
Rousseau la Sartre şi Foucault, trecând prin Marx, gândirea lor s-ar zice că a avut mai degrabă efecte nefaste. 
                                                 
1 Interviu realizat în anul 2011. 

Adrian Papahagi 
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De cealaltă parte, modelul cărturarului desăvârşit este închis în superba formulă prin care Jean Leclercq 
surprinde esenţa benedictismului: „l’amour des lettres et le désir de Dieu”. Benedictinul sau în genere 
călugărul cărturar, îndrăgostit de litere şi în căutarea lui Dumnezeu, împlineşte şi transcende totodată idealul 
cunoaşterii. Este orizontul în care se situează, păstrând proporţiile, modestele mele aspiraţii. Visez la un 
Vivarium al zilelor noastre, unde exegeza biblică şi studiul literaturii clasice să se regăsească în firească 
îmbrăţişare. Dar să nu uităm că Vivariumul lui Casiodor este un succedaneu al falimentului politic al senatoru-
lui. Şi fiindcă tot l-am pomenit pe Casiodor, aş spune că, deşi este povestea unui eşec politic, viaţa lui 
demonstrează că şi cărturarii pot avea un destin public. Îl iau cu autoironie ca model pe Casiodor – un alibi 
convenabil dacă, după tot ce am spus până acum, s-ar găsi cineva să mă întrebe de ce am abandonat, vremel-
nic sau definitiv, manuscrisele medievale pentru proiectul politic creştin-democrat sau pentru diplomaţie. 

 
Casiodor, pe care l-aţi evocat, aparţinea clasei senatoriale a Imperiului Roman târziu. Era un aristocrat devenit „aristocrat 

al minţii”. Cum aţi caracteriza „aristocraţia minţii” româneşti, unde, cum spunea tatăl dumneavoastră, nu are ce căuta 
democraţia? Cum a evoluat ea de la aprecierile făcute de Marian Papahagi? 

 
Tatăl meu se referea probabil la democraţia anarhică, rousseauistă, egalitaristă. Însă la origini, democraţia 

era ea însăşi o aristocraţie. În vremea lui Pericle, atenienii cu drept de vot erau o elită restrânsă. Idealul demo-
cratic nu este aşadar unul plebeu, ci aristocratic. Ca să-l citez pe Leo Strauss, democraţia ar trebui să fie o 
aristocraţie generalizată. Iisus Hristos Însuşi este, după cum zicea Nicolae Steinhardt, „cel mai mare boier”, iar 
boieria asta este darul social al creştinismului. Creştinul este un ales, un aristocrat, şi trebuie să îşi ţină perma-
nent rangul. O societate creştină este o societate aristocratică, de oameni liberi, demni şi egali. Cine nu 
înţelege asta nu înţelege nimic din creştinism. Aş vrea ca acest ideal creştin al elecţiunii, al meritului să domine 
şi în viaţa publică, şi în cultură. O politică aristocratică e înfruntare de gentlemeni, nu ceartă de ţaţe. O 
„aristocraţie a minţii” exclude impostura semidocţilor sau gălăgia intelectualilor „publici”. Din păcate, atât 
corpul politic, cât şi mintea naţiunii au cunoscut o decădere, o vulgarizare fără precedent în ultima jumătate de 
veac. Secularizarea a dus la o marginalizare a verticalei şi, odată cu ea, a ierarhiei şi a principiilor aristocratice. 
Relativismul şi nivelarea orizontalei au luat locul înălţimii şi al ordinii.  

 
Vorbiţi şi într-un manifest recent despre idealul unei „aristocraţii generalizate”. Nu credeţi că după căderea comunismului 

au apărut premisele revenirii la o tradiţie culturală şi politică „aristocratică”? Tranziţia de care tot vorbim implică şi depăşirea 
unei crize morale sau spirituale. Totuşi, ce lucruri bune s-au aşezat în lumea noastră în ultimii 20 de ani?  

 
Căderea comunismului nu a adus cu sine sănătatea, ci doar convalescenţa. Asemenea unui pacient operat 

cu succes de cancer, dar care este expus infecţiilor postoperatorii, şi corpul politic al naţiunii noastre este vul-
nerabil. În vidul postcomunist s-au insinuat, la pachet cu renaşterea admirabilă a credinţei şi reafirmarea unor 
elite autentice, derutele veacului: un spiritualism difuz şi heterodox, hedonismul şi avatarurile sale, drepto-
mismul tâmp şi fratele său, multiculturalismul ignar. Deşi s-au produs multe reaşezări benefice, nu cred că 
putem depăşi cinci decenii de ateism, minciună şi stupiditate programatică prin saltul în vidul consumist. Îmi 
păstrez aşadar ancorarea într-un pesimism antropologic pur conservator, care mă îndeamnă să pun un prog-
nostic rezervat. Cred că multe lucruri bune, care au supravieţuit cumva sub comunism, sunt pe cale să dispară 
definitiv. De pildă, nu sunt convins că nivelul şcolii româneşti a crescut în ultimii douăzeci de ani. Ca profe-
sor, văd studenţi din ce în ce mai ignoranţi, biblioteci goale în timpul sesiunii. Dispariţia admiterii în liceu şi 
facultate, cumulată cu persistenţa unui bacalaureat formal şi irelevant, creează un efect catastrofal. Transfor-
marea universităţilor, inclusiv a celor cu tradiţie, în fabrici de diplome nu conduce la generalizarea aristocraţiei 
minţii, ci la propagarea unei noi specii: lumpen-intelectualul.  

Aristocraţia înseamnă efort susţinut pentru un ideal. Înseamnă credinţă, comportament, doxă, 
înrădăcinare. Ţăranul autentic sau marele duhovnic sunt aristocraţi, în timp ce potentaţi ai zilei sau chiar 
moştenitori ai unor nume ilustre pot fi lumpeni perfecţi. Dar câţi ţărani autentici mai avem, din care să se 
selecteze Pârvanii, Brâncuşii sau Rebrenii de azi? Mai poate umanitatea crescută între betoane şi hrănită cu 
junk food, junk music şi junk media să fie legată de pământul şi tradiţiile acestui neam? Ce înrădăcinare mai 
poate avea un tânăr care şi-a hrănit adolescenţa cu MTV, Harry Potter şi McDonalds şi al cărui orizont de 
aşteptare este luminat de neoanele de la mall sau de flash-urile din discoteci? Mutaţia antropologică este 
majoră. Libertatea pe care am câştigat-o nu a devenit libertate lăuntrică, îmbunătăţirea incontestabilă a traiului 
nu a adus cu sine îmbunătăţirea spirituală. Cu toate acestea, starea de astăzi este categoric preferabilă celei di-
nainte de anul 1989. Tot ce sper este să apară anticorpi la deriva morală, intelectuală şi spirituală a epocii. 
Aştept afirmarea unei generaţii de tineri conservatori, idealişti, spiritualizaţi, sătui de relativisme laxe şi de 
lumpenizare. 
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Trebuie să înceteze domnia mediocrităţii din învăţământul universitar. Aţi vorbit de şcoală. Ce loc ocupă şcoala, în general, 
printre priorităţile schimbării în bine a lumii noastre româneşti? 

 
Un loc de frunte, fireşte. Dar cred că se merge într-o direcţie greşită. Cine vrea să înţeleagă de ce poate ci-

ti cu folos Criza spiritului american a lui Allan Bloom (de fapt, titlul original, The Closing of the American 
Mind, sugerează chiar o „încuiere a minţii”). Nu cred într-o educaţie bazată pe aşa-zisele „competenţe”: pen-
tru aceasta ar trebui să existe şcoli de ucenici sau de secretare – deplâng, de altfel, declinul acestui tip de 
învăţământ vocaţional. Cred într-o educaţie bazată pe cunoaştere şi cultură. Cred în erudiţie şi rafinament, 
ceea ce înseamnă învăţat pe de rost date, formule, declinări, partituri, poezii. Dar vă veţi fi convins că sunt un 
personaj profund conservator. Un învăţământ care înlocuieşte cunoştinţele cu competenţele va înlocui ştiinţa 
cu meşteşugul, erudiţia cu îndemânarea şi nu va face decât să erodeze tradiţia şi cultura înaltă. Vă dau un 
singur exemplu: priviţi în jur la decăderea jurnalismului. Odinioară, jurnaliştii erau filologi care stăpâneau bine 
limba şi citiseră o bibliotecă întreagă. Astăzi, sunt „comunicatori”: lejer agramaţi, vag dezarticulaţi şi profund 
inculţi. Soluţia ar fi un învăţământ cu două viteze. Generalizarea educaţiei este benefică, deci nu voi regreta 
epoca în care elitele erau autentice, dar şi analfabetismul omniprezent. Pe de altă parte, elevii şi studenţii de 
vârf se pierd în învăţământul de masă. Aş vrea să văd în România mari şcoli asemănătoare acelor grandes écoles 
din Franţa sau institute de studii avansate ca în lumea anglo-americană. În ce priveşte liceul, cred că au 
supravieţuit colegii naţionale de bun nivel: mi-aş dori însă ca tinerii străluciţi pe care îi produc să nu fie 
exportaţi, ci să rămână în sistemul universitar românesc. Pentru asta, trebuie să înceteze domnia mediocrităţii 
din învăţământul universitar. „Pentru mine, România nu este carieră, ci destin”. 

 
Cum vedeţi aportul generaţiei dumneavoastră, şcolite în anii 1990 în Occident, generaţie care a ajuns deja la maturitate? 
 
Cred în generaţia mea, şi am spus-o adesea. Avem un dublu avantaj comparativ: eram prea tineri în anul 

1989 pentru a fi fost taraţi de comunism, dar nu am crescut în evul „media” pentru a fi obnubilaţi de hedo-
nism şi consumism. Am făcut şcoală bună şi în ţară, şi în străinătate. Eu unul am studiat şi am predat la 
Sorbona între anii 1997 şi 2005. Puşi cap la cap, mi-am petrecut zece ani în Franţa, Italia şi Anglia. Dar am 
rămas întotdeauna extrem de legat de România. Pentru mine, România nu este carieră, ci destin. Este ţara 
mea, mă doare tot ce e rău şi mă bucură fiecare pas înainte. Am prieteni admirabili pe care îi respect şi îi 
iubesc. Nu am întâlnit niciunde oameni mai inteligenţi decât în România, deşi m-am format la École Normale 
Supérieure, pe unde trece inevitabil o bună parte din elita umanistă şi ştiinţifică a Franţei. Cred că oameni ca 
Radu Preda, Mihail Neamţu sau Alexandru Gussi au enorm de dat acestei ţări. Sunt extrem de fericit că s-a 
putut coagula, în jurul lui Teodor Baconschi, un nucleu de tineri patrioţi, creştini şi bine şcoliţi, care să ar-
ticuleze un nou proiect politic creştin-democrat. Asemenea nouă, există nenumăraţi tineri şcoliţi, care au suc-
ces în afaceri, în administraţie, în învăţământ sau în medicină. Ei reprezintă clasa de mijloc în România, indis-
pensabilă renaşterii acestei ţări. Dacă această generaţie va şti să fie conservatoare şi să îmbine corecta în-
rădăcinare în tradiţia neamului cu înţelegerea mersului lumii şi în principal al Europei, cred că ar putea să re-
editeze miracolul interbelic fără a cădea însă în excesele sale. 

 
Care este poziţia intelectualului român faţă de valorile creştine şi de Biserică? 
 
Din ceea ce am spus mai sus, veţi fi dedus deja că nu mă identific cu specia „intelectualului” şi refuz acest 

clişeu. Pot vorbi în nume propriu, şi vă pot spune ce văd la prietenii mei. Eu, unul, sunt creştin-ortodox prac-
ticant, chiar dacă nu unul prea vrednic. Sunt apropiat de Biserică şi iubesc Ortodoxia. Sunt ierarhi cărora le 
datorez mult, începând cu Preasfinţitul Vasile Someşanul, care m-a botezat şi îmi este duhovnic, şi cu Înalt 
Preasfinţitul Iosif, duhovnicul meu de la Paris, căruia îi datorez deşteptarea liturgică. Totuşi nu clamez 
apartenenţa la Biserica lui Iisus Hristos ca pe un titlu de glorie, ci o văd ca pe o datorie faţă de mine şi semeni. 
Creştinismul are şi o dimensiune civică, socială, dincolo de cea mistică. De aceea, nu concep civilizaţia 
europeană fără creştinism: identitatea noastră este una creştină, de care nu avem dreptul să ne dezicem. Dar 
nu toţi intelectualii au această poziţie. Foarte mulţi practică un sincronism stângist, antireligios sau agnostic. 
Este dreptul lor să fie în ton cu veacul, aşa cum este dreptul nostru să fim creştini conservatori, fără a deveni 
habotnici. Biserica este principala forţă conservatoare a neamului. Deşi este nevoită să se adapteze epocii ca 
instituţie lumească, ca instituţie divină rămâne dincolo de veac. Într-o vreme în care tradiţia a intrat în 
disoluţie, Biserica este ancora noastră de căpătâi. Sunt convins că Biserica Ortodoxă Română va reuşi să 
rămână punctul de referinţă fix într-un peisaj care se schimbă cu o viteză uluitoare. Vitală şi mistică, mângâie-
toare şi severă – Ortodoxia îşi păstrează harul şi puterea de agregare spirituală şi socială. 

 
Vă mulţumesc foarte frumos, dorindu-vă mult succes, mult spor şi multe împliniri, în continuare.
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GOANA DUPĂ AUDIENŢĂ ŞI MASIFICAREA INDIVIDULUI 

 
Octavian LUPU 

 

 
Trăim într-un timp în care dimensiunea au-

dienţei contează cel mai mult, indiferent de me-
dia utilizat. Cu privirile fixate pe „barometrele” 
sau „altimetrele” de estimare a impactului me-
dia, politicieni, prezentatori, invitaţi, companii 
sau instituţii publice, cu toţii încearcă să se pozi-
ţioneze cât mai sus, fără a se gândi că oamenii 
nu sunt numere, iar audienţa reală nu are de-a 
face cu numărarea brută a celor care îşi fixează 
ochii pe ecranul de televizor la o emisiune sau 
alta. Acelaşi lucru este valabil şi pentru media 
electronică, unde contoarele de pagină mestecă 
monoton numărul de intrări pe un anumit arti-
col, timpul de rămânere sau alţi parametri inte-
resanţi în definirea metricilor de succes pentru o 
anumită publicaţie, blog sau portal. 

Însă această febră a vizionărilor sau accesă-
rilor trădează deopotrivă şi o slăbiciune a modu-
lui în care sunt construite aceste canale de co-
municare. Practic, persoana „devoratoare” de 
informaţii este asimilată unui fel de ciclu de 
producţie, distribuţie şi consum, ignorându-se 
natura profundă din constituţia oricărui om ce 
se bazează pe reflecţie, gândire şi evaluare a da-
telor prezentate. Într-o avalanşă de fraze, idei şi 
cifre care nu se mai termină, nefericita persoană 
ce stă în faţa televizorului sau a calculatorului nu 
are nici măcar cea mai mică şansă să „digere” 
ceea ce îi este pus înainte. 

Prin dopaj informaţional, creierul celui ex-
pus la aceste fluxuri de ştiri mai mult sau mai 
puţin relevante, dar agregate astfel încât să pro-
ducă impactul maxim, ajunge să fie în scurt 
timp saturat, persoana în cauză devenind doar 
un spectator automat la un show ce nu îi spune 
mare lucru. Şi, astfel, idei de tot felul ajung să 
fie primite de către un subconştient obosit, in-
capabil să mai opună cea mai mică rezistenţă şi 
în a mai ordona ceea ce i se prezintă. 

Poate că lucrul cel mai nefast în timpul de fa-
ţă nu se mai referă la penuria de informaţii, ci la 

prea multe lucruri spuse într-o manieră dezordo-
nată şi într-un ritm mult prea alert fără a se lua în 
considerare criteriul relevanţei a ceea ce se pre-
zintă public. Plecând de la talk-show-uri cu ace-
leaşi vedete ce nu au prea multe de spus, tre-
când la emisiuni de prezentare a evenimentelor 
de actualitate mereu polarizate de interese mai 
mult sau mai puţin evidente şi finalizând cu ana-
lize ce degenerează în discuţii plicticoase în con-
tradictoriu, se ajunge practic la o ignorare a lo-
gicii de bun-simţ şi a ceea ce ar fi cu adevărat 
important. Însă lucrul cel mai nociv se concreti-
zează în opacizarea conştiinţei colective, în alu-
necarea spre grotesc şi senzaţional, cu consecin-
ţe dramatice asupra mesajului pozitiv ce ar tre-
bui să fie transmis. 

Mă întreb pe bună dreptate de ce se întâm-
plă aceste lucruri? De ce se ignoră calitatea unor 
emisiuni bine alcătuite sau a unor articole bine 
scrise pentru ceea ce este vulgar, lipsit de gust şi 
fără folos pentru spectator sau cititor? De ce 
oamenii sunt transformaţi în numere şi se igno-
ră dimensiunile relaţionale şi constructive pe 
care ar trebui să le realizeze orice comunicare 
reală? 

Îmi aduc aminte de mai multe lucrări de re-
ferinţă în care se vorbea despre efectul de 
masificare produs de către mijloacele moderne 
de comunicaţie, adică de transformarea diferite-
lor grupuri în mase anonime, numărabile, dar 
lipsite de capacitatea de reflecţie şi judecată 
proprie. Pot spune că masificarea reprezintă un 
pericol real, prin faptul că alterează gândirea ce-
lor care sunt sub influenţa acestor canale de 
comunicare. Însă o societate în care dispare in-
dividualitatea nu are cum să mai prospere, 
fiindcă orice valoare reală are la bază un act de 
creativitate, ce presupune logică şi bun-simţ. 

Prin urmare, goana după audienţă nu poate 
să producă decât un balast nefast de informaţii 
inutile, pe care societatea ajunge să le poarte în 
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conştiinţa colectivă împiedicând dezvoltări crea-
tive ulterioare. Din acest punct de vedere, am 
ferma convingere că soluţia ieşirii din orice fel 
de criză, inclusiv cea economică actuală, se poa-
te realiza doar prin descătuşarea energiilor crea-
tivităţii indivizilor ce compun diferitele grupuri 
componente ale umanităţii, inclusiv la nivel de 
popoare sau naţiuni. 

În contrast cu această goană nebună, pot 
spune că o abordare bazată pe o exprimare la 
un ritm care să permită captarea sensului a ceea 
ce se prezintă de către utilizator ar fi mult mai 
utilă şi mai profitabilă. În plus, prin structurarea 
pe categorii de importanţă a difuzării sau expu-
nerii publice, s-ar putea mări atractivitatea emi-
siunilor televizate sau a paginilor publicaţiilor 
electronice. Sunt convins că doar estimarea în 
cifre nu este suficientă pentru a putea declara 
un anumit program ca fiind de succes. Există 
lucruri ce nu pot fi numărate aşa de uşor, dar 
care au un impact major asupra reuşitei unui 
demers mediatic, ce se reflectă în influenţarea 
pozitivă a ascultătorilor sau cititorilor sau în 
construirea unei relaţii de încredere între pre-
zentatori şi segmentul ţintă al expunerii. 

Calmul, bunul-simţ, dialogul civilizat şi coe-
renţa ideilor expuse sunt cerinţe de bază pentru 
o prezentare de succes, iar acest lucru nu poate 
fi ignorat dacă doreşti să ai o comunicare reală 
şi de durată. Fidelitatea audienţei se obţine prin 
respectarea fiinţei umane ca individ şi nu ca o 
entitate amorfă aflată într-o masă cenuşie, lipsită 
de capacitatea de reflecţie. Numai aşa vom pu-
tea progresa ca indivizi, societate, naţiune şi 
umanitate, lucru care nu reprezintă doar o ce-
rinţă opţională, ci este o premisă fundamentală 
pentru supravieţuirea rasei umane pe planeta 
Pământ. Goana după audienţă trebuie, prin ur-
mare, să se transforme într-o reală perseverenţă 
în a construi o lume mai bună, mai plină şi mai 
frumoasă, în mijlocul căreia inteligenţa umană 
să fie pusă în valoare la cotele ei maxime. Nu-
mai aşa Pământul va deveni un loc în care meri-
tă să trăieşti şi să te bucuri de beneficiile diferi-
telor colectivităţi în mijlocul cărora ne-am năs-
cut sau am ajuns să locuim. 

 
Bucureşti, 27.10.2011
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FENOMENUL INCULTURAŢIEI – PERICOL SAU PROGRES? 

 
Iuliana-Andrea POP 

 
 
 
Inculturaţia este un fenomen prin care se transmit 

anumite valori şi principii categoriilor umane care nu 
sunt expuse acestora sau nu au o anume relaţie şi nici 
nu sunt în cunoştinţă de cauză. Termenul a apărut în 
lumea creştină, în momentul în care învăţăturile 
creştine catolice au fost adaptate astfel încât să poată fi 
descoperite şi predate celor care nu le cunoşteau sau 
făceau parte din religii diferite, ori chiar ateilor. Incul-
turaţia implică şi o relaţie de intercomunicare şi influ-
enţă, deoarece culturile cărora li s-au transmis aceste 
învăţături şi-au pus, la rândul lor, amprenta asupra ce-
lorlalte. Astfel, inculturaţia este un fenomen de 
tranziţie reciprocă, de influenţe mai mult sau mai puţin 
crescânde din partea părţilor implicate. Acest fapt are 
avantajele şi dezavantajele lui, ducând, de exemplu, în 
lumea modernă, prin intermediul globalizării, la posibi-
litatea comunicării mai eficiente între naţiuni, dar, în 
acelaşi timp, la perspectiva dezastruoasă de dizolvare a 
identităţilor naţionale. Totuşi, până unde ar trebui să 
fie limitele inculturaţiei, cât din valori, principii, carac-
teristici ar trebui transmise şi câte ar trebui evitate, 
pentru a nu se ajunge la o globalizare totală, care în 
mod sigur ar reprezenta dispariţia autenticităţii în cele 
mai multe dintre domeniile vieţii de zi cu zi? Culturile 
umane sunt adevărate maşinării de transport al valori-
lor, în special în zilele noastre, când posibilităţile de 
comunicare sunt infinite. În mod cert, inculturaţia este 
principalul fenomen cauzat de globalizare, care la 
rândul ei este efectul dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei, 
ce permit pe zi ce trece mai multe situaţii de interre-
laţionare umană, indiferent de naţionalitate, etnie, vârs-
tă, sex sau categorie socială. Prin inculturaţie, barierele 
sociale au căzut, nu îşi mai au rostul, chiar dacă există 
tendinţa ascunsă de a încerca „coruperea” celuilalt, de 
a-l atrage spre propriile idei şi realităţi, de a-l culturaliza 
prin personală perspectivă. Această esenţă este, în fapt, 
pericolul inculturaţiei. 

Inculturaţia este transformarea unei culturi prin 
factori exteriori acesteia şi de multe ori decisivi, dacă 
există o puternică tendinţă de copiere, de adaptare la 
nou chiar. Un inculturat este piesă (parte) din fenome-
nul de transformare a unei întregi culturi. Odată ce 
numărul inculturaţilor creşte, fenomenul ia amploare. 
De exemplu, putem afirma cu precizie că România 
trece printr-un intens fenomen de inculturaţie. După 
Revoluţia din 1989, fenomenul a luat avânt datorită 
unei puternice nevoi de schimbare, de trecere la o rea-
litate mai democratică şi astfel pur şi simplu, peste 
noapte, s-a aderat la influenţele Vestului, s-au absorbit 
cu o mare sete valorile interzise până atunci, fără a se 

analiza prea mult dacă acestea sunt compatibile cu sau 
adaptabile la realităţile noastre. Din păcate se observă 
erorile de inculturaţie la generaţiile tinere, care au 
înţeles greşit sensul noţiunii de democraţie. Putem 
spune că suntem o societate americanizată, suntem 
anglofili sau francofili. Chiar fără să ne dăm seama, ne 
mândrim cu adoptarea valorilor altora şi le uităm pe ale 
noastre. Tradiţiile, obiceiurile, datinile româneşti sunt 
pe cale de dispariţie. Din păcate, globalizarea nu este 
nici pe departe echitabilă, în prezent, aceasta având 
doar o direcţie: de la ţările dezvoltate, la cele mai puţin 
dezvoltate, acestea din urmă absorbind valori care nu 
le aparţin, doar în speranţa că vor atinge aceeaşi bună-
stare cu primele. Pentru ca fenomenul inculturaţiei să 
fie avantajos şi pentru noi, e necesar să ştim să ne pu-
nem în valoare bogăţiile şi identitatea naţională şi 
culturală, să ştim să ne promovăm în lume şi să ne 
protejăm comorile, pentru a nu fi dizolvaţi de tot în 
marea cultură vestică, mult mai săracă, în realitate, 
decât a noastră. Omogenizarea culturală este un efect 
mult prea periculos pentru lume. Lumea ar deveni 
complet lipsită de culoare într-un viitor în care culturile 
naţionale s-ar comprima în una singură. Viaţa devine 
fadă, iar dezvoltarea personală a individului ar suferi 
mutaţii care nu vor duce la nimic bun. Această distopie 
trebuie oprită, prin încercarea realizării unei globalizări 
controlate.  

Nu trebuie să trăim în cadrul unor societăţi închi-
se. Schimburile culturale sunt benefice. În şcoli, de 
exemplu, se pot împrumuta strategii de învăţare, se pot 
face schimburi de experienţă şi proiecte comune etc. 
Solidaritatea generală a unei naţiuni nu trebuie să cadă 
în extremisme precum şovinismul sau rasismul, care au 
ca efect violenţa. Societatea deschisă în care convie-
ţuiesc diverse identităţi este virtual conflictuală, pentru 
că în ea se manifestă controverse ideologice, conflicte 
de interese, voinţe de putere antagonice. Problema este 
aceea de a „gestiona” aceste (de înţeles) conflicte, pen-
tru ca ele să nu devină distructive. Un exemplu negativ 
edificator în acest sens este terorismul, care încearcă 
nu numai eliberare din chingile globalizării, ci şi o im-
punere forţată a unor valori religioase, o încercare 
deplorabilă de „vindecare” a lumii prin măsuri extreme 
şi violente care nu pot avea ca rezultat decât durere, 
teroare şi moarte. Este de fapt o încercare sângeroasă a 
Estului de a adapta Occidentul propriilor credinţe şi un 
mod tipic de răzbunare împotriva reuşitelor globale ale 
celui din urmă. Diferenţele sunt cele care ne fac unici. 
Şi trebuie să le cultivăm – cu mult curaj şi mândrie. 
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„NE TREBUIE O SOLIDARITATE DINAMICĂ ŞI STRATEGICĂ”... 

Interviu cu Mihail Neamţu, director de programe al Fundaţiei Creştin-Democrate,  
 

realizat de drd.  Stelian GOMBOŞ 
 

 
 

Peste tot în lume, ideile generoase ale conservatorismului 
încep să ajungă în cea mai strictă actualitate. „A fi modern 
sub raport tehnologic nu înseamnă să uiţi frumuseţea 
spiritualităţii creştine, importanţa familiei, relaţia dintre 
muncă şi proprietate, ori lupta împotriva tiraniei”, spune 
domnul Mihail Neamţu. „Cred că Ortodoxia poate susţine 
o politică pentru oameni («la firul ierbii»), un capitalism la 
scară umană, o valorizare a muncii şi a virtuţilor antrepre-
noriale, o economie de piaţă care înmulţeşte şi nu risipeşte 
talanţii naţiunii, o etică în afaceri care să convertească ini-
ma lui Zaheu-vameşul, o atitudine respectuoasă faţă de 
minorităţile etnice şi religioase, o viziune universalistă 
despre relaţia naţiune-confesiune. Scăpaţi de jugul turcesc, 
de reflexele autoritarist-etniciste ale perioadei interbelice şi 
de marea pacoste comunistă, poate avem şansa unei noi 
construcţii”. 
 
Domnule Mihail Neamţu, aţi scris despre conservatorismul 
românesc. Aş vrea să reluaţi câteva idei generale, precizându-ne în 
ce condiţii se va naşte la noi un curent popular, de tip conservator, ce 
susţine democraţia creştină? 
 
În primul rând, aş spune că sunt un novice în acest 
domeniu şi poate un nevrednic slujitor al unei tradiţii cu 

înaintaşi iluştri (precum Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu). Volumul la care vă refereaţi (Zeitgeist. Tipare 
culturale şi conflicte ideologice, Curtea Veche, 2010) caută să arate motivele pentru care ţările civilizate 
ale spaţiului nord-atlantic păstrează mai departe ideile conservatorismului şi pledează pentru valorile 
perene ale umanităţii (binele, adevărul, frumosul). Caut să arăt de ce falimentul relativismului postmodern 
(prin care înţeleg saltul în neant sau progresismul orb) ne obligă la redescoperirea unei eredităţi ascunse. 
În România, discursul oficial al „conservatorilor” este asumat de moştenitorii Securităţii şi ai Partidului 
Comunist. Văd aici o gravă contradicţie în termeni. De altfel, nu este singurul palier al vieţii publice unde 
România se confruntă cu falsificarea unor noţiuni fundamentale: în aproape toate domeniile abundă 
formele fără fond! 
 
Ce ar însemna, pe scurt, conservatorismul de astăzi readus în politică? 
 
Pentru a reveni, eu văd convergenţa între creştin-democraţie şi conservatorism plecând de la primatul 
tradiţiei, respectul demnităţii persoanei şi refuzul isteriei colectiviste. Nu e uşor să refuzi tentaţiile dizol-
vării conştiinţei individuale într-o masă indistinctă de voci ale urii! Pentru a submina această estetică a 
revoltei şi această mistică revoluţionară (prezentă în rândul tinerilor anarhişti din Paris-1968 sau Atena – 
2010 ori Madrid – 2011), conservatorii nord-americani au promovat o agendă publică alternativă – prin 

 
Mihail Neamţu 
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conferinţe academice şi anuare culturale, şcoli de vară, burse pentru studenţi, voluntariat civic (mişcarea 
de tip Tea Party) sau publicaţii de sine stătătoare, dar şi programe de traduceri din clasici (vezi colecţia 
Liberty Fund), think-tanks, dezbateri media şi, mai ales, politici publice. Acest dinamism omniprezent în 
Statele Unite ale Americii se hrăneşte dintr-o cultură antreprenorială extraordinară, din simţul iniţiativei, 
din refuzul fatalismului istoric, dar şi dintr-o prosperitate materială inexistentă în estul european. Este 
interesant să observi numărul mare de tineri occidentali fascinaţi de valorile tradiţiei. A fi modern sub 
raport tehnologic nu înseamnă să uiţi frumuseţea spiritualităţii creştine, importanţa familiei, relaţia dintre 
muncă şi proprietate, ori lupta împotriva tiraniei. În Europa, cei care se revendică de la această familie 
teologico-politică poartă uneori numele de „populari” (gândirea popularilor germani fiind la opusul 
populismului). Creştin-democraţia este un mod de-a fi fidel trecutului civilizaţiei creştine, actual în 
prezent şi deschis unui viitor plin de surprize. În România şi în toată Europa s-ar cuveni poate să preţuim 
mai mult cultura memoriei. Profilul unui conservator aduce cu cel al lui Janus: privirea orientată către 
turnurile viitorului este permanent dublată de atenţia faţă de moştenirea trecutului. A fi îndatorat şi 
recunoscător faţă de înaintaşi nu înseamnă să refuzi inovaţia. 
 

Istoria socială a României moderne scoate la iveală grave probleme legate de subdezvoltare 
 
Care ar fi condiţiile care generează la noi un anume tip de subdezvoltare, care ne pune într-o poziţie defavorabilă faţă de 
ţările occidentale, mai ales la capitolul economie? Până la urmă, şi felul cum evoluează realitatea economică, ţinând cont că 
suntem conectaţi deja la spaţiul Uniunii Europene, contează foarte mult. 
 
Sunt unul dintre cei care cred, fără sfială, că spaţiul românesc ascunde nenumărate comori spirituale. Nu 
trebuie să nesocotim patosul vieţii care, de-a lungul istoriei, le-a scos la iveală! Sunt frumuseţi tocmite 
parcă în cer, mai înainte de-a fi zidite pe pământul moldav, transilvănean sau valah: Putna lui Ştefan Cel 
Mare şi Sfânt (atât de frumos înflorită astăzi de obştea monahală), Mănăstirea Dragomirna a 
Mitropolitului Anastasie Crimca, apoi ctitoria lui Mircea cel Bătrân de la Mănăstirea Cozia ori icoana 
Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula. În faţa acestor minunăţii trebuie să ne închinăm cu evlavie. Şi 
totuşi: „hronicul vârstelor” consemnează şi alte realităţi – triste, greu narabile. Ele temperează orice exces 
naţionalist sau trufie autohtonistă. Istoria socială a României moderne scoate la iveală grave probleme 
legate de subdezvoltare. Până recent, ne-am confruntat cu fenomenul analfabetismului (revenit astăzi 
prin intermediul barbariei vizuale). Un studiu recent al profesorului Bogdan Murgescu evocă precaritatea 
culturii noastre materiale la mijloc de secol XX: jumătate din locuinţele ţărăneşti investigate de echipele 
sociologului Dimitrie Gusti nu aveau latrine. Pare un detaliu penibil, însă direct răspunzător pentru 
chestiuni precum igiena precară, sănătatea corporală şubredă, nutriţia deficientă, mortalitatea infantilă ori 
speranţa de viaţă scăzută. Documente de arhivă mai arată că şi în anii comunismului târziu puteau fi 
raportate cazuri izolate de holeră (boala mizeriei şi, deci, un alt indiciu al subdezvoltării). De asemenea, 
România are şi astăzi un număr surprinzător de mare de pacienţi afectaţi de tuberculoză (TBC) sau 
malnutriţie, faţă de media europeană. De ce toate acestea? Condiţiile care generează subdezvoltarea ţin de 
neglijarea unor chestiuni elementare: toaleta sau Klo-Kultur (cu o expresie nemţească), dar şi gradul de 
deschidere al unei societăţi faţă de achiziţiile bune ale modernităţii (medicină, ştiinţă, inovaţie). Intervine 
apoi chestiunea învăţământului: copiii noştri, deşi uneori foarte înzestraţi din naştere, sunt victimele unui 
sistem neperformant. Profesorii de liceu se plâng de apariţia unei specii noi de elevi, incapabili să se 
concentreze, să citească opere literare de mari dimensiuni, să se dedice cu maximă atenţie problemelor 
matematice. Suntem, s-ar spune, într-o recreaţie permanentă. Sistemul public de educaţie este subminat şi 
de ideile tot mai răspândite în societate, care spun că succesul public nu depinde de excelenţa academică 
individuală. Or, noi ştim că educaţia precară înseamnă mai puţine şanse în marea competiţie globală: nu 
numărul de diplome, ci setul concret de competenţe te fac relevant în economia de piaţă.  
 
Subdezvoltarea, deci, este o problemă şi de învăţământ, şi de morală, nu? 
 
Când te trădează o instrucţie precară, atunci recurgi la formule imorale, precum mita, plagiatul, nepotis-
mul. Societatea este subminată apoi de anti-selecţie şi resentiment. Dispare apoi respectul de sine şi 
preţuirea pentru valorile tradiţiei, în beneficiul minciunii, al unei permanente dedublări. Aşa cum Elena 
Ceauşescu se considera „savant de renume mondial” (titlu consacrat de breasla chimiştilor), la o altă scară 
avem tot soiul de oameni care defilează cu titluri calpe de academicieni, doctori sau profesori. Butaforia 
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maladivă din anii comunismului s-a prelungit şi după anul 1989... Ieşirea din subdezvoltare ar presupune 
aşadar utilizarea mai frecventă a săpunului şi grija pentru talanţii ascunşi în sufletul fiecărui semen al nos-
tru. Spiritul lui Carol Davila şi Spiru Haret n-ar trebui să ne părăsească. Dar lucrurile nu se opresc aici: ne 
trebuie o ordine economică, socială şi politică în care valoarea, decenţa morală, excelenţa profesională, 
munca şi hărnicia să poată fi răsplătite. Asistenţialismul este o mentalitate încă foarte răspândită la noi - 
fapt vizibil în zonele sărace. În sfârşit, ne mai punem următoarea întrebare: nu sunt şi decidenţi care au 
interesul de-a menţine milioane de oameni în starea de dependenţă financiară (ceea ce îi vulnerabilizează 
în faţa mitei electorale)? Nu cumva în ultimii douăzeci de ani s-au produs privatizări frauduloase menite 
să alimenteze discursul anticapitalist al stângii şi să adâncească sărăcia endemică, resentimentul social 
(mineriadele şi luptele de clasă) ori dependenţa de alocaţii? Asemenea întâmplări au condus la polarizarea 
excesivă a României: pe de-o parte, clasa oligarhilor, cu irezistibilul apetit pentru opulenţă, lux şi 
dominare; pe de altă parte, milioanele de oameni aproape de pragul sărăciei. În acest fel a fost sufocată 
tocmai clasa de mijloc, mulţimea oamenilor onorabili care menţin vitalitatea unei societăţi. 
 

Compatibilitatea între tradiţie şi modernitate 
 
Este proiectul creştin-democrat unul compatibil cu România, marcată de prezenţa Ortodoxiei şi, mult mai puţin, a 
protestantismului sau a catolicismului? 
 
Întrebarea este legitimă, dar aş răspunde printr-o altă întrebare: este proiectul liberalismului sau al socia-
lismului propice Balcanilor? De ce oare o Constituţie după model american a putut fi aplicată cu succes 
în Japonia? Cum a putut Bavaria, adică o lume fundamental ţărănească, să devină din cel mai sărac stat 
german al anului 1945 unul dintre cele mai prospere? Da, transferul de norme dintr-un spaţiu cultural 
într-altul e dificil şi reprezintă o provocare în sine. Dar nu cred că Ortodoxia este un impediment în calea 
creştin-democraţiei care reprezintă un proiect politic, nu confesional. Există în Ortodoxia românească 
precedente luminoase care vorbesc despre compatibilitatea între tradiţie şi modernitate. Să ne gândim la 
Mitropolitul Andrei Şaguna în Transilvania secolului al XIX-lea. În condiţiile în care românii ortodocşi 
reprezentau o minoritate în Statul austro-ungar, clerul şi laicatul transilvănean s-au implicat masiv în viaţa 
comunităţii. Asociaţii şi organizaţii bisericeşti au oferit burse pentru tineri, asistenţă medicală, cantine 
pentru cei nevoiaşi, alfabetizare şi instrucţie şcolară (limbi străine), oportunităţi pentru dezvoltarea 
personală şi profesională (coruri de copii, artizanat) sau chiar elemente de cunoaştere ştiinţifică sau 
tehnică (reguli de igienă, utilaje pentru micii agricultori etc.). Fără contribuţia magnatului Emanoil Gojdu - 
pentru a da exemplul cel mai frapant - oameni ca Traian Vuia, Octavian Goga sau Părintele Dumitru 
Stăniloae n-ar fi făcut şcoală în Apus. Văd în parteneriatul Andrei Şaguna-Emanuel Gojdu sinergia perfectă 
de tip creştin-democrat, tematizată ulterior de doctrinari precum Luigi Sturzo, Jacques Maritain & co. Cred 
că Ortodoxia poate susţine o politică pentru oameni („la firul ierbii”), un capitalism la scară umană, o 
valorizare a muncii şi a virtuţilor antreprenoriale, o economie de piaţă care înmulţeşte şi nu risipeşte 
talanţii naţiunii, o etică în afaceri care să convertească inima lui Zaheu-vameşul, o atitudine respectuoasă 
faţă de minorităţile etnice şi religioase, o viziune universalistă despre relaţia naţiune-confesiune. Scăpaţi 
de jugul turcesc, de reflexele autoritarist-etniciste ale perioadei interbelice şi de marea pacoste comunistă, 
poate avem şansa unei noi construcţii. 
 
Care ar fi „nevoile secundare”, nevoi, pe care şi omul sărac, nu numai cel bogat, le simte că-i sunt proprii, necesare? 
 
Una dintre bolile tranziţiei este aceea că nu mai putem distinge între nevoile primare, nevoile secundare şi 
nevoile terţiare ale societăţii. Când praful, glodul şi absenţa dispensarelor înghit sute de comune la noi, 
există politicieni care propun investiţia banului public în tractoare cu GPS sau expediţii pe lună ale 
cosmonauţilor. Ar trebui deci să restaurăm ordinea priorităţilor: nu vrem să investim mai curând în 
educaţie (ceea ce înseamnă cunoaştere, nu clădiri faraonice în sate părăsite), în sănătate, în patrimoniu, în 
infrastructură. Mi se pare greu de justificat o investiţie cu bani publici în emisiuni distractive, excursii de 
documentare în Miami sau Thailanda. Şi totuşi, lucrurile acestea se întâmplă sub ochii noştri 
neputincioşi... Creştinii trebuie să intervină pentru a pleda pentru restabilirea bunului-simţ. Să mai 
observăm un lucru. În România sunt meserii practice care au fost uitate: este greu să găseşti un dulgher 
profesionist, bunăoară, deşi piaţa o cere. Politicile etatiste (promovate de la Bruxelles sau Bucureşti) 
inventează false nevoi şi bulversează deci raportul cerere-ofertă.  
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A apărut şi specia victimei de serviciu 
 
Foarte mulţi oameni au ajuns să simtă că au devenit victime ale lumii de astăzi, victime ale bogăţiei exclusive, proprie 
câtorva persoane, victime ale unui sistem de valori – culturale, morale - care nu le sunt proprii, care-i subjugă, îi 
dezumanizează. Victimizarea, ca stare, aduce cumva cu acea relaţie faţă de comunism, stare exprimată după ce a căzut 
sistemul comunist. Cum explicaţi acest tip de victimizare? 
 
Victimizarea are forme şi comportamente diferite. Există oameni cu adevărat nenorociţi de soartă – co-
baii tranziţiei de la totalitarism către democraţie. Există însă şi specia victimelor de serviciu - oamenii care 
îşi plâng mereu de milă, care cerşesc atenţia celorlalţi, care practică autoflagelarea simbolică în contexte 
publice, cu scopul atingerii unor avantaje materiale. Acest gen de autovictimizare (mai ales combinat cu 
discursul colectivist) mi se pare un instrument facil, chiar pervers. Victima este prin definiţie minoritară, 
iar membrul majorităţii – cum altfel? – un agent al violenţei structurale. Să acceptăm că „ochelariştii” 
sunt o minoritate, social vorbind: nu vom rezolva problema miopiei sau a strabismului declarând 
„imoral” termenul de ochelarist (şi vorbesc aici în cunoştinţă de cauză)... Mă tem ca lupta de clasă să nu 
fi fost înlocuită de lupta între minorităţi şi majorităţi, după modelul dialecticii marxiste. Victimizarea este, 
s-o recunoaştem, un eficient mijloc de propagandă (sau marketing). Să nu-i dăm mereu crezare şi să 
practicăm discernământul! În mass-media contemporană există reacţii care trăiesc din nevoia de-a inventa 
subiecte şocante, false revelaţii sau teme urgente de dezbatere. De asemenea, sunt ONG-uri pentru care 
alarmismul, fobiile sau panica sunt raţiunea lor de a fi. Autovictimizarea face tărăboi, abuzează de hiper-
bole şi plonjează în absurd. Aşa apar comparaţiile între discriminarea comunităţii rrome şi teribilul Holo-
caust destinat evreilor.  
 

Toţi avem nevoie de modele 
 
Politicile corectitudinii, promovate mai ales în campusurile universitare din Occident, amestecă deja criteriile într-un stil 
neomarxist. 
 
Victimologia este chiar o meserie bănoasă, din care trăiesc baronii antidiscriminărilor de tot soiul – 
pseudointelectuali care sfidează statistica matematică ori principiul adevărului-corespondenţă. În 
Occident, mai ales, apostolii corectitudinii politice au otrăvit deja apele cercetării umaniste, răspândind în 
mai toate campusurile universitare canonul neomarxist al suspiciunii. Aşa se face că unii literaţi de stânga 
pot compara moartea tinerilor din anul 1989 pentru cauza libertăţii antitotalitare cu anarhismul străzii din 
Spania sau Grecia de astăzi. Este imoral şi chiar obscen să faci analogia între un aşa-zis „Glamour Gulag” 
(expresia aparţine lui Vasile Ernu) cu suferinţa deţinuţilor politici din Vorkuta sau Solovki. Este aberant, 
cred, să faci o paralelă între datoriile la bănci angajate pentru un televizor cu plasmă şi atrocitatea sau 
bestialitatea tratamentului aplicat disidenţilor anticomunişti din Sighet, Râmnicu-Sărat ori Piteşti. 
Victimologia facilă şi generalizările anistorice aduc devalorizarea semantică a unor termeni precum 
Holocaust, Gulag sau genocid. Poţi compara exterminarea sistematică a evreilor cu suferinţa pensionari-
lor din Europa statului social? O ipotecă pentru un automobil 4x4 te înlănţuie oare faţă de sistemul capi-
talist cu aceeaşi forţă sau „violenţă structurală” cu care te maltratau odinioară Miliţia ori Securitatea? Iată 
întrebări la care merită să răspundem din perspectiva unei teologii politice inspirate de harul şi 
discernământul spiritual al tradiţiei ortodoxe... 
 
Domnule Mihail Neamţu, vă mulţumesc pentru acest dialog, dorindu-vă mult succes în continuare! 
 
Cu multă plăcere... 
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„ALTOIUL FACE POMUL POM, IAR ŞCOALA FACE OMUL OM” 

 
Ioan ROMAN 

profesor documentarist, preşedinte al Filialei Harghita a ABR 
 

 
De câte ori scriu despre elevii din şcoala noastră, cu care lucrez de câţiva ani buni, mă încearcă un senti-

ment de bucurie şi linişte sufletească în care mă scald ca în marea verde a ierbii dese ce aşteaptă venirea cosi-
tului într-o dimineaţă înrourată de vară pe platourile munţilor harghiteni. De această dată sunt mai trist ca 
oricând şi nu din cauza toamnei care a ruginit tot ce a fost verde în jur, ci pentru că în timp ce toţi elevii din 
această ţară merg voioşi la şcoală, elevii noştri stau acasă din cauza frigului din săli, luându-li-se astfel un drept 
constituţional, dreptul de a învăţa. Este al doilea an consecutiv când se întâmplă asta, cursurile fiind sistate, 
gazul fiind întrerupt datorită neplăţii de către autorităţile locale a facturilor la furnizor. Trist este că suntem în 
a doua săptămână în care se tot discută la nivel local şi judeţean, au avut loc întâlniri cu preşedintele Consiliu-
lui Judeţean, Borboly Csaba, deputatul din Harghita, Mircea Duşa, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, 
discuţii cu ÎPS Ioan, Arhiepiscop de Covasna-Hargjta, care se interesează mereu de situaţia copiilor din Bălan 
(oraş cu populaţie preponderent românească) şi cu toate că sunt foarte bine intenţionaţi să rezolve această 
problemă, se pare că nu pot. CUM…??? Aşa, bine… nu pot. De ce?... Aici este marea enigmă, există o mare 
legătură undeva care nu poate fi desfăcută… şi pentru ce?… pentru aproximativ 3 miliarde de lei vechi, o 
sumă infimă, care în mod normal se putea rezolva dintr-o învârtitură de condei la nivel judeţean dacă la nivel 
local s-au făcut nişte greşeli grosolane. 

Să sperăm că până citiţi aceste rânduri se vor rezolva aceste probleme, suntem în ziua Sfântului Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, iar eu vreau doar să vă ilustrez câte ceva din activitatea elevilor de la Grupul 
Şcolar „Liviu Rebreanu” Bălan, jud. Harghita. 

 
Istoricul apariţiei liceului pe scena învăţământului harghitean îşi are rădăcina ancorată în 1969, ca răspuns 

la cerinţele dinamicii economico-sociale ale zonei – mina de cupru de la Bălan – şi a dezvoltării reţelei şcolare. 
Răsfoind documentele de arhivă, întorcându-ne la anii de început, vom încerca să reconstituim momente 

şi etape din dezvoltarea şcolii noastre şi să ne dăm seama că cei 42 de ani înseamnă un drum în permanentă 
ascensiune marcat de strădanii, preocupări şi rezultate. 

Anul 1969 este primul an de funcţionare a liceului. La constituire, el s-a numit Liceul Industrial şi a 
funcţionat cu profil minier. 

Acest liceu a avut, în primul rând, până în1991, profil mine-petrol-geologie. Începând cu acel an, profilu-
rile s-au diversificat: filologie, matematică-fizică, industrial: electromecanici de mină, electronist-automatizări 
miniere, matematică-informatică, ştiinţele naturii, turism şi alimentaţie, banqueting, iar la şcoala profesională: 
electricieni de mină, mecanici de mină, confecţioneri îmbrăcăminte, tâmplari, ospătari. 

În anul 1999 s-a înfiinţat şcoala postliceală cu profilul asistent de gestiune, diversificând şi acest învăţă-
mânt cu un nou profil – secretar-dactilograf-operator birotică. 

 Datorită complexităţii activităţii şcolare din unitatea noastră, în anul 1999, s-a hotărât schimbarea denu-
mirii şcolii în Grup Şcolar „Liviu Rebreanu”. 

Condiţiile socio-economice din oraşul Bălan pun o amprentă profundă asupra învăţământului de la toate 
nivelurile din oraş. Ca în fiecare oraş minier monoindustrial, în care economia era în floare cât mina a 
funcţionat, după închiderea acesteia a apărut un declin a cărui oprire nu se întrezăreşte încă şi a adus o schim-
bare profundă în structura demografică a oraşului.   

Într-un oraş în care familiile au în medie mai mult de patru copii, lipsa locurilor de muncă a creat o criză a 
existenţei, a întreţinerii, oamenii au nevoie de venituri pentru a se întreţine. Foarte puţine familii s-au reîntors 
în localităţile de baştină, cele mai multe au fost obligate să rămână în apartamentele unde şi-au întemeiat o 
familie. De aceea cel puţin unul dintre părinţi sau chiar ambii au luat calea pribegiei în străinătate pentru a 
munci şi a procura venitul necesar întreţinerii acestor familii. În aceste condiţii, foarte mulţi copii au rămas în 
grija bunicilor, a fraţilor mai mari, a vecinilor sau a unor rude. Este îngrijorător faptul că 62 de elevi au ambii 
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părinţi plecaţi din localitate şi 96 sunt cu un părinte plecat. Şcoala noastră a fost foarte receptivă la aceste 
mişcări şi mai ales la consecinţele lor, devenind un „barometru” foarte sensibil în vederea contracarării efecte-
lor negative ale acestui fenomen. 

 Concret, încă de la început s-a constituit un colectiv de întocmire a proiectelor finanţate din diferite surse 
cu o direcţie specială în dezvoltarea parteneriatelor cu alte şcoli de nivelul nostru, unităţi de învăţământ supe-
rior, biblioteci, instituţii culturale şi economice, tocmai pentru a aduce o substanţială completare la sistemul 
educaţional practicat. Rezultatele au fost mai mult decât îmbucurătoare, atât prin ridicarea nivelului de 
cunoştinţe practice al elevilor, prin o mai eficientă comunicare la nivelul claselor, cât şi prin rezultatele la 
învăţătură, în general. 

În ultimii zece ani, foarte multe proiecte au fost întocmite, câştigate şi implementate în şcoala noastră, 
făcând ca aceasta să arate astăzi ca una dintre cele mai bine dotate şi mai frumoase şcoli din judeţ. Foarte 

puţin s-a primit degeaba, cel mai mult a fost obţinut cu 
muncă, întocmire de proiecte, refăcute dacă au fost res-
pinse, până la obţinerea celor dorite. Fiecare cabinet 
(toate sălile de clasă au fost transformate în cabinete de 
specialitate) este dotat cu un calculator şi videoproiec-
tor, astfel încât lecţiile să se poată face la cel mai modern 
nivel, pe lângă alte două cabinete de informatică. 

Sigur, nu mi-ar permite spaţiul să arăt toate proiec-
tele câştigate, o să mă rezum numai la a aminti câteva 
mai importante. 

Centru de zi pentru copii săraci în valoare de 
1.348.241.487 lei, a constat în reabilitarea parterului de 
la internatul Grupului Şcolar „Liviu Rebreanu”, amena-
jarea şi dotarea a zece săli de lectură, a trei dormitoare, a 

unei săli de informatică, a două săli de recreere, duşuri, 
grupuri sanitare, pentru copiii şcolarizaţi care nu au acasă 
condiţii pentru învăţat. Supravegherea copiilor se face 
prin voluntariat. 

Alt centru de zi, în valoare de 80.000 de euro, la eta-
jul I al internatului. 

În aceste centre îşi pregătesc lecţiile copiii care au 
părinţii plecaţi în străinătate. 

Învăţarea tehnologiilor noi pentru întreţinerea şi 
repararea maşinilor în domeniul mecanic, în valoare 
de 15.550 euro, a permis celor nouă elevi, coordonaţi de 
un profesor, să petreacă trei săptămâni în Germania, unde 
au dobândit aptitudini în meseria de mecanic, lucrând la 
ateliere germane. Au cunoscut rigoarea muncii, disciplina 
şi mentalitatea occidentală. De un asemenea proiect au 
beneficiat şi profesorii de tehnologie şi maiştrii instructori, care au cunoscut, cu această ocazie, metodele 
învăţământului german. 

Oare câţi oameni de pe pământul acesta nu ar face 
lucruri minunate împreună, dacă s-ar întâlni? Există, pro-
babil, în fiecare colectiv format un punct pulsatoriu care 
adună în jurul lui un mănunchi care corespunde altor mă-
nunchiuri risipite undeva, prin diferite colţuri ale lumii şi 
a căror manifestare măreşte şansa acestora de a se găsi şi 
de a întregi frânturi aparent neînsemnate în nemaipo-
menite împliniri, cu profunde rezonanţe în timp. 

Grupul Şcolar „Liviu Rebreanu” din Bălan are o 
vastă experienţă în domeniul parteneriatelor cu alte şcoli, 
în care rolul comunicării a fost primordial, mai ales în 
condiţiile în care partenerii nu cunoşteau limba română 
sau nu o cunoşteau suficient de bine. Aşa s-a întâmplat în 
parteneriatul şi proiectul comun cu Liceul „Bánki Donát” 
din Tatabanya – Ungaria şi proiectul „De la floare de colţ, 
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la nufăr”, cu elevii Liceului Teologic „Lorantffy Zsuzsanna” din Oradea, unde, deşi comunicarea verbală a 
fost greoaie, comunicarea non-verbală a avut rolul esenţial, cel puţin în prima jumătate a desfăşurării proiectu-
lui. 

Nu la fel au stat lucrurile cu elevii Liceului „Mihai Eminescu” din Carapciu, raionul Hliboca din Ucraina, 
nu departe de Cernăuţi. Aici comunicarea în limba română a avut un rol foarte important în dezvoltarea şi 
schimbul de idei, în organizarea tuturor activităţilor, în prezentarea tradiţiilor româneşti din Bucovina de Nord 
şi românii din secuime. Rolul şi importanţa şcolii la Carapciu se vede de la intrare, unde o foarte frumoasă 
poartă ţărănească, rod al tradiţiilor bucovinene, poartă o scriere de suflet: „Altoiul face pomul pom, iar 
şcoala face omul om” . 

Şcoala, în toată complexitatea ei organizatorică, 
gestionează, printre alte activităţi, şi parteneriatele cu 
diferite instituţii, fie ele de învăţământ sau de altă 
natură, prin anumite colective de cadre didactice şi 
elevi, care întocmesc proiecte de finanţare şi, de cele 
mai multe ori, fac aceste activităţi din plăcere, în 
afara orelor de program, acestea fiind de cele mai 
multe ori rodul unor întâmplări sau rezultatul unor 
informaţii sosite întâmplător. Pe de altă parte, rolul 
bibliotecilor şcolare a devenit din ce în ce mai 
important în derularea unor proiecte de finanţare şi 
dezvoltare a parteneriatelor. Un rol deosebit de 
important îl are Asociaţia Bibliotecarilor din Româ-
nia, care prin acţiunile sale adună la aceeaşi „masă” 
bibliotecile din toată ţara. 

Filiala Harghita a ABR a luat fiinţă în data de  
18 mai 2009, din dorinţa de a uni toţi bibliotecarii din judeţ, făcându-se abstracţie de naţionalitate, cu atât mai 
mult cu cât o parte din bibliotecarii de naţionalitate maghiară şi-au constituit o organizaţie proprie, paralelă 
ABR-ului, astfel încât bibliotecarii de naţionalitate 
română au rămas pe dinafară. Constituirea acestei 
filiale nu a fost o replică la cea a naţionalităţii 
maghiare, ci o celulă veritabilă a ABR, unde nu mai 
puţin de două treimi din membri sunt de naţionalitate 
maghiară, dar care acum activează în cadrul filialei în 
cu totul alte scopuri şi sunt mulţumiţi de orientarea 
activităţilor desfăşurate. Componenţa şi activităţile 
organizaţiei se pot vedea pe site-ul http://abr.balan-hr.eu 

Imaginile reprezintă deschiderea de către doamna 
inspector Dorina Moraru Drăghici a unui curs de pre-
gătire a bibliotecarilor şcolari din judeţ, ţinut de doam-
na Voichiţa Dragomir şi doamna Veronica Rada de la 
BCU Bucureşti, într-un cabinet de specialitate, res-
pectiv desfăşurarea cursului în cabinetul de 
informatică. 

De asemenea, foarte importantă este înfiinţarea 
unui CDI, unde se desfăşoară cele mai diverse 
activităţi, fiind un adevărat centru de coordonare a 
tuturor activităţilor extracurriculare. 

 
 
„Együtt egymásert” – „Împreună, pentru 

noi toţi” 
 Partener: Bánki Donáth Szakközépiskola, an: 

2004 şi 2005, finanţator: Ministerul Educaţiei din 
Ungaria. 

Întâlnirea a fost aşteptată cu emoţii de către ele-
vii ambelor părţi. S-a mers într-o formaţie de 25 de 
persoane din Bălan, 18 elevi şi 7 profesori, în data de 
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6 iunie 2004. Pe traseu, s-au vizitat mai multe obiective din România, cum ar fi: mormântul poetului Tamasi 
Aron, Grădina Zoologică din Târgu Mureş, Casa în care s-a născut Matei Corvin şi Grădina Botanică din 
Cluj-Napoca. Prin Budapesta s-a călătorit noaptea şi am trecut peste mai multe poduri ce leagă cele două ma-

luri ale Dunării. Am văzut cum arată Budapesta noap-
tea. Între timp, gazdele s-au pregătit cu toate 
informaţiile pe care să ni le dea, despre obiceiurile lor, 
istoria, geografia, flora, fauna, bucătăria, folclorul lor. 
În şcoală am făcut cunoştinţă cu atelierele unde elevii 
fac practică, cu metodele prin care aceştia sunt atraşi 
spre tehnică. S-a participat la o prezentare a unui robot 
industrial şi a unui strung automat. S-au vizitat: Fortul 
de la Komarom, Muzeul Geologic, Statuia repre-
zentativă a oraşului Tatabanya care este pe un munte, 
Catedrala de la Esztergom, Cetatea de la Visegrad, Ce-
tatea de la Vitany, Cetatea de la Budapesta, Parlamen-
tul Ungariei, Piaţa Eroilor şi am petrecut acolo ore 
plăcute la ştrandul cu apă termală de la Lepence. O zi 
minunată ne-a surâs când ne-am destins pe malul 
lacului Balaton. 

 În fiecare seară, colectivul de la acel liceu a 
pregătit bucate tradiţionale în ceaun, pe care le-am 
consumat în curtea şcolii. Copiii au fost impresionaţi 
de informaţiile primite şi cât de multe persoane 
comune sunt în istoriile noastre. 

În 2004 şi 2006, partenerii maghiari ne-au vizitat 
la poalele Hăşmaşului. De data asta noi am prezentat 
ceea ce este interesant în zona noastră. S-au vizitat: 
Cheile Bicazului, Lacul Roşu, Castelul Peleş, s-au pre-
zentat istoria localităţii, geografia ei, datinile, obiceiu-
rile, portul, bucătăria zonei noastre. S-a făcut drumeţie 
la Piatra Singuratică, Monumentul lui Andrei Bathory. 
S-a vizitat Lacul Sfânta Ana, Tuşnad. S-au legat multe 
prietenii, unii elevi şi-au corectat expresiile în folosirea 
limbii maghiare, iar alţii s-au iniţiat în aceasta. 

„De la Floare de colţ, la nufăr” 
Partener: Liceul Teologic Reformat „Loranttfy Zsuzsanna”, Oradea, jud. Bihor. An: 2002-2003. 
Timp de un an, 20 de copii de la noi şi 20 de copii de la Oradea au desfăşurat activităţi comune, care s-au 

materializat în două ziare bilingve, cu ocazia sărbătorilor religioase, Paşti şi Crăciun; tabere comune de o 
săptămână, două şedinţe de trei ore săptămânal la in-
ternet; studierea istoriei, geografiei, a tradiţiilor, a cul-
turii, a bucătăriei celor două zone; plantarea puieţilor 
de brad, tabără de creaţie şi turism montan, multe alte 
activităţi care au dus la întărirea legăturilor dintre elevii 
grupurilor, fiecare lăsând o amprentă vizibilă în com-
portamentul şi atitudinea celuilalt. Activităţile s-au 
desfăşurat alternativ, câte o săptămână în una din cele 
două localităţi, făcându-se câte două vizite reciproce. 

„Ramuri industriale în timp şi spaţiu” 
Partener: Universitatea „Transilvania” Braşov. 

An: 2007. Finanţator: Guvernul României. 
Obiectivul general al proiectului a fost stimularea 

interesului elevilor faţă de învăţătură şi consilierea carierei prin activităţi extracurriculare. Activitatea, de mare 
amploare, a constat în efectuarea a trei excursii de câte patru zile fiecare, cu 40 de elevi atent selecţionaţi con-
stituind grupul ţintă al întregii activităţi. Traseele au fost astfel alese încât să se viziteze unităţi de învăţământ 
superior, biblioteci universitare, licee şi ateliere ale acestora, unităţi industriale, toate fiind sugestii în alegerea 
unui drum după absolvirea liceului. Cele trei excursii au cuprins următoarele trasee: Bălan-Braşov-Bucureşti-
Piteşti-Bălan; Bălan-Timişoara; Bălan-Cluj Napoca-Oradea.  
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S-au vizitat următoarele obiective mai importante: Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov; 
Biserica Neagră; Poiana Braşov, Piaţa Sfatului; Castelul Peleş; s-a urcat cu telecabina la Babele; Muzeul 

„Grigore Antipa” din Bucureşti; Palatul 
Parlamentului; Uzina Dacia din Piteşti. În a doua 
etapă, excursia s-a desfăşurat pe ruta Bălan-Mediaş-
Sibiu-Timişoara-Alba Iulia-Bălan, pe durata a patru 
zile. Au fost vizitate Cetatea de la Sighişoara, Muzeul 
Bruckenthal, Biblioteca Astra, un CDI din Sibiu, 
Catedrala de la Alba Iulia, o fabrică de geamuri 
termoizolante din Timişoara iar în ultima etapă 
excursia s-a desfăşurat pe ruta Bălan-Târgu Mureş-
Cluj Napoca-Oradea-Satu Mare-Baia Mare-Dej-
Reghin-Bălan, pe durata a patru zile. S-au vizitat: 
Casa memorială „Liviu Rebreanu”, Fabrica de 
dantele din Satu Mare, Facultatea „Partium” din 
Oradea, Observatorul Astronomic din Cluj-Napoca, 
Peştera Vadu Crişului. După o analiză a 
comportamentului şi a rezultatelor elevilor din 
grupul ţintă, s-a constatat că întreaga activitate a dus 

la îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură la disciplinele tehnice, geografie şi istorie ale elevilor din grupul ţintă; 
a crescut interesul acestor elevi faţă de învăţătură; s-a redus absenteismul; s-a redus abandonul şcolar; 
orientarea profesională a elevilor; prietenii între elevi. 
Au învăţat să se accepte, să se respecte, au descoperit 
unii la alţii lucruri pozitive de care nu şi-au dat seama 
pe parcursul activităţilor strict şcolare; copiii şi şcoala 
au ajuns să fie cunoscuţi peste graniţele judeţului; 
articole din ziare au vorbit în sens pozitiv, pe 
parcursul acestor luni, despre liceul nostru. 

„De la mare, la munte şi înapoi” parteneriat 
cu un Colegiu Economic din Mangalia. 

 Este cel mai nou parteneriat încheiat şi care se 
află în desfăşurare. Primul pas l-au făcut dobrogenii, 
care la insistenţele doamnei director, prof. ec. Ani-
şoara Teodorescu, au obţinut din partea Primăriei 
din Mangalia un microbuz care să transporte un 
colectiv de 12 elevi şi cinci profesori la Bălan, unde 
gazdele au asigurat gratuit cazarea în internatul şcolii, 
reabilitat la parter. Despre această acţiune aveam să aflăm că pentru colegii din Mangalia a fost „o experienţă 
unică”. Ajunşi la Bălan, pe elevii din Grupul Şcolar „Liviu Rebreanu” i-au aşteptat cu kürtös kalács secuiesc 
două perechi de tineri îmbrăcaţi în costum naţional românesc şi secuiesc. Momentul a fost cu atât mai 
înălţător, cu cât a ieşit în evidenţă faptul că nu s-au uitat tradiţiile strămoşeşti şi că în şcoala de la Bălan nu se 

pun probleme de intoleranţă şi şovinism. 
Prima zi de activitate comună a cuprins o excur-

sie la Miercurea Ciuc. În drum, ne-am oprit la atelie-
rele meşteşugăreşti de la Dăneşti, unde am văzut cum 
se fac obiecte din ceramică şi cum se ţes covoarele 
tradiţionale. Copiii nu vor uita niciodată căldura cu 
care au fost primiţi şi s-au ales cu nişte suveniruri pen-
tru cei dragi, la nişte preţuri accesibile.  

În drum spre Miercurea Ciuc, ne-am oprit la 
Monumentul de la Siculeni. La Centrul Cultural 
„Miron Cristea” din Miercurea Ciuc, s-a vizitat (pe 
lângă atelierele de pictură a icoanelor pe sticlă, cele de 
încondeiere a ouălor, de confecţionare de costume 
populare, de ţesături la război, unde 8o de elevi vin în 

timpul liber) şi Muzeul Oltului şi Mureşului Superior, filială a Muzeului Naţional al Carpaţilor Orientali. Tot 
aici ne-am întâlnit cu domnul inspector Constantin Costea, preşedintele Despărţământului Covasna-Harghita 
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al ASTREI, care a avut amabilitatea să ne vorbească despre istoricul Astrei, de la Andrei Şaguna, până astăzi – 
care a fost rolul ei în Transilvania şi care este azi rolul şi importanţa Despărţământului pentru românii de pe 
aceste meleaguri. S-au mai vizitat: Biserica Franciscană de la Şumuleu, Salina Praid, Lacul Roşu şi Cheile 

Bicazului. Gazdele au oferit activităţi atractive 
partenerilor: şedinţa cercului „ASTRA”, participarea 
la Balul Bobocilor, întâlnirea cu primarul oraşului 
Bălan. Într-o atmosferă caldă, s-au schimbat 
impresii, ale celor prezenţi, din cele două localităţi, 
s-a primit mesajul primarului din Mangalia, iar 
primarul din Bălan a oferit simbolul oraşului, rugând 
să se transmită primarului din Mangalia bucuria de a 
exista o colaborare între elevii celor două judeţe – 
unul de la mare şi celălalt de la munte, oraşe cu 
potenţial turistic imens. Seara s-a încheiat cu un 
minunat foc de tabără, unde ne-au încântat unele 
jocuri de cabană, s-au recitat poezii, s-au spus glume 
şi s-a cântat, în timp ce unii prăjeau slănină şi cârnaţi 
în flăcările jucăuşe. 

„Ospitalitatea, curtoazia şi prietenia sunt 
întâlniri ale omului în om”    

  (Antoine de Saint Exupery). 
 
Proiectul de finanţare, o necesitate? 
Cu siguranţă… Datorită: 
– lipsei de bani de la buget; 
– dorinţei de schimbare; 
– calităţii. 
Suntem o echipă dinamică, deschisă, care munceşte mult, ne facem cunoscute realizările prin televiziunea 

locală, prin presa judeţeană, şedinţele şi lectoratele cu părinţii. Suntem optimişti, comunicăm bine, cooperăm, 
împărţim sarcinile, ne înţelegem, suntem punctuali, avem răbdare, ne respectăm reciproc, suntem sârguincioşi, 
sociabili, valorificăm oportunităţile. 

Când vine vorba de echipă, de atingerea unui obiectiv comun, nu mai contează rangul, nu mai primează 
orgoliul. Important este să lucrăm împreună. 

Avem nevoie de prietenie, de înţelegere, de apreciere, de căldura sufletească… 
Merită?  DA! 
Cine a câştigat?  
ŞCOALA... Bază materială; prestigiu prin ridicarea calităţii 
ELEVII Condiţii bune de studiu; pregătire profesională la standarde europene 
PĂRINŢII… Încredere în şcoala noastră; mulţumire că nu trebuie să-şi dea copiii la alte şcoli  

                              din judeţ, putându-i, astfel, supraveghea mai uşor 
COMUNITATEA… Schimbarea aspectului oraşului; intrarea a 90.000 dolari pentru comunitate. 
NOI, ECHIPA... Experienţă; vizibilitate; buna gestionare a bugetului  
Este meritul nostru că am reuşit să fim O ECHIPĂ! 
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CERCUL DE LECTURĂ 

Invitaţie deschisă la bibliotecă 
 

Iuliana-Andrea POP 
 

 
Prin meseria mea de profesor de limba şi li-

teratura română, pe care cred că pot să o nu-
mesc mai mult vocaţie decât slujbă sau serviciu, 
mi se impune, fapt pe care îl fac de altfel cu 
foarte multă plăcere, să ghidez elevul către lec-
tură, să găsesc metode şi mijloace prin care să îl 
aduc pe calea cititului. 

Cercul de lectură în cadrul şcolii, ca activita-
te culturală şi, prin specific, literară, devine un 
mod de a învinge cu succes sau cel puţin de a 
estompa şi preveni efectele negative grave pe 
care le au asupra şcolarilor exagerările societăţii 
globale în cadrul căreia trăim. Acesta este văzut 
ca o adunare în care se are în vedere dezvoltarea 
creativităţii şi a imaginaţiei în primul rând şi a 
interesului faţă de lectură, faţă de carte şi biblio-
tecă. Elevii au posibilitatea de a descoperi astfel 
lucruri noi şi titluri până acum necunoscute, 
inexistente din păcate în programa şcolară actu-
ală, mult prea lipsită de o literatură care să ui-
mească în sens pozitiv, să creeze opinii şi atitu-
dini, forţată prea mult pe anumite modele care 
nu mai lasă loc altora noi. Nu numai metodele 
contează în actul de învăţare a literaturii, ci şi 
textul în sine. Utilizarea continuă a unui singur 
tip de texte duce la suprasaturare, iar elevul 
caută divertisment în altă parte. Profesorul de 
română trebuie să fie conştient de faptul că ele-
vul trebuie să iubească în aceeaşi măsură o 
operă de Eminescu sau Creangă, şi una de Mark 
Twain, Jack London etc. De asemenea, noua 
literatură pentru copii, atât românească, cât şi, 
mai ales, cea universală, dă elevilor ocazia de a 
descoperi noi aventuri, noi personaje şi emoţii. 
Găsim chiar şi la scriitorii deja consacraţi opere 
care din păcate sunt uitate sau prea puţin exem-
plificate în manualele şi culegerile şcolare. Bi-
blioteca şi, prin intermediul ei, cercul de lectură, 
au rolul principal de a descoperi copiilor o nouă 
lume – a cărţilor, titluri şi texte necunoscute sau 

chiar de a le aprofunda pe cele deja studiate, 
într-un mod şi cadru plăcut, relaxat, vesel şi ba-
zat pe comunicare. Sunt convinsă că toţi copiii 
au disponibilitatea sufleteasă necesară apropierii 
de lectură, dar imaginaţia lor atât de bogată 
trebuie valorificată. Şi copiii răspund chemării 
întotdeauna. Reuşesc să te surprindă, se gândesc 
de multe ori la unele lucruri care, ţie, 
profesorului de română, nici nu-ţi treceau prin 
cap. Aceste impulsuri sau sclipiri trebuie 
încurajate, deoarece ele pot deveni adevărate 
străluciri, dând naştere poate unor noi talente 
literare, unor posibili viitori artişti, gânditori sau 
simpli pasionaţi de lectură, care vor face lumea 
noastră să se învârtă într-un sens mai bun. 

Voi prezenta doar câteva aspecte ale cercu-
lui de lectură ţinut în cadrul bibliotecii Şcolii cu 
clasele I-VIII „Petre Dulfu” Baia Mare, alături 
de bibliotecara Daniela Roman şi de cadrele 
didactice interesate în a spori apetitul copiilor 
faţă de carte. Activităţile au avut loc, în ultimul 
semestru şcolar, aproape săptămânal, sub ideea 
că nu există rezultate fără o anume continuitate 
şi dăruire. Iniţiativa a fost foarte bine primită de 
copii, aceştia fiind obişnuiţi cu diferitele acti-
vităţi extracurriculare la care au participat în 
cadrul şcolii şi nu numai aici. Este o deosebită 
plăcere a profesorului în a vedea elevi care aleg 
ca loc de petrecere a pauzelor biblioteca. 

Biblioteca din cadrul şcolii în care lucrez, deşi 
mică şi cu un fond de carte care ar putea fi în mod 
cert îmbogăţit, este un loc des căutat de elevi, care 
caută printre rafturi cu curiozitate, dornici de nou, 
prin atlase, dicţionare, romane etc. Bibliotecara 
Daniela Roman spune că „Biblioteca e căutată de 
elevii conştiincioşi şi nu numai [de ei – n.r.], unii 
venind la sala de lectură de plăcere, pentru a-şi 
umple timpul în pauze, în interes ştiinţific, pentru 
referate, portofolii etc. Biblioteca devine şi cadrul 
perfect pentru numeroase activităţi culturale, 
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ghidându-ne uneori în realizarea acestora după 
importanţa evenimentelor care au loc în fiecare 
lună şi utilizând cu interes calendarul cultural 
publicat de Biblioteca Judeţeană din Baia Mare. 
Elevii trebuie să fie conştienţi de faptul că 
biblioteca este centrul cultural al şcolii, al 
oraşului, al ţării şi, de ce nu, un templu cultural 
al lumii, toţi iubitorii de carte sacrificându-se cu 
mare plăcere pe altarul de cunoştinţe pe care 
aceasta ni-l oferă”. 

Nu există reguli stricte pentru a ţine un cerc 
de lectură. Ideea este ca elevii care participă să 
fie în primul rând dornici de a afla ceva nou şi 
de a descoperi minunata lume a cărţii. Depinde 
mult de inventivitatea, creativitatea şi dispoziţia 
profesorului sau a cadrului didactic de a realiza 
ceva. La câte cărţi, autori şi titluri există, oferta 
este variată. În cadrul cercului de lectură ţinut în 
şcoala în care profesez, am început cu autori 
români consacraţi, pentru a trece apoi la 
literatura universală. Primii la rând au fost 
Coşbuc, Topîrceanu şi Bacovia, menestrelii 
toamnei, care au încântat sufletele copiilor cu 
minunatele lor balade despre acest anotimp al 

melancoliei, mai vesele sau mai triste, 
înnobilând activitatea cu un ridicat grad de 
afectivitate şi simţire. Am descoperit că e nevoie 
de mult suflet pentru a recita o poezie, viaţa 
însăşi punându-se în slujba versurilor încărcate 
de emoţie. Am descoperit apoi secretele 
„Dumbrăvii minunate” şi aventurile din „Ţara 
de dincolo de negură”, descoperind un Mihail 
Sadoveanu al copiilor, încântător pe fiecare 
pagină. Cecul de lectură devine şi un minunat 
prilej de a viziona alături de cei mici capodopere 
ale filmului românesc şi internaţional, ecranizări 
după cărţi care au încântat atâtea şi atâtea 
generaţii de cititori, punând în lumină partea 
valoroasă a cinematografiei, a filmului de artă, 
umbrită, astăzi, din nefericire, de prea multe 
producţii ieftine, fără valoare pentru formarea 
noastră intelectuală. A fost de asemenea un 
succes periplul în „Lumea celor care nu 
cuvântă”, copii şi cadre didactice, reuşind să 
parcurgem un nesperat drum transdiciplinar, de 
la literatură la ecologie, de la puterea cuvântului, 
la cea a naturii. Prin aceste opere, copiii au ajuns 
să înţeleagă mai bine mediul înconjurător şi 
viaţa, în general, demonstrându-şi fiecare că 
literatura este o poartă spre înţelegerea tainelor 
lumii în care trăim, mistere care nu trebuie 
deranjate şi descoperite în totalitate, după cum 
afirma atât de profund Lucian Blaga. Am 
continuat cu alte şi alte universuri noi şi colo-
rate, descoperindu-i pe Jack London, pe Ed-
mondo de Amicis sau Michael Ende, cu promi-
siunea că pe viitor vom continua cu cât mai 
multe nume de prestanţă ale literaturii române şi 
universale, înfometaţi de literă şi cuvânt scris... 
Pentru că aceasta este cartea, nu? O hrană a 
sufletului. 
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O CARTE DOCUMENT DESPRE DESTINUL ŞI MOŞTENIREA SPIRITUALĂ A UNUI  

ROMÂN PLECAT ÎN PRIBEGIE:  
EXILUL ROMÂNESC LA MIJLOC DE SECOL XX. „PAŞOPTIŞTI” ROMÂNI ÎN FRANŢA, 

CANADA ŞI STATELE UNITE, DE OCTAVIAN CURPAŞ, EDITURA „ANTHEM”, 
ARIZONA, SUA, OCTOMBRIE 2011, 282 P. 

 
Corina Diamanta LUPU 

 

 
 

Din Lumea Nouă, jurnalistul american de origine română Octavian Curpaş scrie un volum despre 
exilul românesc de la jumătatea secolului trecut. Judecat în 
ansamblu, volumul de faţă este o poveste a explorării, a 
modului în care un om obişnuit reuşeşte să depăşească 
obstacolele puse de viaţă şi să rămână în contact permanent cu 
sine şi cu valorile pe care le are. Personajul principal al cărţii 
semnate de Octavian Curpaş este Mitică Sinu (Mike), un 
român fugit peste hotare în vremuri dificile, în 1948, la scurt 
timp după instalarea la putere a comuniştilor. 

Mitică Sinu este naratorul. Relatările lui despre sine şi 
despre românii cu care a avut ocazia să interacţioneze sunt 
puse cap la cap cu măiestrie de Octavian Curpaş, autorul 
reuşind să refacă la modul concret, cu realism, o întreagă 
epocă. Munca sa de reconstituire este realizată în volumul de 
faţă cu talentul, minuţiozitatea şi dăruirea unui restaurator. 

 
Dumitru Sinu – Un român cu satul natal în suflet 

 
Născut pe 30 noiembrie 1926 într-un sat aflat „la poalele muntelui Suru, la 6 kilometri de Avrig, în 

Sebeşul de Sus, judeţul Sibiu”, nea Mitică va fi bântuit întreagă viaţa de dorul după locul natal. (El „me-
reu foloseşte butade din lumea aceea patriarhală, a satului ce-l poartă în suflet…”) Refugiat în 
Iugoslavia, acesta ajunge mai întâi în Italia, apoi în Franţa, la Paris, pentru ca destinaţia unde îşi va găsi 
fericirea – în primul rând pentru că aici o întâlneşte pe Nicole, sufletul său pereche, cea cu care Dumi-
tru Sinu se şi căsătoreşte – să fie Canada. 

În relaţiile cu soţia şi cei doi copii – un băiat şi o fată – nea Mitică este un om implicat, care face tot 
ce îi stă în putinţă pentru ca familia sa să prospere. Mitică şi Nicole „s-au descurcat de fiecare dată. În-
cet, încet, Nicole şi-a dat seama că are în el un sprijin, că este un om de încredere şi a înţeles că totul va 
fi bine. Mitică făcea ce făcea şi obţinea până la urmă o slujbă. Peste tot pe unde a fost, în Canada, în 
Italia şi în Franţa, el şi-a găsit de lucru.” 

 
„N-ai voie să cedezi” 
 
Mitică Sinu se remarcă prin puterea voinţei, este genul de om cu care cititorul ajunge să simpatizeze 

chiar de la primele pagini lecturate. Forţa morală ce îl caracterizează pe acesta, dar şi motivaţia pe care 
o are de a învinge („Perseverenţa lui Mitică se datora exemplului părintelui său, de la care ştia că n-ai 
voie să cedezi”) fac din Mitică Sinu un pământean născut pentru a învinge. De altfel, viaţa sa este o is-
torie a supravieţuirii, în care omul este stăpân pe propria soartă. Silit de împrejurări să facă pasul decisiv 

Octavian Curpaş 
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de a-şi părăsi ţara, Mitică Sinu îşi descoperă cu această ocazie gustul pentru aventură şi pasiunea de a 
călători, care se transformă în cazul său într-o veritabilă chemare a destinului. 

 

La Paris, în 1950, de Ziua Mamei 
 
Mitică Sinu evocă evenimente importante, a căror descriere dă impresia de viaţă, de bogăţie spiritu-

ală, de vigoare şi naturaleţe. Un asemenea episod este Festivalul românesc de la Sala Odeon din Paris, 
din anul 1950. De Ziua Mamei, „un mare număr de emigranţi români aflaţi la Paris…, învăţaţi şi foşti 
oameni politici, români din toate sferele sociale, de toate categoriile şi toate confesiunile religioase” par-
ticipă cu emoţie la o serbare, încercând în acest fel să îşi regăsească specificul naţional, să retrăiască o 
fărâmă de autenticitate din România în care s-au născut. 

 
În cinci ţări, pe două continente 
 
De altfel, în această carte grupul exilaţilor (români stabiliţi în Franţa, Canada şi Statele Unite) for-

mează o societate în miniatură, cu trecut, prezent şi viitor, cu triumfuri şi eşecuri, cu dureri şi bucurii, 
cu melancolia şi dorul fiecăruia după patria natală. Astfel „despre prietenii şi cunoscuţii lui nea Mitică 
Sinu se poate vorbi, fără doar şi poate, ore întregi fără să te plictiseşti, iar de scris, poţi scrie atât cât te 
ţine condeiul, pentru că ai despre ce!… 460 de persoane conţine lista de cunoştinţe a octogenarului încă 
plin de vigoare, dornic de a-mi destăinui o viaţă palpitantă, petrecută în cinci ţări, pe două continente!”, 
spune autorul Octavian Curpaş. 

Aproape fiecare capitol al volumului de faţă are ca titlu numele unui exilat, urmat foarte pe scurt de 
un detaliu care esenţializează povestea de viaţă a acestuia. Astfel, Radu Bumbaru este „omul care nu s-a 
certat niciodată cu nimeni”, Ion Ritivoi este „un liberal de milioane”, Vasile Ţâra, un om pe care dra-
gostea de carte l-a dus până la Sorbona etc. 

 
„Exilul românesc la mijloc de secol XX” – o carte autentică 
 
„Exilul românesc la mijloc de secol XX” este un volum 

sinteză, plin de culoare, în care conflictele sunt prezentate în 
locuri diferite şi ne sunt descrise medii diferite. Cartea scrisă 
de Octavian Curpaş reflectă realitatea în mod autentic şi aduce 
în atenţia cititorului personaje robuste, care sunt obligate să 
trăiască şi să acţioneze în împrejurări atipice. Eroii săi, pe care 
acesta îi prezintă cu obiectivitate şi detaşare dau valoare realis-
tă acestui volum. Prin intermediul lor, autorul acoperă o paletă 
vastă de întâmplări care dovedesc preocuparea scriitorului 
pentru viaţa socială, politică şi culturală a acelor vremuri, cu 
moravurile şi tipologiile ei. Nimic nu este idealizat în volumul 
semnat de Octavian Curpaş; eroii săi sunt portretizaţi cu forţă, 
cu entuziasm, cu stil. 

 
O poveste de viaţă care inspiră şi revigorează 
 
Povestea lui Mitică Sinu este interesantă, iar modul în care 

este spusă îl angajează direct pe cititor, dându-i impresia că 
participă la o conversaţie cu personajul principal. Farmecul şi 
pitorescul celor relatate, nota subtilă de umor ce se îmbină cu 
robusteţea povestitorului, dar şi optimismul care străbate în-
tregul volum dovedesc un stil eficient, obiectiv, spontan, dra-
matic pe alocuri, plin de temperament şi energie. 

În cartea scrisă de Octavian Curpaş nimic nu este simulat, detaliile sunt redate firesc, Adevărul de-
vine supra-personaj, trăirile interioare sunt sincere, astfel că implicit, cititorul participă la frământările 
eroilor. Interesul cititorului este menţinut treaz pe tot parcursul lecturii şi datorită atitudinii pozitive şi 
pline de încredere a naratorului, care inspiră şi revigorează. 
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ILEANA ANGHEL MEŞTER ŞI TAINELE DEBUTULUI SEPTUAGENAR 

 
Antoaneta TURDA 

 

 
Motto : 

,,La tine azi mă întoarce dorul 
Icoană din Ardealul meu iubit  
Ţăranul mândru mi te-a plăsmuit  
Cu mâna care-şi seamănă ogorul  
Şi dreapta lui a adăpat izvorul  
Prin secole rodind nestăvilit” 

 
Sunt versurile ce deschid volumul de poezie care marchează debutul editorial al Ilenei Anghel Meşter, 

nume cu rezonanţe atât în România, cât şi în Canada, unde este stabilită din 1987. Ce ascunde acest nume? 
Iată datele existente în Programul TINLIB : 

Nume, Prenume : Meşter, Ileana 
Cunoscut (ă) ca : diaspora românească 
Cunoscut (ă) ca : personalitate MM 
Formă nepreferată : Anghel Meşter, Ileana 
Profesia : artist plastic  
Domeniu de afirmare : pictură (icoane pe sticlă) şi literatură 
Data naşterii : 16 septembrie 1941 
Loc naştere : Abrud  
Naţionalitate : română 
Cetăţenie : canadiană 

Domiciliu : Montreal, Canada 
Studii : şcoala primară şi liceul în localitatea natală 
Studii : Institutul Pedagogic Cluj 
Studii : Facultatea de Arte Plastice Bucureşti, 1965 
Activitatea socio-profesională : între 1965-1987 a fost profesoară de 

desen la Şcoala generală nr. 4 din Baia Mare iar după stabilirea în Canada a 
lucrat, până la pensionarea din 2001, ca şi consilier artistic la Maison 
International de la Rive-Sud din Montreal  

Debut : editorial în 2011 cu volumul Icoane pe sticlă 
Note : din 1987 este stabilită la Montreal, Canada 
Note : din 1992 pictează icoane pe sticlă 
Note : de-a lungul timpului a avut expoziţii de icoane pe sticlă în SUA şi Canada; a expus de câteva ori 

icoane pe sticlă la Biserica Greco-Catolică Sfânta Maria Mică din Montreal  
Pornită dintr-un colţ românesc în care patriotismul este poate mai fierbinte decât oriunde altundeva, 

poeta al cărei nume poate fi întâlnit de multă vreme în presa românească din Canada, a revenit temporar în 
ţară, în vara anului trecut, pentru a-şi lansa această carte care adună între filele sale poezii din care răzbat 
două sentimente: iubirea în toate nuanţele sale (iubirea ca sentiment uman, iubirea creştinească a aproapelui 
şi iubirea de ţară) şi dorul de patrie. Ţinându-se deoparte de inovaţiile liricii postmoderniste dominante în 
peisajul literar românesc, Ileana Anghel Meşter cucereşte prin naturaleţea şi sinceritatea mesajelor transmise 
prin aceste poezii care duc cu gândul la icoanele româneşti pe care autoarea ştie să le redea la fel de bine în 
pictură ca şi în scris, aşa cum miraculos o dovedesc coperta cărţii pe care se află o icoană cu tema inedită a 
săvârşirii păcatului originar şi poezia Icoană de Maramureş în care sunt concentrate simbolurile esenţiale ale 
toposului şi credinţelor maramureşene.  
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Aşa cum mărturiseşte în poezia Resemnare aflată către sfârşitul cărţii (este penultima poezie):  
«Nu pot să-ţi spun cuvinte potrivite 
În limba de-mprumut în care-mi cânţi. 
Noian de gânduri zboară risipite … 
Cum să încapă-n vorbele-mi strivite  
Tristeţile cu bucurii-mpletite? 
Tăcerile pogoară împietrite 
Şi nu vei şti nicicând cât mă frămânţi!»115, 

autoarea scrie în limba maternă, convinsă fiind că prin ea îşi poate exprima cel mai bine orice gând, 
sentiment, sau chiar o simplă impresie ca cea din poezia Întâiul fulg: 

«Copaci golaşi îmi străjuiesc pervazul; 
Peluza şi-a uitat culoarea-n vară. 
Cu vântul rece poposit aseară, 
Un fulg de nea se-arată-ntâia oară 
Să-mi mângâie privirea şi obrazul»116 

Mângâierea nostalgică a fulgului de nea provoacă aducerile-aminte din care răzbate chinul emigrantului 
pe care ţara de adopţie nu l-a primit cu braţele deschise, făcându-l să tânjească mereu după locul de baştină: 

«O, Père Noël, te voi opri pe stradă 
Cu gândul să te-nduplec, dac-ai vrea 
Şi ca-n legendă, pe un drum de stea 
Strângând în barbă fulgii de zăpadă  
Să pleci uşor, ca nimeni să te vadă  
Şi să te-opreşti departe-n ţara mea.»117  

Dorul de plaiurile natale, sugerat în toate poeziile într-un anume fel, este expresia unei iubiri eterne şi 
atotcuprinzătoare ce se contopeşte cu un dor  nestins:  

«Ştergar cu ol, 
Ştergar cu flori, 
Ştergar cu pâini. 
Frumoase mâini 
Pe pântec-roată 
Şi pe sâni.»118 

Iubirea în toată splendoarea ei este magică, inex-
plicabilă şi nemuritoare dovedindu-şi puterea cel mai 
bine în iubirea maternă exprimată într-o formulă 
similară descântecelor rostite la naştere, în poezia Rugă 
închinată fiicei sale, Dana. Magia iubirii şi a naşterii unui 
copil dau sens vieţii chiar şi atunci când omul este 
copleşit de doruri şi de temeri nerostite cuibărite în 
sufletul omenesc capabil, asemeni amnarului, să aprindă 
oricând scântei de dragoste ce sprijină o fiinţa vulne-
rabilă, aşa cum amnarele care se pun la colţurile con-
strucţiilor ţărăneşti sprijină acoperişul. 

Sprijinit de speranţă şi frumuseţea lumii (chiar şi 
atunci când este văzută cu ochi trişti) sufletul Ilenei 
Anghel Meşter se deschide în faţa cititorului în în-
tregime, prin acest volum de debut chiar în anul în care 
împlineşte 70 de ani. Cartea este publicată în limba 
română, în Canada, la Editura ASLRQ de pe lângă 
Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din Quebec 
(care are ca scop să reunească scriitorii de limbă română din Quebec şi să promoveze cultura românească în 
Quebec şi în lume). Farmecul poeziilor cuprinse aici este sporit de grafica aparţinând tot autoarei, care a 
surprins şi prin desen mult îndrăgitele plaiuri natale, cu figura emblematică a lui Avram Iancu a căror nos-
talgie o poartă în inimă în îndepărtata Canadă. 
                                                 
115. Meşter Anghel, Ileana- Icoane pe sticlă, Montreal : Editura ASLRQ, 2011, p. 67. 
116. Idem, p. 12. 
117. Idem, p. 14. 
118. Idem, p. 52. 

Ileana Meşter la 
lansarea cărţii 
„Icoane pe sticlă”” 
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90 DE ANI CU URMUZ 

 
Antoaneta TURDA 

 

 
În tumultul cotidian, tot mai mult simt ne-

voia unor lecturi originale, capabile să-mi 
sustragă gândul de la stresul copleşitor, setea de 
lectură nefiind foarte mare, dar selectivă şi, ine-
rent, paradoxală, cu enorma producţie editorială 
românească. Puterea de a lectura desigur că de-
pinde de mulţi factori, primordială fiind afinita-
tea dintre cititor şi autor, pentru că ea are pute-
rea de a lega, peste ani, aceleaşi spirite. Un astfel 
de sentiment de afinitate l-am avut cu Urmuz, 
culmea, nu în anii adolescenţei, când am auzit 
prima dată acest nume remarcabil prin creaţia sa 
nonconformistă, ci acum, la anii maturităţii, 
după lectura cărţii apărute la Editura Umbria 
din Baia Mare, Pelicanul sau babiţa, semnat Ana-
gaia (pseudonimul cunoscutei profesoare 

băimărene, doamna Ana Olos). Conceput sub 
forma unui eseu critic, volumul cuprinde, în 

doar 117 pagini, reperele esenţiale ale operei lui 
Demetru Dumitrescu-Buzău, care debuta în 
1922 sub ocrotirea lui Tudor Arghezi, care i-a şi 
ales pseudonimul sub care este cunoscut în 
literatură. Lectura cărţii (din păcate prea puţin 
cunoscută în mediile culturale româneşti) mi-a 
declanşat o curiozitate atât de mare, încât pot 
afirma cu toată convingerea că abia acum, după 
90 de ani de la debut, încep să îl cunosc cu  
adevărat pe cel care prevestea, prin Ismaïl şi Tur-
navitu, absurdul ce va căpăta strălucire sub pana 
lui Eugen Ionescu. Fermecătoare nu doar prin 
bufoneria limbajului, ci şi prin personajele mon-
struoase şi descrierile ce ridiculizează plictiseala 
clasică, prozele urmuziene pot cuceri şi pe cel 
mai conservator cititor, mai ales dacă acesta 
conştientizează bine faptul că autorul se afirmă 
după un război mondial şi la începutul unui se-
col, ambele fiind provocatoare de mari cata-
clisme sociale şi morale care cer o schimbare 
mentală şi de atitudine pe care Urmuz a înţeles-o 
bine. Aşadar creaţia urmuziană care este, pe tot 
parcursul ei, o pledoarie pentru schimbare, se 
cere receptată cu răbdare şi îngăduinţă faţă de o 
lume deloc frumoasă, în care personaje precum 
Cotadi şi Dragomir sau Algazy şi Grummer din 
prozele cu aceleaşi titluri sunt simboluri ale lu-
mii imposibile percepute de scriitorul român. 
Făcând un exerciţiu în a-şi „dresa” răbdarea, 
grăbitul cititor al secolului XXI poate avea bu-
curia să savureze poemul eroico-erotic şi muzi-
cal în proză, Fuchsiada aspectul stilistic şi mai 
ales muzical (amintesc aici că muzica a fost 
întotdeauna o mare pasiune a scriitorului) 
ajutându-l să ignore, măcar pe moment, urâciu-
nea lumii. Apariţia şi receptarea temerarului 
creator în peisajul literar românesc într-un mo-
ment în care se zbăteau atâţia scriitori în lupta 
dintre tradiţionalism şi modernitate nu doar că 
înviorează atmosfera de la acea vreme, ci îl 
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propulsează automat spre şefia de coloană a 
suprarealiştilor care cuceresc publicul în primul 
rând prin comicul absurd şi exploatarea la 
maxim a grotescului. Venind după marii clasici 
naţionali şi ecourile creaţiei lor concretizate la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolu-
lui XX, Urmuz se conectează rapid la literatura 
universală prin elementele avangardiste propul-
sate. Mă gândesc aici în primul rând la elevata 
parodie a discursului din Cronicari, fabulă care, 
adresată lecturilor convenţionale, deschide un 
nou tărâm estetic. Abordarea estetică a operei 
urmuziene duce cu gândul, în primul rând, la 
personajele care sub pana sa au o putere mira-
culoasă de metamorfozare, ele fascinând prin 
multiplele faţete care, în ciuda faptului că nu se 
concretizează în final în portrete bine definite 
(ele par, la o privire mai superficială, nişte 
încercări abia ieşite din laboratorul de creaţie al 
scriitorului), atrag atenţia mai ales prin trăsătura 
lor comună şi foarte clar oglindită: agresivitatea. 
De ce sunt personajele lui Urmuz agresive?! 
Poate de frică, poate dintr-o dorinţă prea mare 
de schimbare, aşa cum fusese şi creatorul lor, 
dacă e să dăm crezare lui Tudor Arghezi care 
face o mărturie relevantă în „Bilete de papagal” 
nr. 16 din 19 februarie 1928, referitoare la debu-
tul lui Urmuz: „Este adevărat că Urmuz dorea 
tot atât de mult să fie publicat cât se şi 
înspăimânta de publicitate. În vreme ce ştia că 
se culege proza lui în tipografie, a trăit o 
săptămână atroce. Se scula în toiul nopţii şi tri-
mitea o scrisoare foarte urgentă, ca să mai 
întrebe dacă virgula de după un că nu ar fi fost 
mai bine să fie trecută înainte. L-am descoperit 
noaptea împrejurul casei, sfios, neliniştit, timo-
rat sau în transă de speranţe, dacă se găseşte sau 

nu un miez în proza lui, dacă nu cumva e vorba 
de o eroare; îndemnându-mă când să o public şi 
când s-o distrug; când s-o însoţesc de o notă 
elogioasă, când să-l înjur.” Ieşit din orice clişeu, 
omenesc şi artistic, Urmuz fascinează şi după 
atâţia de ani de la debutul său, proza sa fiind 
capabilă oricând să trezească apetitul pentru 
lectură, fapt pentru care am enunţat reperele 
esenţiale ale creaţiei sale fără niciun citat, tocmai 
pentru a trezi interesul pentru lectură din Pagini 
bizare, existente în colecţiile noastre în urmă-
toarele ediţii complete (menţionez că există şi 
fragmente din Pagini bizare, atât ca materiale au-
dio-video, cât şi tipărite): 

 
1970 – Bucureşti, Minerva; 
1999 – Chişinău, Cartier; 
1999 – Cluj, Dacia; 
2001 – Cluj, Dacia; 
2002 – Iaşi, Princeps Edit; 
2005 – Iaşi, Princeps Edit; 
2006 – Chişinău, Cartier; 
2008 – Cluj, Limes 
 
Mai există o ediţie bilingvă română-germană 

apărută la Editura Cartea Românească din 
Bucureşti în 1985 şi o ediţie în limbile română, 
franceză, engleză, italiană, apărută la Editura 
Hestia din Timişoara în 1998. 

Pentru o bună receptare a operei lui Urmuz, 
pe lângă Pelicanul sau babiţa, mai recomand pen-
tru lectură volumul Urmuz al lui Nicolae Balotă, 
apărut la Editura Dacia din Cluj în 1970, pre-
cum şi cartea lui Adrian Lăcătuş: Urmuz : mono-
grafie, antologie comentată, receptare critică, apărută la 
Braşov, Editura Aula, 2002. 
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RENÉ LALIQUE: ARTĂ ÎNTR-O STICLĂ DE PARFUM 

 
Corina Diamanta LUPU 

 

 
 

René Jules Lalique (6 aprilie 1860, Ay, Marna, Franţa – 5 mai 
1945, Paris), cunoscut designer de sticle de parfum, bijuterii, 
candelabre, ceasuri, oglinzi, vaze, ornamente de automobile, este 
renumit pentru frumuseţea şi calitatea creaţiilor sale, aflate la mare 
preţ printre colecţionari. Obiectele din sticlă realizate de el au fost 
expuse în numeroase muzee din întreaga lume.  

 
Ay, Paris şi Londra 
 
René Jules Lalique şi-a petrecut prima parte a vieţii învăţând 

metode de design pe care le aplică mai târziu, în creaţiile sale. Când 
René împlineşte doi ani, familia se mută de la Ay la Paris. Totuşi Ay 
nu este dat uitării, pentru că familia Lalique revine aici în fiecare 
vacanţă de vară. Influenţa călătoriilor în localitatea natală se regăseşte 
în obiectele de sticlă cu modele inspirate din natură, pe care Lalique 
le realizează ulterior. La 12 ani, acesta urmează cursuri la Collège 
Turgot, unde ia primele lecţii de desen şi schiţe. 

Doi ani mai târziu, după ce tatăl său se stinge din viaţă, Lalique intră ucenic la un bijutier parizian, Louis 
Aucoc. În paralel, acesta frecventează Ecole des Arts Décoratifs, iar din 1878 până în 1880, învaţă la Colegiul 
de Artă Sydenham din Londra, Marea Britanie. Aici, Lalique îşi perfecţionează deprinderile de desenator şi îşi 
dezvoltă abordarea naturalistă în artă. Revenit în Franţa după terminarea colegiului, în 1882, acesta lucrează ca 
artist liber profesionist pentru câteva case de bijuterii de top din Paris, printre care Aucoc, Cartier, 
Boucheron. Patru ani mai târziu el îşi deschide propriul atelier de bijuterii.  

 
O sticlă de parfum, 38.000 de lire sterline 
 
În 1907, Lalique începe colaborarea cu firma Coty, pentru care 

creează sticle de parfum. Acesta realizează  câteva mii de sticle de 
parfum, în peste 250 de modele diferite, toate elegante şi inova-
toare, atât pentru Maison Lalique cât şi pentru companii ca 
D'Orsay, Guerlain, Worth, Forvil, Houbigant, Rogeret et Gallet. 
Cea mai rară şi mai valoroasă sticlă de parfum ce îi poartă 
semnătura este „Bouchon Mures”, model vândut în 1990, la 
Bonhams pentru fabuloasa sumă de 38.000 de lire sterline. Sticla 
realizată de el este curată, mată, de culoarea chihlimbarului ori a 
prunei sau gri, galbenă, verde, albastră, neagră. Lalique a perfec-
ţionat utilizarea sticlei opalescente, ce aminteşte de diamante sau 
opale, din care a modelat figurine, farfurii, boluri, vaze, candelabre 
şi mascote pentru maşini. Rene Lalique a produs aceste obiecte 
minunate în stil Art Nouveau şi mai târziu, în stil Art Deco.  

În 1920, René Lalique este deja cunoscut pentru lucrările sale în 
stil Art Deco. Printre acestea se numără pereţii de sticlă luminaţi şi 
elegantele coloane de sticlă ce împodobesc sufrageria şi marele 
salon de la SS Normandie.  

 

René Jules Lalique 
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René Lalique, bijutierul lui Sarah Bernhardt 
 
Deşi faimos pentru designul artistic în sticlă, Rene Lalique s-a 

remarcat de asemenea, şi ca bijutier, creând pentru actriţe ca Sarah 
Bernhardt, pentru aristocraţi, dar şi pentru patronul său, Calouste 
Gulbenkian. În 1890, Lalique era deja recunoscut ca unul dintre principalii 
designeri de bijuterii Art Nouveau din Franţa, realizând piese inovatoare 
pentru La Maison de l'Art Nouveau, noul magazin parizian al lui Samuel 
Bing. Astfel, Lalique ajunge să se numere printre cei mai faimoşi în 
domeniul său, numele lui fiind sinonim cu creativitata şi calitatea. În plus, 
René Lalique utilizează cele mai moderne şi inovatoare tehnici de 
fabricaţie şi echipamente disponibile, care îi permit să realizeze mai mult 
de un articol din sticlă o dată, păstrând aspectul hand made, ceea ce 
însemna că bijuteriile sale de calitate deveneau accesibile publicului larg.  

 
 
René Lalique, un artist plin de imaginaţie şi creativ 
 
Opera lui Lalique a fost influenţată de natură, dar şi de stilurile Art Nouveau şi Art Deco. Vacanţele de 

vară petrecute la Ay, în Franţa, precum şi perioada studiilor la Colegiul de Artă Sydenham din Londra au avut 
un puternic efect asupra lucrărilor 
inspirate din natură ale lui Lalique. Ca 
urmare, multe din bijuteriile şi vazele 
lucrate de el au modele de plante, flori şi 
linii curgătoare.  

Recunoscut ca unul dintre cei mai 
mari creatori de sticlă şi designeri de 
bijuterii din lume, din perioada Art 
Nouveau şi Art Deco, René Jules 
Lalique a fost un artist plin de imaginaţie 
şi creativ în tot ce a realizat. Fabrica sa 
din Wingen-sur-Moder avea 600 de 
angajaţi. În prezent, compania înfiinţată 
de Rene Lalique este încă activă, fiind 
condusă de strănepoata acestuia, Marie-
Claude. 
 
Bucureşti, 19 octombrie 2011 

 

Sarah Bernhardt 
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MODĂ, ROMANTISM ŞI ELEGANŢĂ. REMEMBER AUDREY HEPBURN 

 
Corina Diamanta LUPU 

 

 
 

În 1957, creatorul de modă Christian Dior se stinge brusc din viaţă, lăsându-şi imperiul pe mâna unui asis-
tent în vârstă de 21 de ani,  pe nume Yves Saint Laurent. Acesta introduce o serie de inovaţii în moda femi-

nină, ceea ce îl propulsează ca trend setter în următorii ani. Saint 
Laurent experimentează stiluri şi materiale noi, aducând în vogă 
silueta tubulară şi imaginile glamour. Alţi designeri cu influenţă în 
această perioadă au fost Hubert Givenchy, Claire McCardell şi Bon-
nie Cashin. Idealul eleganţei feminine este reprezentat la acea vreme 
de actriţa Audrey Hepburn şi de Jacqueline Kennedy. 

 
AUDREY HEPBURN, UN LOOK ÎN ÎNTREGIME 

ORIGINAL 
 
Audrey Hepburn (născută Audrey Kathleen Ruston 4 mai 1929, 

Bruxelles, Belgia – 20 ianuarie 1993, Elveţia) a captivat publicul cu 
silueta sa fină, maniere aristo-
crate şi mişcări graţioase, care 
reprezentau nu   numai un look 
nou, ci şi o imagine inedită  a 
feminităţii. De asemenea, tun-
soarea pixie şi gâtul ei de lebădă 

completau în mod fericit orice ţinută pe care aceasta o purta. Eleganta 
Audrey a fost exact opusul unora dintre contemporanele sale, ca Marilyn 
Monroe sau Elizabeth Taylor, cu atât mai mult cu cât, după standardele 
anilor cincizeci, Hepburn era prea înaltă şi prea slabă. 

Look-ul ei în întregime original, precum şi hainele pe care Audrey 
Hepburn le îmbrăca îi accentuau mai degrabă corpul zvelt, în loc să creeze 
curbe false. Audrey a fost o combinaţie captivantă de glamour şi sofisti-
care cu inocenţă şi fragilitate. Ea a rămas ca o figură reprezentativă în 
moda anilor cincizeci şi şaizeci, eleganţa ei fiind şi azi o sursă de inspiraţie 
pentru multe femei. La fel ca şi Jacqueline Kennedy Onassis, Audrey 
Hepburn a adoptat un stil necomplicat, cu linii simple, alegându-şi haine 
ce îi subliniau fizicul înalt şi subţire. 

 
DECOLTEUL SABRINA 
 
Hubert Givenchy a creat ţinutele cunoscutei actriţe, ocupându-se de garderoba ei pentru filme ca „Mic 

dejun la Tiffany” (1961), „Şarada” (1964), „Cum să furi un milion de dolari” (1966) şi altele. 
Şi, pentru că prima impresie contează, iată ce spune Givenchy despre momentul când a cunoscut-o pe 

Audrey Hepburn. 
 „Am fost anunţat că domnişoara Hepburn venea să îşi aleagă haine pentru noul ei film, „Sabrina”. M-am 

gândit că acest lucru este fantastic. Când uşa studioului s-a deschis, în prag se afla o femeie tânără, foarte sub-
ţire, foarte înaltă, cu ochi de căprioară, tunsă scurt. Audrey purta pantaloni sport, tricou, papuci şi o pălărie de 
gondolier cu panglică roşie pe care scria VENEZIA. Prima impresie atunci când am văzut-o a fost că în faţa 
mea se găsea un animal extrem de delicat. Audrey avea ochi superbi şi era foarte subţire... I-am spus: «Made-

Christian Dior 

Audrey Hepburn
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moiselle, mi-ar plăcea să te ajut, dar am foarte puţine cusătorese şi tocmai lucrez la o nouă colecţie, nu am 
când să îţi fac haine.» «Nu-i nimic», mi-a răspuns ea, «arată-mi ce ai deja în această colecţie.» Audrey a probat 
mai multe rochii şi tot ce a încercat îi venea perfect. «Este ceea ce am nevoie!», a exclamat ea. Hepburn era 
genul de femeie care ştie exact ce vrea. Îşi cunoştea perfect trupul, cu tot ce o punea în valoare sau o 
dezavantaja. 

Mai târziu am încercat să îmi adaptez schiţele după dorinţele ei. De exemplu, ea a vrut o rochie de seară 
fără umeri, pe care mi-a cerut să o modific în aşa fel încât să îi ascundă golurile dintre clavicule. Ceea ce a 
rezultat a devenit în cele din urmă un stil atât de popular încât l-am numit «decolteul Sabrina», după numele 
filmului în care Audrey Hepburn a purtat această rochie.” 

 
LITTLE BLACK DRESS 
 
Audrey Hepburn a fost dintotdeauna imaginea a ceea ce a 

rămas în istoria modei ca „little black dress”. Ea a lansat şi a făcut 
celebru acest articol vestimentar pe marele ecran, în filmul „Mic 
dejun la Tiffany”. Rochia neagră Givenchy purtată de Audrey în 
această peliculă a fost vândută în 2006 cu peste 462.000 de lire 
sterline, cel mai mare preţ pentru o rochie dintr-un film. Femeile 
din toată lumea se îmbracă şi azi în rochie neagră la evenimente de 
gală, la nunţi şi dineuri, aducând astfel un omagiu stilului unic al lui 
Audrey. 

 
 
PANTALONI CAPRI 
 
Totodată, Audrey Hepburn a făcut celebri pantalonii Capri în filme ca „Sabrina” şi „Funny Face”. Aceştia 

sunt şi în prezent la modă. Indiferent de culoarea pentru care optează, cele care îi poartă vor arăta „foarte 
Audrey”. În plus, a fi şic este mai simplu şi mai uşor ca niciodată pentru orice femeie, dacă la fel ca şi celebra 
actriţă, alege să poarte o pereche de balerini, pe care diva îi asorta la rochii, pantaloni, pantaloni Capri etc. 

Audrey Hepburn a iubit hainele feminine. Totuşi, ea a ştiut să pună în evidenţă şi un look inspirat din 
ţinutele masculine. După „Vacanţă la Roma”, peliculă ce i-a adus celebritatea, femeile de pretutindeni au 
copiat tunsoarea scurtă, fustele ample şi bogate, strânse pe talie şi bluzele cămaşă încheiate în nasturi, à la 
Audrey, ce au făcut furori la acea vreme. De asemenea, pardesiele elegante şi poşetele perfecte îi desăvârşeau  
actriţei ţinuta, făcând-o unică şi specială. 

 
AUDREY HEPBURN, UN STIL ÎNCĂ LA MODĂ 
 
Incredibilul stil al lui Audrey Hepburn trăieşte şi azi în 

femeile din toată lumea. Simplitatea, feminitatea, dar şi liniile 
sobre, de inspiraţie masculină, specifice vestimentaţiei marii 
actriţe se regăsesc în colecţiile unora dintre cei mai cunoscuţi 
designeri ai zilelor noastre.  

Audrey Hepburn, această frumuseţe născută la Bruxelles, 
din tată englez şi mamă aparţinând unei familii aristocrate 
olandeze, a fost şi rămâne una din figurile reprezentative ale 
timpului nostru. Poate că farmecul ei provenea din eleganţa şi 
spiritul cu care fusese înzestrată de la natură sau poate din 
acel look aparte pe care i l-au dat rochia neagră şi mănuşile 
lungi în „Mic dejun la Tiffany” ori foarte posibil dintr-o 
combinaţie a celor două. 

Actriţa însăşi mărturisea: „Look-ul meu este realizabil. 
Orice femeie poate arăta la fel ca Audrey Hepburn dacă îmi 
adoptă coafura, îşi cumpără ochelari de soare mari şi îmbracă 
rochii fără mânecă.” 
 
Bucureşti, 28 octombrie 2011 
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S-A ÎNTÂMPLAT ACUM 50 DE ANI. PREZENŢE ROMÂNEŞTI ÎN LUME  

Extrase din articole ale ziarului „Pentru socialism” 
 

Laviniu ARDELEAN 
 

 
Marţi 9 ianuarie 1962 – Filme româneşti la Festivalul internaţional al televiziunii de la Monte Carlo  
 
La 7 ianuarie a avut loc la Monte Carlo cea de-a doua zi a Festivalului internaţional al televiziunii. Printre filmele care 

au fost prezentate se află şi unele româneşti, precum „Varietăţi muzicale” sau „Elevi în vacanţă”, producţii ale studioului 
de televiziune Bucureşti. 

Referindu-se la cele două filme româneşti prezentate în cadrul festivalului, corespondentul special din Monte Carlo al 
Agenţiei France Presse subliniază primirea călduroasă făcută celor două filme de către cei prezenţi. Vorbind despre do-
cumentarul „Elevi în vacanţă”, corespondentul relevă că acest film a fost deosebit de „adevărat şi plăcut”. 

 
Sâmbătă 13 ianuarie 1962 – Succesul unui artist român la Baku 
 
Ion Piso, solist al Teatrului de Operă şi Balet al R. P. Române, laureat al Premiului de Stat, şi-a început în mod 

strălucit turneul în Uniunea Sovietică, apărând pe scena oraşului Baku – capitala R. S. Azerbaidjene. El a participat la 
spectacolele Teatrului Academic de Operă şi Balet din Baku, unde a interpretat rolul ducelui în „Rigoletto” şi al lui 
Cavaradossi în „Tosca”. 

Cântăreţul român a fost primit cu mare interes de amatorii de operă. După cum se subliniază în cercurile muzicale 
din Baku, Ion Piso a demonstrat calităţii deosebite de cântăreţ şi artist, iar vocea sa a produs o impresie profundă.  

La 11 ianuarie cântăreţul român a plecat la Tbilisi. 
 
Vineri 19 ianuarie 1962 – Ministrul R. P. Române la Londra a donat Bibliotecii Muzeului Britanic cărţi 

româneşti din partea Bibliotecii Centrale de Stat 
 
În cadrul unei festivităţi care a avut loc la 15 ianuarie la British Museum, ministrul R. P. Române a donat Bibliotecii 

Muzeului Britanic – care numără peste 6 milioane şi jumătate de volume – un număr apreciabil de cărţi româneşti din 
partea Bibliotecii Centrale de Stat.  

Mulţumind pentru cadoul primit, Franck Francis, directorul muzeului şi al bibliotecii, a subliniat că el contribuie la 
dezvoltarea schimburilor culturale între cele două ţări, la o mai bună cunoaştere şi apopiere reciprocă. 

După ce a menţionat bunele legături care există între Biblioteca Muzeului Britanic şi principalele biblioteci din ţara 
noastră, vorbitorul a arătat că noile cărţi româneşti se adaugă la lucrările unor poeţi şi scriitori români deja existente în 
biblioteca muzeului. 

 
Joi 10 mai 1962 – Seară festivă închinată lui I. L. Caragiale 
 
La 7 mai, Uniunea Scriitorilor şi Consiliul naţional al păcii din R. P. Ungară au organizat la Budapesta o seară festivă 

închinată lui Ion Luca Caragiale, de la moartea căruia se împlinesc 50 de ani. La festivitate au participat dr. Béla Köpeczi, 
şeful Direcţiei Generale a editurilor din R. P. Ungară, Jözsef Darvas, preşedintele Uniunii Scriitorilor, reprezentanţi ai 
Ministerului Afacerilor Externe, numeroase personalităţi ale Ambasadei române la Budapesta. 

Dr. Béla Köpeczi a vorbit despre opera scriitorului român, după care actori cunoscuţi au citit fragmente din operele 
sale. 

 
Vineri 8 iunie 1962 – Emisiune închinată lui G. Enescu 
 
Postul de televiziune al Universităţii din Chile a transmis zilele trecute o emisiune închinată compozitorului şi 

dirijorului român George Enescu. Cu acest prilej s-a vorbit despre viaţa şi opera marelui artist român.  
Totodată, postul de radio al Universităţii Tehnice de Stat a transmis, cu sprijinul Institutului de Cultură chiliano-

român, un program de muzică de George Enescu. 
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ŞI DE-I PRICEP DOINIREA, NU POT SĂ-I ÎNŢELEG / DIN NOAPTEA EI SUSURUL ŞI 

TÂLCUL EI ÎNTREG  1 
GHEORGHE CHIVU 

(fragment dintr-o eventuală monografie) 
 

Angela Monica JUCAN 
 
 

Lui Gheorghe Chivu îi plăcea numele mamei lui, Demetra, pentru că – spunea – provine din mitologia agri-
colă. De provenit, provine, dar nu ne aşteptăm ca părinţii ei sau naşii să fi ştiut ceva despre zeiţa greacă Deme-
ter. 

În certificatul de naştere al viitorului om de cultură care are şi el nume „agricol”, numele mamei este tre-
cut în corespondentul românesc: Dumitra. Poetul o numeşte, de cele mai multe ori, Demetra, uneori 
pronunţând ambele variante. 

La data naşterii lui Gheorghe Chivu, Demetra Chivu, născută Panduru, avea 30 de ani, deci s-a născut în 
anul 1882. Era mai tânără cu cinci ani decât soţul. Părinţii ei erau, probabil, originari tot din Chirnogi, sau cel 
puţin unul din ei, dar ea s-a născut în Curcani. 

Satul Curcani a fost înfiinţat curând după Războiul de Independenţă, prin împroprietărirea cu pământ a 
unor combatanţi de pe frontul din Balcani. Ei erau, de loc, din satele apropiate – Chirnogi, Gruiu, Mitreni, 
Olteniţa, Şoldanu. Actul de înfiinţare a localităţii a fost emis de Carol I, la 24 septembrie 1878. 

Satul era destinat „însurăţeilor”. La înfiinţarea comunei, Carol I a spus: Sunt fericit de a putea fi astăzi naşul 
întâiei comuni a însurăţeilor care trebuie să poarte numele de „Curcani”, ca amintire a faptelor măreţe din ultimul răsbel în care 
bravii Dorobanţi şi-au schimbat, pe poalele Balcanilor, această poreclă în renume. 

Demetra s-a născut patru ani mai târziu. E curios că, despre părinţii ei, Gheorghe Chivu nu a vorbit (cel 
puţin, nu a rămas nimic scris despre asta). N-a murit bunicul dinspre mamă în război, dar a fost şi el expus 
pericolului pe frontul din Bulgaria şi, poate, rănit. Destinul unui erou supravieţuitor îi impresionează însă mai 
puţin pe cei rămaşi departe de foc. Că a fost pe front e sigur: dacă n-ar fi fost, n-ar fi ajuns în Curcani. 

Nu a învăţat nici Demetra să scrie şi să citească, deşi în sat funcţiona, încă din 1883, o şcoală (fără local 
propriu). Înfiinţarea unei şcoli la numai cinci ani de la întemeierea satului presupune existenţa unor localnici 
luminaţi, care înţelegeau rostul învăţăturii, altfel, nu şi-ar fi asumat cheltuiala, ştiut fiind că, pe vremea aceea, 
învăţătorii erau plătiţi direct de comunitate. Şi şcoala nu s-a făcut doar de formă, în Curcani. S-au păstrat 
cataloage, foi matricole şi alte documente din acel timp. Dar Demetra nu a frecventat şcoala, fie pentru că nu 
i-a plăcut, fie pentru că ai ei, din ignoranţă sau din sărăcie, nu au trimis-o să înveţe măcar puţină carte. 

Nu există nici azi, însemnat pe hartă, un drum între Chirnogi şi Curcani, poate este doar unul de ţară, dar, 
cu siguranţă, oamenii circulau, dintr-un sat în altul, peste câmp. Asta nu înseamnă neapărat că viitorii părinţi ai 
lui Gheorghe Chivu s-au cunoscut înainte de a fi ajuns în Dobrogea, dar e destul de probabil să se fi cunoscut. 
Când, cum s-a stabilit Demetra în Chirnogeni, nu ştim. Poate prin căsătorie, poate, cu părinţii, la colonizarea 
satului. În Curcani existau chirnogeni, mulţi mai aveau, precis, rude în Chirnogi. Etc. 

Demetra a dus-o greu toată viaţa – muncitoare acasă şi la câmp, împărţită între dragostea şi datoria faţă de 
copii şi de soţ, nevoită să-şi gestioneze ingenios sărăcia. Avea intuiţia puterii autosugestiei. Gheorghe Chivu 
povestea cum mama punea, copiilor, în fiecare mână, câte o bucată de mămăligă şi le spunea: „Muşti din asta 
– zici că-i mămăligă; muşti din cealaltă – zici că-i magiun”. Viaţă de oameni săraci, mai ales după moartea lui 
Dobre. 

                                                 
1 Gheorghe Chivu, Eternele sigilii (vol. Brazde străbune). Poezia nu este dedicată Demetrei şi nici nu se referă la ea. 
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Că visul nostru cel mai drag de-atunci 
Era să cadă luna-n blid la prunci, 
Să vină visul cu colac să-mi bată 
Ca într-o cobză-n masa mea o dată, 
Să vină visul cu rachiu şi flori 
Să bată-n masa mea de două ori, 
Să-i prindă pruncii scândura dogită, 
Că frântă-n două-i bună şi că-i pită .2 

 

Demetra cânta frumos. Fiul ei spunea că mama lui cânta şi când râdea, şi când plângea. Ştia balade din sa-
tul ei, descânta de deochi, de dragoste şi, nu ne-ndoim, de boală, poate şi de farmece. A fost, şi ea, o persona-
litate, în cadrul restrâns al satului. Demetra nu era de acord cu reprezentaţiile teatrale ale soţului ei, dar (femeie 
supusă, probabil), nu lua măsuri. Gheorghe Chivu spune că îl îndura [pe tatăl lui] retrăgându-se în dragostea pentru 
copii şi în cântec. Se manifesta şi ea artistic, dar nu aduna public. Cânta spontan, printre treburile curente. 

Va fi adus cu ea, în Chirnogeni, graiul sincopat-haplologic din Curcani: mă’c („mă duc”), vă’ceţi („vă 
duceţi”), să’ce („se duce”); rezolvările în anaptixă (epenteză vocalică) ale pronunţărilor mai dificile din cuvinte-
le orăşeneşti: sticălă („sticlă”); alte accidente fonetice3 care fac farmecul vorbei din zonă. 

Poate că purta fustă largă, încreţită şi, iarna, o scurteică cu guler din blană de vulpe, ca prin Curcani. Nu 
am găsit alte informaţii despre portul acelei arii etnografice, probabil, mai puţin individualizate. 

Demetra Chivu a rămas văduvă la 34 de ani. Avea, atunci, patru copii în viaţă. Va fi avut şi copii morţi de 
mici. Gheorghe Chivu vorbea despre unul a cărui dată de naştere şi-ar fi însuşit-o el (dar noi nu credem po-
vestea cu data schimbată). Poate că Demetra nu s-a recăsătorit, dar, curând după moartea lui Dobre, a avut un 
alt partener de viaţă, lucru care trebuie să-i fi stânjenit relaţia cu copiii lui Dobre, mai ales după naşterea, în 
1920, a fiicei ei, Maria. Sună a reproş clar versurile compuse, peste ani, de Gheorghe: 

 

O cicatrice am în loc de zâmbet; 
De mult n-am fost, iubit-o, aşa frumos 
Nu plânge, lumea este iarăşi mare, 
Un steag e cerul, numai flori pe jos. 
 
Pierdută mâna, umărul o cată, 
Braţul ce te-a cuprins, mireasa mea – 
Fii fericită, din toţi pomii iată, 
Din ramuri înflorit te-oi mângâia. 
 (Sărbătoare, vol. Brazde străbune) 

 

Gheorghe Chivu îşi petrecea, ne închipuim, vacanţele acasă. Nu ştim însă dacă mama lui s-a gândit sau şi-a 
putut permite să-l viziteze la şcolile pe care le-a urmat. Poate, la Constanţa, da, însă până la Dorohoi şi chiar la 
Galaţi, deplasarea trebuie să fi fost prea costisitoare pentru ea. 

Spre deosebire de tată şi de bunicul patern, pe ea Gheorghe Chivu nu a „cântat-o” în stihurile lui. Dar nici 
n-a vorbit-o de rău. 

Nu am aflat cât a trăit Demetra. Nu s-a stins, atât de curând, după soţ, aşa cum s-a afirmat4. La 
încorporarea în armată a lui Gheorghe Chivu (1934), ea trăia şi avea 52 de ani. Este ultima ştire pe care o 
avem despre ea.

                                                 
2 Gheorghe Chivu, Slove pentru 1907 (vol. Brazde străbune). 
3 Din păcate, în singurul material lexicografic pe care l-am găsit: http://www.oltenita.de/primariacurcani/mono.doc nu 

s-au redat semnele diacritice. Nu ne putem da seama, necunoscând graiul zonei, dacă la „plapumă” e vorba de asimi-
lare (plapamă sau plapama – sub influenţa lui a precedent) sau de disimilare (plapăma sau plapămă). 

4 Tatăl său cade pe frontul Primului Război Mondial iar la scurt timp rămâne orfan şi de mamă şi creşte prin orfelinate (Ion Ardeleanu-
Pruncu, Şcoala de Artă „Gheorghe Chivu” Sighetu Marmaţiei. 140 de ani de învăţământ artistic, Sighetu Marmaţiei, 1926, p. 72. 
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SUPUŞI ACELORAŞI DESTINE, FRUMOASE, VOI, SURORI ŞI FRAŢI 1 

GHEORGHE CHIVU 

Fragment dintr-o eventuală monografie 
 

Angela Monica JUCAN 
 

 
În 1934, la încorporare, Gheorghe Chivu declara că are trei surori (Tudora, în vârstă de 22 de ani, 

Ioana, de 20 de ani, Maria, de 14 ani) şi un frate, Gheorghe, de 4 ani. 

Nu vom lua în serios declaraţia despre micuţul Gheorghe. În 1930, când ar fi trebuit să se nască 
(pentru a împlini, în 1934, 4 ani), Demetra era în vârstă de 48 de ani şi mai avea un copil numit Gheorghe 
(cel care este subiectul lucrării noastre)! Însă, Gheorghe Chivu a fost încorporat la 19 octombrie 1934 şi, 
dacă atunci avea un frate de 4 ani, acesta s-ar fi putut naşte şi la începutul lui 1931, când Demetra se 
apropia de 49 de ani (!), dacă nu-i chiar împlinise (nu ştim în ce lună s-a născut ea). Dacă nu a fost o 
simplă şotie de copil teribil, această declaraţie ar fi putut fi motivată de intenţia de a obţine, pe cale 
emoţională, permisii suplimentare: o mamă rămasă acasă fără sprijin, cu un copil mic, cu o fată de 14 ani, 
cu grijile gospodăriei, cu munca pământului etc. De altfel, este singurul loc în care e consemnat acest im-
posibil frate. A uitat chiar şi Chivu minciuna, după „liberare” nemaiavând nevoie de ea. 

Surorile par să fie reale, dar rămâne un secret de ce Chivu nu a spus, nici despre Tudora, nici despre 
Ioana, că una din ele i-ar fi fost soră geamănă. Noi presupunem că Tudora, deoarece este născută în 
1912, când credem că s-a născut şi Gheorghe Chivu. Cum am mai spus şi vom repeta, respingem ideea – 
cusută cu aţă albă – ca tânărul recrut să fi luat, în acte, locul unui frate mort, numit tot Gheorghe. 

În autobiografia olografă deţinută de profesorul Dragomir Ignat, Chivu scrie despre Tudoriţa că a 
decedat din cauza rabiei, fiind muşcată de propriul câine. La data redactării acestei autobiografii nedatate, 
dar scrise (deoarece vorbeşte de trei cărţi ale sale) după apariţia Metopelor şi înaintea Cantoriei, deci între 
1972 şi 1980, Ioana şi Maria erau în viaţă, prima, stabilită la Bucureşti, iar Maria în Plopeni, un sat subor-
donat, administrativ, comunei Chirnogeni. Despre surori, Chivu precizează că au întemeiat familii2. 
Născută în 1920, Maria a avut alt tată şi, uneori3, Gheorghe Chivu nu o menţionează printre fraţi, nu-
mindu-i doar pe copiii tatălui său: Radu, Tudoriţa şi Ioana. 

Cel mai mare dintre fraţi este Radu, spirit aventurier şi dornic de căpătuire, de meserie mecanic (dacă 
nu este şi aceasta o glumă/fantezie de artist a fratelui mai mic), plecat, prin 1919, definitiv, cu paşaport  
NANSEN – spune Gheorghe Chivu – spre America, unde nu se ştie dacă a ajuns, fiindcă, după plecare, 
n-a trimis vreodată vreun semn de viaţă. Dacă, în 1919, Radu avea deja o meserie, diferenţa de vârstă din-
tre el şi Gheorghe este mare. Mai sigur ar fi ca meseria să o fi deprins în armată, la ei în familie 
neexistând interes pentru învăţătură (singurul cu mai multă carte este Gheorghe, iar aceasta numai 
datorită împrejurării de a fi rămas orfan de tată şi, apoi, luat în grija IOVR). 

Având în vedere vârstele părinţilor (Dobre – 35 de ani, Dumitra – 30 de ani) trecute în certificatul de 
naştere al lui Gheorghe Chivu, în familie trebuie să fi fost şi alţi copii, poate morţi la vârste mici. 

 

                                                 
1 Gheorghe Chivu, Brazde (poem inclus în volumul Cantoria). 
2 Gheorghe Pârja, Dialoguri cu ferestre spre Nord, Cluj-Napoca, Limes, 2005, p. 91. 
3 De exemplu, în interviul mai sus menţionat realizat de Gheorghe Pârja. 
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RĂBOJ DIN LEMN DE MARAMUREŞ 

 
Angela SPIRIDON 

 

 
1342: Familia Bogdăneştilor construieşte la Cuhea o biserică de piatră (din care mai există ruine). 
 
1352: Prima atestare documentară păstrată a localităţii Cuhea (astăzi, Bogdan Vodă) – ortografiată: 

Kohnya. 
 
1382: Atestare documentară a localităţii Seini (consemnată Zynyarwarallya). 
 
1392: Sighetul era oraş liber: libera civitas Zyghet.  
 
1402: Primele menţiuni documentare cunoscute ale localităţilor Budeşti, Găneşti, Giuleşti, Fereşti, 

Vinceşti (Vincea). ■ Este sfinţită biserica romano-catolică din Baia Mare – cea pe lângă care vor 
funcţiona un azil pentru săraci şi un spital. 

 
1412: Se emite un act în care se prevăd unele măsuri de protecţie pentru breslaşii croitori din Baia Mare. 

■ Menţiune documentară a satului Năneşti (poss. Nanfalva). 
 
1442: Este ridicată biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Săcălăşeni (reconstruită în secolul 

al XVIII-lea). ■ Este edificată o biserică în localitatea proprietate a Balkfieştilor – Ardud. ■ Este 
menţionată în documente localitatea Lunca (poss. Lonka). 

 
18 iunie 1442: Pentru serviciile aduse familiei regale, Vladislav I acordă românilor Ştefan şi Mihail din 

Crăciuneşti dreptul de proprietate peste moşiile româneşti din Crăciuneşti, Bocicoi şi Lunca. 
 
7 mai 1472: Încep lucrările de canalizare a Băii Mari şi de pavare cu piatră de râu a principalelor străzi din 

oraş; banii necesari proveneau din încasările vamale de intrare a căruţelor în oraş, pentru târgul 
săptămânal. 

 
1512: Ioan Dragfi acordă privilegii nobiliare lui Simeon, Nicolae, Ioan şi Tarţa (Tarcea) Radul din 

Săcălăşeni: îi scuteşte de orice sarcini, de taxe şi de alte contribuţii, dându-le şi două sesii iobăgeşti în 
perimetrul satului, pe lângă cele primite de văduva lui Sandrin din Ardud – toate cu drept de 
folosinţă veşnică. 

 
1532: Se construieşte biserica de lemn „Cuvioasa Prascheva” din Sârbi-Susani, în care slujea atunci popa 

Teodor. 
 
1552: La cererea lui Ferdinand II, specialistul mineralog şi în exploatări miniere Georg Werner 

controlează situaţia financiară din Transilvania, între care şi a cămării din Baia Mare, după care 
întocmeşte un „Raport din lunile martie-aprilie 1552 despre veniturile regeşti din Transilvania” – în 
care un capitol este dedicat Băii Mari. 

 
1592: Sigismund Báthory reconfirmă dania satului Surduc-Copalnic liber-baronilor Dan şi Ioan Micle. 
 
1602: Moise Secuiul şi hoarde de tătari îl urmăresc pe generalul Basta făcând mare masacru în Chioar şi 

distrugând localităţi întregi (Măgura, Bârsăul Mare, Glodul, Frâncenii de Piatră, Bârsăuţa, Ileanda, 
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Bizuşa, Răstoci, Lemniu, Perii Vadului şi altele); au fost arse 332 de case şi pustiite 816, inclusiv în 
Finteuşuri, Posta, Cerneşti, Plopiş, Fânaţe. 

 
1642: Se construieşte biserica de lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din Sat-Şugatag. 
 
1652: În Borşa, cu diplomă emisă de Gabriel Bàthory, este înnobilată familia Steczko (Şteţco). 
 
1662: Principele Mihai Apafi îi înnobilează pe Gherman Ioan şi Moise, ca şi pe puşcaşul Todoran 

Gheorghe din Rohia. ■ În Asuaju de Sus, este înnobilată familia Boitor. 
 
1662: Primăvara, inundaţii în Maramureş. 
 
1672: Mitropolitul Sava Brancovici sfinţeşte biserica de lemn a Mănăstirii Moisei. 
 
1692: Este înfiinţat primul gimnaziu din Baia Mare. ■ La Bocicoi, copistul Vasile Moldoveanul transcrie 

lucrarea lui Varlaam: Carte românească de învăţătură. 
 
1702: Fostele oraşe regeşti din Maramureş Visc, Câmpulung la Tisa şi Teceu intră în proprietatea statului 

habsburgic, în urma răscumpărării lor de către împăratul Leopold I, de la Ştefan Béthlem. ■ Statul 
preia conducerea minelor aparţinătoare Cavnicului. 

 
3 iunie 1702: Ionaş Gherman şi jupâneasa lui, Mariuţa Ciceu, cumpără, pentru biserica din Sârbi-Susani, 

un Triodion rusesc tipărit la Lemberg, în 1688. 
 
1722: Minele din Cavnic trec în administrarea Direcţiunii minelor din Zlatna. ■ Se construieşte biserica 

de lemn „Sfântul Nicolae” din Săliştea de Sus (cunoscută şi sub numele Biserica Bulenilor) în care se 
păstrează încă picturile originale. 

 
18 februarie 1722: Se naşte la Giuleşti Alexandru Rednic, cel care va deveni episcopul greco-catolic Ata-

nasie Rednic de Giuleşti.  
 
1742: Ravagii şi în Maramureş ale epidemiei de ciumă, numite în popor „a doua ciumă” (prima fusese în 

1711). 
 
1752: În satul Frânceni (com. Boiu Mare) se ridică o biserică de lemn. 
 
3 ianuarie 1752: Popa Lupeni din Borşa cumpără pentru biserică un Octoih de Râmnic, nu de multă 

vreme apărut (1750), pe care dă 24 de florini. 
 
8 martie 1752: Mihoc Bud din Budeşti, zis Zimbru, cumpără, cu 12 florini vechi, un Penticostar de 

Râmnic (1743) şi îl dăruieşte bisericii din localitate, pentru pomenirea celor şase copii (cinci feciori 
holtei şi-o fată măritată) morţi de ciumă în urmă cu zece ani. 

 
28 februarie 1762: Preotul Lupu Marinca reînnoieşte icoanele din biserica din Budeşti-Josani, în care slujea. 
 
1772: Împărăteasa Maria Tereza acordă diplome nobiliare familiei Tămaş din Căşei, în localităţile Budeşti, 

Sârbi şi Călineşti. ■ În Seini, se introduc registre matricole bisericeşti. 
 
1782: Se introduc registre matricole bisericeşti în Baia Sprie. 
 
1792: În Sârbi funcţiona o şcoală (nu ştim de când). 
 
1802: An sărac, „cu bucate foarte puţine”, în Maramureş, ca şi în alte părţi. 
 
1812: Zugravul Ioan Opriş pictează altarul bisericii din Budeşti. 
 
31 ianuarie 1817: Se naşte Iosif Man, comite al Maramureşului, preşedinte, din 1861, al Astrei 

maramureşene, luptător pentru drepturile românilor. 
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1852: În Sârbi-Susani se edifică o a doua biserică de lemn. ■ În memoria înfrângerii, în 1717, a tătarilor la 
Cavnic, se ridică în localitate un obelisc pe care s-a înscris, în latină textul: „Hic fuerunt tartari”. 

 
22 ianuarie 1852: Se naşte la Apa (jud. Satu Mare) viitorul preot greco-catolic şi om politic Vasile Luca-

ciu – Leul de la Şişeşti (m.: 27 nov. 1922). 
 
iunie-iulie 1852: Împăratul Francisc Iosif I face o vizită în Maramureş. 
 
1862: În Crăciuneşti-Tisa se ridică o biserică de lemn. ■ Îşi începe activitatea Societatea de lectură din 

Şomcuta Mare, căreia Ioan Popescu de Coaş îi donează 100 de volume (zestrea Societăţii crescând, în 
timp, în 1874 se va deschide biblioteca din Şomcuta Mare). ■ La iniţiativa şi stăruinţele protopopului 
Teodor Sabo, în cadrul liceului maghiar din Baia Mare se creează o catedră de limba română. ■ Înce-
pe, la Şomcuta Mare, construirea Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (edificiul va fi terminat în 
1885). 

 
25 ianuarie 1862: De la această dată, localităţile Cuhea, Botiza şi Bocicoel vor aparţine de Protopopiatul 

de curând înfiinţat al Ieudului. 
 
20 martie 1862: Se naşte la Cluj viitorul învăţător Gavril Drăgan (absolvent al Preparandiei din Gherla), 

care a funcţionat la şcolile din Maramureş: Tămăşeşti, Urmeniş, Odeşti. 
 
13 mai 1862: Reuniunea învăţătorilor români sălăjeni (RIRS) îşi organizează adunarea generală la Băseşti 

şi se transformă într-o adevărată sărbătoare naţională. 
 
1872: Se construiesc biserici de piatră în Dumbrăviţa, Copalnic Mănăştur, Cerneşti. ■ Reiese, dintr-un 

document, că în Rohia exista în acest an un notariat (nu ştim de când). ■ Vine la Şomcuta Mare pri-
ma trupă teatrală românească – a lui Mihail Pascaly. ■ Epidemie de holeră, care se extinde şi în 
Maramureş. 

 
1882: Se construieşte la Seini Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” ■ Se naşte la Borşa viitorul 

avocat Gheorghe Coman, care avea să ajungă director al Administraţiei financiare din Sighet. ■ Se 
naşte, tot la Borşa, Ivan Dan (care va deveni un renumit medic). 

 
1892: Brebeni are biserică de piatră (poate anterior construită). ■ Se naşte la Buteasa Ioan Paşca – profe-

sor teolog, preot unit, revenit la ortodoxie în 1924. ■ Delegaţia de 300 de români, din care a făcut 
parte şi A. Ciontea din Asuaju de Sus, depune la Viena Memorandul întocmit, între alţii de Gheorghe 
Pop de Băseşti şi de Vasile Lucaciu. 

 
19 mai 1892: Moare la Baia Mare Teleki Sándor – „groful de la Coltău”. 
 
15 aprilie 1902: Se naşte Titus Bilţiu Dăncuş, folclorist, om de cultură. 
 
20 aprilie 1902: Se naşte la Petrova Alexandru Filipaşcu – preot greco-catolic (revenit la ortodoxie în 

1948), profesor de religie, autor al unor lucrări istorice (m.: 20 decembrie 1952 – la Valea Neagră, 
jud. Constanţa, ca deţinut politic). 

 
1912: La Asuaju de Sus şi Asuaju de Jos începe construirea unor şcoli de piatră. ■ Despărţământul Vişeu-

Iza avea în Ieud o agentură cu o bibliotecă de 516 volume – lucru remarcabil, având în vedere că biblio-
teca din Ieud fusese înfiinţată doar cu un an înainte; bibliotecar era Grigore Ţiple. ■ Artur Anderco ţine 
la Rozavlea conferinţa „Scopul Asociaţiunii şi a Bibliotecii poporale” (este vorba de ASTRA). ■ Ca as-
trist, studentul Simion Anderco prezintă la Recea şi Groşi prelegerea „Folosul cărţii”. ■ Gavril Iuga, 
membru al ASTREI, conferenţiază la Vişeu de Sus pe tema „Biblioteca poporală şi foloasele ei”.  

 
21 iunie 1912: Se naşte în Pantelimon, Bucureşti, Nicu Aureliu Steinhardt – Monahul de la Rohia  

(m.: 29 martie 1989, Baia Mare). 
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1922: Eugen Simonca înfiinţează primul cor ţărănesc din Asuaju de Sus. 
 
1922: ASTRA îşi începe activitatea în Baia Sprie, organizând cursuri de alfabetizare pentru adulţi, des-

chizând un cerc cultural şi fondând prima bibliotecă poporală de aici – cu un inventar de 42 de vo-
lume. ■ Despărţământul Băseşti al ASTREI ţine la Asuaju de Sus o adunare generală, ocazie cu care 
s-a reprezentat o piesă de teatru, au concertat corurile din Băseşti şi Asuaju de Sus, a cântat orchestra 
ţăranilor din Oarţa de Sus. ■ La Şomcuta Mare se înfiinţează un gimnaziu. ■ Este al doilea an în care, 
din lipsă de învăţător (1921-1922), şcoala din Cuhea nu a funcţionat. 

 
5 ianuarie 1922: Se naşte la Telciu, Bistriţa-Năsăud, Ion Tomoioagă-Maramureşeanu, poet (m.: 4 noiem-

brie 1992). 
 
16 ianuarie 1922: Se naşte la Prilog, Satu Mare, Ioan Chioreanu-Oaş, doctor inginer, mai târziu, în ştiinţe 

agricole şi poet. 
 
1932: La Ruşor, Teodor Paşca vorbeşte despre „Biblioteca poporală ca şcoală a adulţilor”. ■ Se 

înfiinţează la Călineşti tovărăşii de pomicultură, prin care s-au primit gratuit puieţi de măr Ionatan şi 
Pătul. ■ Îşi încetează apariţia „Viaţa şcolară” – revista corpului didactic primar din Maramureş, care 
s-a editat la Sighet din 1925. 

 
4 februarie 1932: Se naşte la Făureşti, Lăpuş, poetul Valentin Bilţ, tehnician la Ocolul Silvic Târgu 

Lăpuş, licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe şi Creştinism, specialitatea Teologie ortodoxă didactică, din 
Năsăud (m.: 11 septembrie 1998, Târgu Lăpuş). 

 
16 februarie 1932: Se naşte la Cumpăna, jud. Constanţa, Gheorghe Marcaş, inginer, preşedintele Camerei 

de Comerţ şi Industrie Maramureş. 
 
1 martie 1932: Prima apariţie a ziarului „Graiul Maramureşului” din Sighet. 
 
23 martie 1932: Sub conducerea lui Vasile Ilea, ia fiinţă în Sighet organizaţia „Şoimii Carpaţilor”, cu se-

diul în Palatul Culturii. 
 
11 aprilie 1932: Se naşte la Sighet Ioan Şiman – profesor de matematică, poet, epigramist. 
 
9 mai 1932: Apare la Sighet primul număr al ziarului „Graiul Maramureşului” – serie veche. 
 
25 mai 1932: Se naşte la Crăciuneşti Nicolae Maliarciuc, profesor, poet (m.: 22 noiembrie 1987, Baia Mare). 
 
1 februarie 1942: Se naşte la Ilba, comuna Cicârlău, Ioan Filipaş, viitorul doctor în ştiinţe biologice. 
 
10 februarie 1942: Se naşte la Botiza Mihai Dăncuş - doctor în ştiinţe etnografice şi folclor, director al 

Muzeului Maramureşului din Sighetu Marmaţiei. 
 
23 martie 1942: Se naşte la Cluj poeta Maria Abrudan, profesoară, mai târziu, de limba şi literatura 

română în Baia Mare. 
 
23 mai 1942: Se naşte la Şomcuta Mare profesorul şi muzeologul etnolog Sabin Şainelic (m.: 30 octom-

brie 1996, Baia Mare). 
 
24 mai 1942: Se naşte la Creaca, jud. Sălaj, Daniel Mureşan, care va fi profesor la Baia Mare, artist plastic, 

autor de maxime, publicist. 
 
1952: Este înfiinţată Biblioteca raională din Şomcuta Mare. 
 
ianuarie 1952: Moare la Ardusat dirijorul Vasile Buzilă. 
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6 februarie 1952: Se naşte la Târgu Lăpuş Valer Bel – preot, profesor universitar teolog la Cluj-Napoca, 
iconom stavrofor, din 1992, prodecan, din 1997, al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii 
„Babeş-Bolyai”. 

 
2 februarie 1952: Se naşte la Jucu de Mijloc poetul Mircea Petean, profesor, o vreme, în Maramureş. 
 
28 februarie 1952: Se deschide Teatrul de Stat din Baia Mare cu piesa „Crângul de călini” de Alexandr 

(Olexandr) Evdochimovici Korneiciuc (din distribuţie: soţii Ioan şi Silvia Uţă). 
 
21 martie 1952: Se naşte la Mureşenii de Câmpie, Cluj, Ioan Moldovan, poet, critic literar, publicist. 
 
1 ianuarie 1962: Se naşte la Petrova Ilie Gherheş, doctor în ştiinţe istorice. 
 
1982: Corul bărbătesc din Finteuşu Mare introduce în repertoriu piesa Du-te, dor de Nicodim Gane, pen-

tru partea solistică fiind desemnat Valer Zamfirescu, membru al corului. 
 
ianuarie 1992: Corul bărbătesc din Finteuşu Mare include în repertoriu Corul robilor din opera Nabucco de 

Giuseppe Verdi. 
 
5 ianuarie 1992: Se constituie Asociaţia Corală a Bărbaţilor din Finteuşu Mare. 
 
13 ianuarie 1992: 16 corişti din Finteuşu Mare, însoţiţi de dirijorul Valentin Băinţan şi poetul Gheorghe 

Pârja, pleacă spre Basarabia, pentru a participa la ridicarea unor troiţe realizate de meşterul Alexandru 
Perţa-Cuza din Târgu Lăpuş. 

 
28 martie  1992: Compozitorul Tudor Jarda este sărbătorit la Baia Mare cu prilejul împlinirii vârstei de 

70 de ani. 
 
1 iunie-16 octombrie 1992: Prof. Teodor Ardelean este vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mara-

mureş. 
 
4 iunie 1992: De sărbătoarea Înălţării Domnului, când se celebrează şi Ziua Eroilor, la Şomcuta Mare a 

avut loc o amplă festivitate, la care s-a făcut un parastas pentru Ioan Buteanu, corul din Finteuşu Ma-
re a susţinut un concert şi s-a înfiinţat Despărţământul Chioar al ASTREI, constituindu-se şi un fond 
bănesc al despărţământului, prin contribuţia prof. Teodor Ardelean, a corului din Finteuşu Mare şi a 
dirijorului Valentin Băinţan; director a fost ales prof. Vasile Albu. 

 
20 iunie 1992: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române elaborează tomosul de canonizare a Episco-

pului Iosif Stoica, urmare căruia, ierarhul va fi sărbătorit la 24 aprilie sub numele Sfântul Ierarh Iosif 
Stoica Mărturisitorul. 

 
21 iunie 1992: Corul bărbătesc din Finteuşu Mare susţine un concert în deschiderea Festivalului folcloric 
al zonei Chioarului (festival care datează din 1968) de la „Stejarul”. 
 
2002: Filiala nr. 2 a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” primeşte numele „Ion Şiugariu”. ■ Apare la Cer-

neşti sub redacţia lui Nicoară Mihali, revista „Vocea şcolii”. ■ Sub direcţia lui Ioan Romeo Roşiianu, 
apare la Baia Mare revista „Rebus millenium”. ■ Elevii claselor a II-a B şi a III-a C de la Şcoala Ge-
nerală „Nichita Stănescu” din Baia Mare redactează revista „Vocea noastră”. ■ Elevii clasei a IV-a D, 
ai Şcolii Generale „Nichita Stănescu” din Baia Mare, editează revista „Speranţe”. 

 
ianuarie 2002: Îşi începe apariţia la Baia Mare revista „Memoria ethnologica”. 
 
martie 2002: Şcoala din Suciu de Sus editează revista „Ai carte, ai parte”. 
 



 Aorist 
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1 aprilie 2002: Ia fiinţă Clubul Epigramiştilor „Spinul” din Baia Mare, avându-l ca preşedinte ales pe 
prof. Ioan Şiman. 

 
25 aprilie 2002: Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Baia Mare editează primul număr al revistei elec-

tronice „Apollo” – redactor-şef: prof. Mihaela Scînteie. 
 
mai 2002: Primăria din Târgu Lăpuş fondează periodicul „Gazeta lăpuşeană”. ■ Prin grija Consiliului 

Local din Fărcaşa, apare periodicul „Oglinda locală”. ■ Apare la Baia Mare revista „Grădiniţa mile-
niului trei”, editată de Fundaţia Social-Culturală pentru Democraţie, Identitate, Unitate, Generozita-
te, Acţiuni, cu sprijinul Asociaţiei „Grădiniţa R.L.M.” din Franţa; coordonator: Ileana Libotean. 

 
 
 
SURSE de informare: 
 
 

● Valentin Băinţan, Arta corală din Maramureş, Baia Mare, 1982. 

● Valentin Băinţan, Laudă Neamului. Jurnal memorial cultural, Baia Mare, Umbria, 2002. 
● Revista „Bibliotheca septentrionalis”. 

● Calendar cultural 2012 (realizat de Laviniu Ardelean şi Adina Dorolţan), Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 

Baia Mare, 2012. 

● Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, Satu Mare, Citadela, 2008. 

● Dicţionar enciclopedic, vol. I-VII, 1993-2009. 

● Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

1976. 

● Florian Dudaş, Însemnări pe bătrîne cărţi de cult, Bucureşti, Albatros, 1992. 

● Almanahul „Îndrumător bisericesc”. 

● Revista „Ortodoxia maramureşeană”. 

● Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, ed. a 2-a rev., Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002. 

● Irina Petraş, Panorama criticii literare româneşti : 1950-2000 : critici şi istorici literari, teoreticieni, eseişti, esteti-

cieni : dicţionar ilustrat, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001. 

● Nuţu Roşca, Adevărul contra dezbinării : 300 de îndreptări la tot atâtea erori, Baia Mare, Cornelius, 2002. 

● Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I, II, Bucureşti, Editura Academiei Republi-

cii Socialiste România, 1967. 
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