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Internetul: iluzii şi riscuri 

 
Dr. Florian ROATIŞ 

 
Când, în urmă cu circa şase decenii, aflat pe post de Casandră 

modernă, Marshall McLuhan şoca prezicând, într-o carte de mare im-
pact, dispariţia Galaxiei Gutenberg sub asaltul noului venit – televiziu-
nea –, doar o parte dintre iubitorii cărţii tipărite, optimişti incurabili, 
mai sperau în dăinuirea acesteia. Cu atât mai puţin se putea prevedea 
atunci că va urma un nou asalt datorită progresului mijloacelor de in-
formare în masă. Schimbările de secol şi de mileniu au fost însoţite de 
modificări esenţiale în noile media. Şi, în doar două decenii, acestea au 
pătruns profund în viaţa noastră, schimbând-o miraculos. 

Telefoanele mobile, devenite tot mai inteligente, tabletele şi, 
desigur, calculatorul s-au răspândit cu o viteză ameţitoare, devenind o 
prezenţă inconturnabilă în viaţa de zi cu zi, fiind luate în stăpânire de 
copii de la vârsta de 3-4 ani. 

Toată lumea percepe şi conştientizează avantajele şi binefaceri-
le acestor mijloace, de aceea nu insistăm asupra lor. Noile media facili-
tează accesul la informare, devenit vital în acest început de mileniu, dar 

şi la comunicare şi, de ce nu, la comuniune. Însă, după entuziasmul de început, tot mai multe voci devoalea-
ză o serie de efecte negative, unele patologice, generate de aceeaşi mass-media. Într-un ritm rapid, ele se ex-
tind tot mai mult. Spre exemplu, create iniţial pentru a prelua rolul de comunicare verbală de la telefoanele 
fixe, cele mobile (smartphone) îndeplinesc diverse funcţii cognitive, depăşind astfel scopul vizat iniţial. 

După Google, Facebook (creat pentru studenţii căminişti de la Universitatea Harvard), este cel mai 
căutat, suplinind contactul direct şi transformându-se într-un fenomen social sui-generis. 

Wikipedia, site-ul care dispune de cele mai multe link-uri, oferă o cantitate imensă de informaţii-texte, 
imagini etc. – exprimate în circa 280 de limbi1 şi urmărite cu asiduitate de elevi, studenţi, profesori, precum şi 
de alte categorii profesionale şi de vârstă. Wikipedia este o enciclopedie online, alimentată în permanenţă de 
internauţi: zilnic se introduc aproximativ 25.000 de articole! Ea asigură accesul la o cantitate uriaşă de informa-
ţii, pe care, însă, nu le putem considera a priori corecte. Nu-i cunoaştem pe autori (internauţi), ca să le putem 
aprecia chiar şi a posteriori competenţa. Articolele şi studiile stocate pe Internet nu oferă, deci, garanţia corecti-
tudinii, precum cele publicate în reviste sau cărţi, care fac, totuşi, o anumită (minimă) selecţie. Şi acestea din 
urmă pun în circulaţie şi perpetuează erori, dar nu de felul şi în numărul celor aflate pe Wikipedia. 

Necesar şi folositor, Internetul este, din păcate, sursa multor iluzii şi capcane, care afectează, atât ci-
titul, cât şi scrisul. Cea mai răspândită este iluzia că ne putem lipsi de lectura cărţilor tipărite, întrucât am găsi 
aceleaşi cărţi şi informaţii pe Internet. Este sigur, însă, că apariţia şi răspândirea noilor tehnologii electronice 
au adâncit criza lecturii. Întrebarea care se pune este: Ce se citeşte pe Internet? Se ştie că elevii, tinerii, în 
general, se rezumă la trimiterea de e-mail-uri, la jocuri video, discuţii pe chat, descarcă muzică etc. Prin ur-
mare, cel conectat la Internet citeşte puţin şi, din păcate, prea puţin corect. Cercetările făcute au arătat că 
majoritatea cititorilor nu urmăresc textul rând cu rând, vizualizând pagina2. Aşadar, se pierd idei, conexiuni 
şi, în plus, acest mod de lecturare nu privilegiază reflecţia şi nu lasă timp pentru a înţelege şi a memora. Citi-
torul crede că poate reveni oricând la text, dar de cele mai multe ori nu o va mai face, furat de posibilele tri-
miteri de natură să-l piardă în hăţişul (web înseamnă ţesătură!) de informaţii. 

Când este vorba de a citi un roman, lucrurile se complică şi mai mult. Lectura lui Dostoievski sau 
Tolstoi, Proust sau Hugo, Eliade sau Cioran cere nu doar mult timp, ci şi răbdare. În lipsa acestora, este di-
ficil să sesizezi şi să admiri stilul autorului, se diminuează plăcerea şi satisfacţia lecturii etc. 

Navigarea pe Internet este, apoi, cronofagă, căci găseşti şi urmezi prea multe cărări, care se dove-
desc, în final, inutile. 

                                                 
1 Datele şi o parte din idei au fost preluate din minunata carte a lui Jean-Claude Larchet, Captivi în Internet, Editura Sophia, 
Bucureşti, 2018. 
2 Cercetările ne asigură că se citeşte doar a cincea parte din pagină! 
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Efectele negative se repercutează şi asupra scrisului. Textele citite pe Internet sunt, de obicei, lipsite 
de rigurozitatea celor tipărite. Şi aceasta, întrucât autorul pleacă de la ideea că poate relua, corecta sau înlocui 
fragmente de text. Urmarea este lipsa de preocupare pentru stil – devenit mai relaxat şi mai puţin elevat – şi 
pentru gramatică, rezultând, de multe ori, exprimări nu numai incorecte, ci şi hilare. 

Dezavantajul major este, însă, că nu mai activăm creierul ca să discernem, să înţelegem, să memo-
răm. Abia acum, argumentul lui Platon împotriva scrisului, pus în evidenţă de Socrate în dialogul Phaidros, 
devine actual. Regele Thamus al Egiptului i-a replicat lui Theuth, care-i prezenta scrisul drept „leac împotri-
va uitării”, că acesta, scrisul, „va aduce cu sine uitarea în sufletele celor care-l vor deprinde, lenevindu-le ţi-
nerea de minte”. Ca atare, scrisul nu le va aduce cunoaşterea adecvată, ci una „părelnică”. Astăzi Internetul 
ne dă iluzia că nu mai trebuie să memorăm informaţiile, căci le găsim cu uşurinţă, fiind înmagazinate pe cale 
digitală. Dar cunoaşterea înseamnă mai mult decât informaţie, presupunând a înţelege sensul celor citite (în 
caz contrar devii analfabet funcţional), a reflecta asupra lui, a face conexiuni şi comparaţii etc. 

În sfârşit, ca orice produs al Internetului, Wikipedia (ca şi Facebook, de altfel) îşi are capcanele sale. 
Opinia plecată de aici, deşi nefiltrată, neverificată, este considerată drept corectă, adecvată, mai convingătoa-
re decât a specialiştilor în domeniu. Am încercat să-i conving pe studenţi de existenţa erorilor pe Wikipedia, 
dându-le exemple punctuale elocvente, îndemnându-i să utilizeze cu prudenţă această sursă, fără succes însă! 

Pentru ilustrarea acestei idei, prezint câteva dintre multele erori puse în circulaţie de Wikipedia în le-
gătură cu N. Steinhardt, binecunoscut după 1990 mai ales prin cărţile Jurnalul fericirii şi Dăruind vei dobândi. 

Scriitor român, evreu de origine, convertit la creştinism (1960) şi devenit călugăr ortodox la Mănăsti-
rea „Sfânta Ana” Rohia, din Ţara Lăpuşului (1980), N. Steinhardt este prezentat total deformat, încât te 
gândeşti dacă e vorba de neştiinţă sau de rea-voinţă! Iată câteva erori şi corecturile care se impun a fi făcute. 

Prenumele său nu este Nicu Aurelian, ci Nicu Aureliu. Noţiunea de „coleg de liceu” este impropriu 
folosită: Steinhardt nu putea fi coleg cu Dinu Pillat, căci a absolvit Liceul „Spiru Haret” în vara anului 1929, 
pe când cel din urmă, născut în 1921, avea 8 ani! Nu a fost „singurul elev de confesiune mozaică”, nici din 
clasă, nici din liceu! 

Nu a luat licenţa în „Drept şi Litere”, căci a urmat doar Facultatea de Drept, nu şi pe cea de Litere şi 
Filosofie! Facultatea era de trei ani atunci, deci nu a luat licenţa în 1934, ci în 1932. Nu a fost redactor la Re-
vista Fundaţiilor Regale şi, ca atare, nu de aici a fost înlăturat în 1940, ci radiat din barou. A publicat circa 70 de 
articole la R.F.R. între 1945 şi 1947, susţinând rubrica de literatură străină (critica) şi a fost exclus de aici cu 
două luni înainte ca revista să-şi suspende apariţia, dar nu „ca urmare a unui denunţ al lui G. Călinescu”. 
Autorul articolului nu are proprietatea termenului „denunţ”! 

N. Steinhardt nu a colaborat la Viaţa românească în perioada interbelică, ci doar din 1973, după ieşirea 
din închisoare. Naşul său de botez de la Jilava, Emanoil Vidraşcu, nu a fost şeful de cabinet al mareşalului An-
tonescu, ci al lui Mihai (Ică) Antonescu, ministru de Externe şi viceprim-ministru în guvernul antonescian. 

Este exagerat (şi greşit!) să spunem că Steinhardt a primit „Marele Premiu pentru critică literară”, 
premiu care nici nu exista! În realitate, a luat „Premiul pentru critică al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti”, 
pentru cartea Incertitudini literare. 

În anul 1975 el nu a solicitat primirea în Mănăstirea „Sfinţii Petru şi Pavel” din Huşi, unde se afla şi 
Mina Dobzeu, cel care îl botezase în închisoare, întrucât Steinhardt alesese Rohia în noiembrie 1973, la su-
gestia şi intervenţia lui C. Noica. Iar acesta n-a fost la Rohia în anul 1976, ci în 1971! 

Cât priveşte primirea lui Steinhardt în cinul monastic, chiar poate crede cineva că un arhiepiscop 
(Teofil Herineanu) şi un episcop (Justinian Chira) s-au deplasat de la Cluj la Rohia ca să-l călugărească pe 
Steinhardt noaptea pe ascuns, întrucât acesta era urmărit de către Securitate? Cel care l-a tuns în monahism a 
fost stareţul Serafim Man, în noaptea de 16 august 1980. 

Ignorantul autor al prezentării lui Steinhardt pe Wikipedia afirmă, apoi, că monahul a făcut infarct în 
„aerogara din Baia Mare”! 

Drumul la Baia Mare, Steinhardt l-a făcut, în 28 martie 1989, însoţit de Mina Dobzeu, care-l vizitase 
la Rohia, şi nu de stareţul de atunci, Iustin Hodea. Urma să plece a doua zi, marţi, cu avionul la Bucureşti. 
Simţindu-se rău, şi-a schimbat biletul de avion pentru cursa de vineri. Mina Dobzeu a plecat cu trenul spre 
Bucureşti, iar Steinhardt a rămas la familia Cormoş, prietenii săi. Miercuri noaptea a fost internat în Spitalul 
Judeţean din Baia Mare, unde a murit joi, 30 martie 1989, la orele 17. 

Exemplul dat de noi confirmă, credem, într-un fel remarca lui Umberto Eco, potrivit căreia reţelele de 
socializare acordă dreptul la cuvânt tuturor, în mod democratic, punând, astfel, pe aceeaşi treaptă ignorantul 
(ori imbecilul) cu laureatul Nobel! Şi dacă adăugăm că pe seama aceloraşi reţele sunt puse, astăzi, stările de an-
xietate şi de stres de care suferă cei „căzuţi în beţia Internetului” (Mary Aiken), în special copii şi tineri, se im-
pune să privim şi să utilizăm cu circumspecţie această minune ieşită din mintea omului numită Internet! 
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Adrian Hochia – recunoaştere vocaţională.  

Bibliotecarul din Firiza – „profesorul român al anului” 

 
Dr. Maria BELEA 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
 
Conştientă de rolul decisiv pe care îl deţine în spaţiul cultural şi educaţional maramureşean, Bi-

blioteca Judeţeană „Petre Dulfu” stimulează interesul pentru cunoaştere, atât prin multitudinea activită-
ţilor desfăşurate în incinta bibliotecii, cât şi prin proiectele educaţionale externe adaptate specificului şi 
cerinţelor comunităţii.  

Sprijinirea şi recunoaşterea celor care reuşesc să schimbe destine prin deschiderea către educaţie 
fac parte din orizontul de preocupări al acestei instituţii de cultură care, de-a lungul timpului, a devenit 
un „templu al învăţăturii”. Nici de această dată, Biblioteca Judeţeană nu a putut trece cu vederea merite-
le unuia dintre cei mai implicaţi şi dedicaţi bibliotecari în educaţia comunităţii: Adrian Hochia, de la fi-
liala Firiza a instituţiei noastre, un om care a înţeles că „misiunea de a-i învăţa pe oameni este cea mai 
importantă dintre misiunile omului pe pământ”. 

Prin proiectele şi activităţile propuse de Asociaţia Mansio, pe care au fondat-o împreună Adrian şi 
soţia sa, Ioana, au înţeles că trebuie să răspundă nevoilor de informare ale unei comunităţi defavorizate, 
formată din localităţile aparţinătoare municipiului Baia Mare, respectiv Firiza, Valea Neagră şi Blidari. 
Comunitatea are o populaţie estimată la aproximativ 4.000 de locuitori şi este relativ izolată de aria ur-
bană a municipiului Baia Mare. Această comunitate nu beneficia de bibliotecă proprie, până în anul 
2011, când s-a deschis Filiala Firiza, pe fondul subordonării ei la administraţia locală a Băii Mari, locali-
tăţile menţionate fiind declarate cartiere adiacente ale acestui oraş. De-a lungul timpului, Adrian a deru-
lat mai multe proiecte pentru întreaga comunitate, desfăşurând activităţi de educare şi învăţare, la biblio-
tecă, respectiv la sediul asociaţiei. Şi în acest an, Asociaţia Mansio a înaintat documentaţia pentru un nou 
proiect, prin care se urmăreşte facilitarea accesului la educaţie şi sport a elevilor din comunitate şi pro-
movarea unor tehnici inovative de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale acestora. 

O delegaţie din partea Bibliotecii 
Judeţene „Petre Dulfu”, condusă de di-
rectorul dr. Teodor Ardelean, s-a depla-
sat, în data de 14 noiembrie 2019, la Filia-
la Firiza a Bibliotecii Judeţene, pentru a-şi 
manifesta preţuirea şi recunoştinţa faţă de 
implicarea constantă a colegului nostru, 
Adrian Hochia, în pregătirea elevilor din 
cartier. Diploma de recunoştinţă vocaţio-
nală, dăruită cu această ocazie, a fost înso-
ţită de cadouri de suflet, constând în trei 
volume de mare însemnătate: Istoria ilus-
trată a României, o ediţie Litera, Palazzi of 
Rome, de Carlo Cresti şi Claudio Rendina, 
precum şi albumul Velázquez, cuprinzând 
lucrările complete ale marelui pictor.   

Rezultatele obţinute de Adrian în 
domeniul educaţional au fost recunoscute 
la nivel naţional, el fiind recentul câştigă-
tor al „Premiului pentru Educaţie” oferit 
de Fundaţia Vodafone Romania, în cadrul celei de-a VII-a ediţii a Galei Fundaţiei Vodafone. 
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Dragostea pentru copii şi interesul faţă de nevoile comunităţii din care face parte l-au îndemnat 
pe Adrian să renunţe la o carieră în domeniul economic, devenind, în schimb, un pedagog de excepţie. 
Alături de soţia sa, Ioana, învăţătoare la Colegiul de Arte din Baia Mare, a înfiinţat Centrul „Şcoală după 
şcoală”, acesta din urmă fiind susţinut de Fundaţia Vodafone şi de Fundaţia Regală Margareta a Româ-
niei (FRMR), în cadrul programului „Investiţie în mediul rural 2019-2020”. Aici, copiii din ciclul primar 
şi gimnazial de la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Firiza sunt sprijiniţi în efectuarea temelor 
de casă şi încurajaţi să-şi urmeze pasiunile pentru a reuşi în viaţă. Acest proiect reprezintă o alternativă 
educaţională pozitivă, arătându-le copiilor cum să îmbine învăţătura şi activităţile recreative într-un mod 
constructiv. 

În afară de programul „Şcoală după şcoală”, Adrian Hochia, împreună cu echipa de voluntari ai 
Asociaţiei Mansio, a coordonat mai multe proiecte, îndrăgite de copiii din comunitate, cel mai apreciat 
fiind „Alerg să-mi colorez vara”, proiect care se desfăşoară pe parcursul vacanţei de vară şi presupune 
realizarea unor ateliere de creaţie şi a unor activităţi culturale, menite să promoveze tradiţiile şi valorile 
locale, precum şi să stimuleze interesul tinerilor pentru mediul înconjurător şi pentru un stil de viaţă să-
nătos. De asemenea, Adrian Hochia s-a implicat activ şi în proiecte naţionale, cum ar fi strângerea de 
fonduri în cadrul proiectului „Swimathon”, înotând pentru copiii din mediul rural, cu scopul de a le 
oferi acestora oportunitatea de a merge pentru prima oară într-o tabără de vară. 

„Ceea ce Adrian Hochia face aici, la Firiza, este un apostolat!”, a subliniat dr. Teodor Ardelean, 
directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, elogiind această „activitate frumoasă, conştientă, organi-
zată, de substanţă, de educaţie”, care este extrem de importantă, mai ales în condiţiile în care sistemul 
de învăţământ se află într-un derapaj constant de foarte mulţi ani. „Noi vă apreciem pentru ceea ce fa-
ceţi şi ne pare rău că nu s-a putut mai mult!”, a menţionat dr. Teodor Ardelean, făcând referire la nevoia 
de extindere a spaţiului care găzduieşte biblioteca şi activităţile educative.   

Pasionat de munca sa şi conştient de rolul pe care îl are în comunitate, Adrian Hochia a mulţu-
mit conducerii Bibliotecii Judeţene şi celei a Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” din Firiza pentru 
sprijin, precum şi voluntarilor (învăţători, profesori, tineri din comunitate) prezenţi la eveniment şi im-
plicaţi în desfăşurarea activităţilor educative. 

La final, prof. Ioan Tămaş, directorul Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” din Firiza, a apreci-
at sprijinul venit din partea Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, considerând că şcoala şi biblioteca sunt 
citadele ale culturii şi educaţiei, iar „o conlucrare din partea celor două instituţii este benefică elevilor”. 

 

 



Dialoguri profesionale 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS  Publicaţie semestrială • an XXVII • nr. 2 (53) • 2019 

7 

 
 

Eradicarea sărăciei 

 

Alina ILIEŞ 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

În data de 17.10.2019, la Secţia împrumut carte pentru adulţi, a avut loc activitatea „Eradicarea 
sărăciei”, cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Eradicarea Sărăciei. La eveniment au participat elevii cla-
sei a X-a E de la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare, coordonaţi de profesoara Corina Bodea. 
Liceenii au prezentat un material informativ privind combaterea sărăciei, au enumerat diferite organiza-
ţii (OCHA, UNICEF, UNHCR, WFP, OMS) şi personalităţi (Shirin Ebadi, Liu Xiaobo, Abiy Ahmed, 
Malala Yousafzai, Kailash Satyarthi, Muhammad Yunus şi Maica Tereza) care au încercat să pună capăt 
sărăciei. Bibliotecara Alina Ilieş a prezentat expoziţia de carte „Maica Tereza, o viaţă dedicată umanită-

ţii” şi un documentar 
video – „Maica Tere-
za, binefăcătoarea se-
colului XX”. Partici-
panţii au avut ocazia 
să răsfoiască din cărţi-
le secţiei având ca 
subiect combaterea 
sărăciei şi binefacerea. 
La final, tinerii au do-
nat cărţi bibliotecii, 
subliniind prin acest 
gest faptul că sărăcia 
se poate învinge şi 
prin cultură şi iubirea 
de semeni.  

În cadrul activităţii, am scos la lumină, din fondul nostru de carte, o personalitate iubitoare de 
semenii marginalizaţi de societate, care şi-a dedicat întreaga viaţă ajutând pe cei nevoiaşi. Într-o lume în 
care cu toţii suntem preocupaţi de nevoile noastre de zi cu zi, există oameni care au renunţat la a trăi 
pentru ei şi au început să lupte pentru semenii lor respinşi, pentru a-i scoate din sărăcia trupului şi a su-
fletului. Iar unul dintre aceştia este Maica Tereza, o femeie mică şi fragilă, dar cu un suflet mare. Aceasta 
a dăruit Iubirea Divină cu pasiune şi devotament celor sărmani, săraci, muribunzi, încătuşaţi, bolnavilor 
de SIDA, copiilor fără familie, dar, mai ales, celor „respinşi” de lume. Avea vocaţia de a se ocupa de cei 
mai săraci şi energie pentru a reacţiona imediat, cu simplitate şi prin fapte concrete. O femeie care aproape 
că nu vorbeşte, dar acţionează mereu, mişcându-se cu iuţeala fulgerului, o femeie care arde de dorinţa de a se dărui pe sine 
însăşi, în întregime, celorlalţi. Nimeni nu ar putea să o oprească de pe drumul Binelui. Nu exista pentru ea birocraţie, 
piedici, greutăţi sau obstacole, indiferent de natura lor. Dacă le întâlneşte, ea le înfruntă, fără şovăială, le calcă în picioa-
re, le distruge şi apoi îşi continuă irezistibilă drumul spre scopul său, împinsă de acel incendiu de iubire pe care îl are în 
inima sa1. 

Era o femeie a Evangheliei, care-şi trăia cu adevărat fiecare clipă a existenţei aşa cum ne-a învă-
ţat Isus, ascunzând în micuţa ei făptură un spirit imens şi un curaj supraomenesc. Maica Tereza din Cal-
cutta este cea mai pură expresie a unui creştinism trăit lângă Isus din Evanghelie2. 

Maria Tereza (Agnes Ganxhe Bojaxhiu) s-a născut la Skopje, într-o familie de albanezi. Tatăl, 
Kole, a fost un comerciant cu carte, care s-a implicat în mişcarea de eliberare a Albaniei de sub domina-
ţia turcă. Mama, Drane, a fost o femeie puternică, de caracter, care, după moartea soţului, îi creşte sin-
gură pe cei trei copii: Lazar, Agnes şi Age. 

                                                 
1 Renzo Allegri, Tereza Sărmanilor, Editura Akia, Braşov, 1994, p. 11. 
2 Ibidem, p. 12. 
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La 25 septembrie 1928, Agnes merge la Rathfarham, în Irlanda, fiind acceptată de surorile de 
Loreto la Institutul Sfintei Fecioare Maria, fondat de Mary Ward în 1609. Novice cu numele Maria Te-
reza a Pruncului Isus, în 1 decembrie 1928 pleacă spre India. 
Debarcă la Colombo, la 27 decembrie, iar la 6 ianuarie 1929 
începe noviciatul la Darjeeling. La 24 mai 1931 depune primele 
voturi, iar voturile pe viaţă le-a depus la 24 mai 1937. Până la 
18 august 1948, a predat geografie şi religie fetelor de la Cole-
giul „Sfânta Fecioară Maria la Entallz”, Calcutta, devenind di-
rectoarea acestuia. Simte chemarea pentru cei mai săraci dintre 
săraci în 19 decembrie 1946, în timpul călătoriei sale cu trenul 
spre Darjeeling. Se destăinuie îndrumătorului spiritual, părinte-
le Celeste van Exem, şi arhiepiscopului de Calcutta, monsenio-
rul Ferdinand Perier, care o sfătuiesc să aibă răbdare şi să fie 
prudentă. La 7 februarie 1948 cere permisiunea Congregaţiei 
pentru persoanele consacrate de la Roma de a părăsi ordinul de 
Loreto şi de a se dedica indienilor săraci. După primirea răs-
punsului de la Roma, Maica Tereza, la 18 august 1948, renunţă 
la veşmântul negru al surorilor de Loreto şi îmbracă sari-ul in-
diencelor sărace şi părăseşte mănăstirea. Timp de trei luni, la 
Patna, face cursuri de infirmieră la spitalul misionarelor docto-
riţe americane, după care se întoarce la Calcutta, unde este 
găzduită provizoriu de Micile surori ale săracilor. În decembrie, 
deschide o mică şcoală la Moti Jheel, unul dintre cartierele cele mai mizerabile din Calcutta. La 6 februa-
rie 1949 se mută într-o cameră primită de la familia Gomes, iar la 19 martie soseşte prima discipolă, o 
elevă a ei din Entally, bengaleza Subashini Das, numită sora Agnes. Din 7 octombrie 1950 a fost apro-
bată instruirea, la Calcutta, a congregaţiei Misionarelor Carităţii, iar în anii următori au apărut iniţiativele 
cele mai cunoscute, precum: Nirmal Hriday – Casa muribunzilor, Shishu Bhavan – Casa copiilor, 
Shantinaghar – Oraşul leproşilor. Rezidenţii din Calcutta şi mulţi vizitatori erau asaltaţi de cerşetori flămânzi, de 
tineri şi bătrâni, de mame cu prunci costelivi şi rămâneau înspăimântaţi de armata celor fără adăpost care se culcau să 
doarmă pe trotuarele murdare. Aceştia din urmă au aflat de un loc unde cei lipsiţi de toate primeau gratuit de la Misio-
narele Carităţii ceea ce alţii puteau obţine doar pentru bani. În locul unui adăpost al groazei şi disperării, aceia dintre noi 
familiarizaţi cu Kalighat am descoperit un adăpost paşnic, unde mulţumirea celor care fuseseră abandonaţi de toţi era 
evidentă. La fel şi mulţumirea şi chiar bucuria spirituală a Maicii Tereza şi a Surorilor. Bucuria lor îşi afla izvorul în 
slujirea celor pe care-i vedea ca pe Isus cu chipul îndurerat şi din ocrotirea vieţii înşăşi, cel mai mare dar de la Dumne-
zeu... Maica Tereza a oferit celor privaţi de toate, de demnitate şi de respectul celorlalţi, dovada că şi ei se bucurau de 
demnitate infinită în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Ea a descoperit că, indiferent de tradiţii, oamenii nu au protestat 
fiind trataţi la fel cum cineva l-ar fi tratat pe Mântuitor3. 

Merge la Roma pentru a cere de la Ioan al XXIII-lea, prin cardinalul Gregorio Agagianian, 
aprobarea congregaţiei cu titlul de drept pontifical, unde îl întâlneşte pe fratele ei Lazar, pe care nu-l 
văzuse de când avea 18 ani. Din 1 februarie 1965, congregaţia Misionarelor Carităţii devine entitate de 
drept pontifical, Maica Tereza putând astfel deschide case în afara Indiei. La 26 iulie 1965 s-a inaugurat 
casa de la Cocorote, în Venezuela, fiind prima dintre cele 443 de case răspândite în 95 de ţări. Maica Te-
reza a devenit întruchiparea compasiunii totale. Ea a întrupat milostenia dincolo de toate barierele de rasă, culoare şi 
credinţă şi chiar dincolo de graniţele politicii, ideologiilor şi naţiunilor4. La 10 decembrie este răsplătită pentru im-
plicarea sa în ajutorarea semenilor şi primeşte, la Oslo, premiul Nobel pentru pace. Era o persoană a 
cărei viaţă era o cale a păcii. Un dar special al Maicii Tereza este puterea ei de a fi o parte importantă a reconcilierii 
între persoane şi grupuri foarte diferite şi rivale, oameni care nu pot avea nimic în comun unii cu ceilalţi şi pot fi incompa-
tibili reciproc, dar care se asociază în recunoaşterea Macii Tereza ca fiind o persoană de luat drept model 5. 

                                                 
3 Eileen Egan, Maica Tereza – Cuvântul trăit: o nouă şi vie chemare la rugăciune alături de Sfântă Scriptură şi Maica Tereza, Galaxia 
Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2016, pp. 11-13. 
4 Ibidem, p. 9. 
5 Ibidem, p. 15. 
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În urma crizelor de inimă, în martie 1990, Maica Tereza îi prezintă papei demisia din funcţia de 
superioară generală. Însă Capitlul general al Ordinului, la 8 septembrie 1990, o realege în unanimitate, 
iar Maica Tereza acceptă din nou funcţia. De Paşti, în 31 martie 1991, aceasta inaugurează Catedrala din 
Tirana, care fusese transformată în cinematograf în perioada dictaturii lui Enver Hoxha. Reuşeşte să îşi 
împlinească unul dintre visele vieţii sale: acela de a deschide trei case de ajutorare a nevoiaşilor în Alba-
nia, ţara unde s-a născut. În august 1994 face un apel insistent împotriva avortului, în numele dreptului 

la viaţă, prin intermediul 
unui mesaj adresat pu-
ternicilor lumii reuniţi la 
Cairo pentru Conferinţa 
mondială a ONU de-
spre „Popoare şi dez-
voltare”. Cu prilejul ce-
lei de-a patra Conferinţe 
mondiale a ONU de-
spre femei, care a avut 
loc la Pekin, în septem-
brie, a trimis participan-
ţilor un mesaj în apăra-
rea maternităţii. Pledoaria 
Maicii Tereza în favoarea 
vieţii este bine cunoscută, 

mai ales pledoaria ei legată de viaţa celor nenăscuţi, împotriva avortului6. Deoarece, în decursul anului 1996, starea 
sa de sănătate se agravează, Maica Tereza îşi dă demisia din funcţia de superioară generală a Misionare-
lor Carităţii. La 20 ianuarie 1997, se reuneşte Capitlul general al Ordinului pentru a alege noua superioa-
ră generală, iar la 13 martie 1997 este desemnată sora Nirmala Joshi.   

În urma unui stop cardiac, Maica Tereza moare la Calcutta, la 5 septembrie 1997. Este înmor-
mântată la capela de la parter a Casei din Lower Circular Road. 

La finalul evenimentului, am avut conturat portretul întreg al acestei inimoase femei, care ajun-
gea mereu direct în miezul suferinţei, în miezul singurătăţii omului, aducând speranţă prin zâmbetul său 
şi prin cuvintele de încurajare rostite. Era iubire, voinţă şi acţiune. În demersurile sale era tăcută şi per-
severentă, fiind mereu acolo unde era nevoie pentru a îngriji, hrăni, veghea, pentru a aduce uşurare şi 
speranţă, pentru a oferi demnitate chiar şi sufletelor care erau pe punctul de a pleca de pe acest pământ. 
Exemplul ei practic de a face bine celor nevoiaşi ne-a motivat pe fiecare în parte să contribuim la ajuto-
rarea celor din jurul nostru. Am învăţat să nu mai fim pasivi şi indiferenţi la nevoile celor de lângă noi, 
ci să acţionăm pentru ajutorarea lor. 

 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
1. Allegri, Renzo, Tereza sărmanilor, Editura Akia, Braşov, 1994. 
2. Egan, Eileen, Maica Tereza – Cuvântul trăit: o nouă şi vie chemare la rugăciune alături de Sfânta Scrip-

tură şi Maica Tereza, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2016. 
3. Zambonini, Franca Tereza de Calcutta – creionul lui Dumnezeu, Editura Pauline, Bucureşti, 2003. 

                                                 
6 Ibidem. 
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Din patrimoniul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” (3) 

 
Simona DUMUŢA 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Oglinda sănătăţii şi a frumuseţii omeneşti, Bucureşti, 1829. 

 

Oglinda paginii de titlu: OGLINDA / sănătăţii 

şi a frumuseţii / omeneşti / mijloace şi leacuri de ocro-

tirea / şi de îndreptarea stricăciunilor. / Alcătuită şi în-

tocmită spre folosul neamului / românesc / de /Ştefan 

Vasilie Piscupescu dohtorul poli-/ţiei Bucureştilor, a 

Prinţipatului Ţării / Romîneşti / Şi pusă în tipar cu 

cheltuiala dumnealui Vasilie / Manole Epistatul Tipo-

grafii, la care să şi af-/ lă spre vînzare./ În Bucureşti. / 

În Tipografia de la Cişmea / 1829. 

 

Oglinda sănătăţii şi a frumuseţii omeneşti reprezintă 

una dintre primele lucrări de medicină în limba română 

destinată uzului maselor. Ştefan Vasile Piscupescu a 

fost unul dintre primii autori români de literatură me-

dicală, fiind cunoscut şi apreciat şi ca popularizator al 

cunoştinţelor medicale. 

Exemplarul are textul în limba română cu ca-

ractere chirilice, coperte din lemn învelit în piele, cu 

chenar decorativ floral şi ornament oval aurit în centrul 

primei coperte. Se închide cu două încuietori metalice, 

iar cotorul are trei nervuri profilate. 

 

 

Hronicul româno-moldo-vlahilor, Dimitrie Cantemir, Iaşi, 1835-1836. 

 

Oglinda paginii de titlu: Hronicul / Româno-Moldo-Vlahilor. / Alcătuit / de Domnul Moldavi-

ei / Dimitrie Cantemir / la anii 1710. / Iară acum depe orighinalul manuscript / depozitat de Fericitul 

Autoriu în Îm- / părăteasca Arhivă a Moscvei scozindu-se, / cu învoirea preaînălţatului nostru Domn / 

Mihail Grigoriu Sturza V.Vd. / Şi din orânduirea Înalt prea sfinţitului Arhiepis- / cop al Sucevii şi Mi-

tropolit Moldaviei / D. D. Veniamin Costache / sau tipărit. / Tomul I. / Iaşii. / În Tipografia S. Mi-

tropolii. / 1835. 

 

Lucrarea, publicată în două volume între anii 1835 şi 1836 la Iaşi, la iniţiativa mitropolitului Ve-

niamin Costache, cel care a reuşit aducerea manuscrisului original din Arhiva Moscovei, este prima im-

primare tipografică a acestei opere aparţinând marelui cărturar şi domn al Moldovei, Dimitrie Cantemir. 

Exemplarul este tipărit cu caractere chirilice şi latine, ornamentat cu frontispicii, letrine, vignete 

şi motive florale. Pe versoul paginii de titlu se află stema Moldovei, cu descrierea: „Marca domnului 

Dimitrie Cantemir / Cum sau aflat în manuscriptul origi- / nal al Istoriei Româno-Moldo-Vlahilor.”, 
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portretul lui Dimitrie Cantemir [p. 4] şi o scrisoare a acestuia în facsimil. Legătura este din carton şi 

pânză, iar cotorul – din piele imprimat cu litere aurii – prezintă patru nervuri profilate. 

 

 

Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvania, Sibiu, 1838. 

 

Oglinda paginii de titlu: Disertaţie / despre / tipografiile / româneşti / în Transilvania şi înve-

cinatele Ţări dela în- / ceputul lor până în vremile noastre. / Scrisă de / Vasilie Popp, / a frumoaselor 

Măestrii, a filosofii şi Medici- / nei Doctor, şi C.C. Montano-Cameral / Fisic în Zlatna. / Sibiu, 1838. / 

Sau tipărit la Georgie de Clozius. 

 

Disertaţia lui Vasile Popp este prima lucrare despre tipografiile româneşti şi cărţile tipărite de 

acestea, ceea ce-i îndreptăţeşte pe specialiştii în domeniu să o considere ca fiind totodată şi prima bibli-

ografie ştiinţifică românească, iar pe autorul ei, personalitate erudită cu preocupări în diverse domenii, 

părintele bibliografiei româneşti. 

 

 

Irmologhiu sau Catavasier, Anton 

Pann, Bucureşti, 1846. [coligat] 

 

Oglinda paginii de titlu: Irmologhiu / 

sau / Catavasier / care / cuprinde în sine toate 

irmoasele sau catavasiile sărbăto- / rilor împără-

teşti de peste an, Troparele, condacele şi Ecsa- / 

postelariile / cuprinde / şi podoviile tuturor gla-

surilor, Bine-Cuvântările şi slujba Mor- / ţilor şi 

altele. / Pomenit şi dat la lumină cu bine-

cuvântarea Înalt Prea- / sfinţitului şi de Dumne-

zeu alesului Arhipăstor şi Mitro- / polit al 

Ungrovlahii, Pre-Cinstit, şi Ecsarh al Plaiurilor, 

şi / loco/ Ţiitor al Cezarii Capadociei, şi Cavaler 

a feluri de ordine / D. D. Neofit / Pentru trebu-

inţa Seminarelor şi altor Şcoli alement. / de / 

Anton Pann. / Bucuresci. / Tipărit întru a sa 

Tipografie de Muzică Bisericească. / 1846.   

 

Oglinda paginii de titlu la cea de-a doua 

lucrare cuprinsă în acest coligat: Rânduiala sfin-

tei / şi / dumnezeieştei liturghii. / în care / une-

le compuse, alte prelucrate şi alte la lumină cu Bine-cu- / vântarea înalt Prea-sfinţitului Mitropolit al 

Ungrovlahiei / D. D. Neofit / Prea cinstit, şi ecsarh al Plaiurilor şi loco-ţitor al Cesariei / Capadociei şi 

cavaler a feluri de ordine de curţi Împărăteşti. / de / Anton Pann / Bucuresci. 1847 / întru a sa Tipo-

grafie de Muzică Bisericească. 

Pe antepagina de titlu este consemnată punerea temeliei Bisericii „Sfântul Nicolae” din Mahala-

ua Dorobânţia din Dolj la 8 mai 1858, iar pe ultimele pagini însemnări referitoare la conţinut. 
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Războiul oriental ilustrat, A. P. Alexi şi Maxim Pop, 

Graz, 1878. 

 

Oglinda paginii de titlu: Resbelulu / orientale ilustratu / 

Profes. Dr. A. P. Alessi şi Profes. Massimu Popu. / Graz, 1878 / 

Editur’a lui Paul Cieslar, Librariu. 

 

Cartea, scrisă de doi profesori năsăudeni şi tipărită la Graz în 

condiţii grafice deosebite, este prima monografie dedicată războiului 

pentru câştigarea independenţei de stat a României. 

Exemplarul conţine hărţi de epocă, ilustraţii remarcabile, 

precum şi o întreagă galerie de portrete şi scene de luptă după gra-

vuri şi picturi ale vremii. 

 

 

Poesii de Mihail Eminescu, Bucureşti, 1884.   

 

Oglinda paginii de titlu: Poesii / de / Mihail Eminescu / Editura Librăriei / Socecu & Comp. – 

Bucureşti / 1884. 

 

Poesii de Mihail Eminescu este singurul volum tipărit în timpul vieţii poetului. Apărut prin grija 

lui Titu Maiorescu, cel care a şi făcut selecţia creaţiilor şi a semnat prefaţa, volumul conţine toate poezii-

le publicate de autor vreme de 

12 ani în revista Convorbiri lite-

rare, dar şi unele aflate doar în 

manuscris până atunci. Lansa-

rea efectivă a cărţii a avut loc 

pe data de 21 decembrie 1883, 

cu toate că pe pagina de titlu 

este tipărit anul 1884, scopul 

fiind acela de a-i face o surpri-

ză autorului în preajma Cră-

ciunului, după cum mărturisea 

Maiorescu. 

Dintre cele 1.000 de 

exemplare ale ediţiei princeps, 

unul este deţinut de biblioteca 

noastră. Realizat într-o manie-

ră grafică deosebită, exempla-

rul are pe pagina de gardă por-

tretul poetului, iar textele poe-

ziilor sunt bogat ornamentate cu frontispicii, viniete şi letrine pe motive fitomorfe, zoomorfe şi 

avimorfe, precum şi motive antichizante.   



Dialoguri profesionale 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS  Publicaţie semestrială • an XXVII • nr. 2 (53) • 2019 

13 

 
 
 

Biblioteca Naţională a Pakistanului 

 
Valentina ROTARU 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Despre cultura pakistaneză, occidentalii trebuie să înţeleagă că este, în mod tradiţional, conser-

vatoare şi religioasă; ea se evidenţiază prin măreţie, simplitate, convingerile ferme şi ideile nobile1. 
Cercetarea în domeniul biblioteconomiei are o istorie îndelungată în Pakistan. Încă din 1915, cu 

treizeci şi doi de ani înainte de naşterea statului Pakistan, Asa Don Dickinson, bibliotecar american şi 
elev al lui Melvil Dewey, a înfiinţat prima bibliotecă şcolară la Universitatea din Punjab. El a fost cel 
care a dat startul cercetării în domeniul biblioteconomiei scriind lucrarea cu titlul Punjab Library Primer, 
care este primul tratat tipărit vreodată în biblioteconomie în această parte a lumii. Lucrarea lui Dickin-
son are o mare influenţă asupra profesiei de bibliotecar în Pakistan, iar în ultimii ani un număr semnifi-
cativ de cărţi şi periodice au fost publicate în acest domeniu2. 

Primii paşi spre constituirea Bibliotecii Naţionale a Pakistanului au fost făcuţi încă din 1949. 
După mai mulţi ani, în aprilie 1980, a fost aprobat proiectul pentru construcţia noii biblioteci, la Isla-
mabad, aceasta fiind finalizată în iunie 1988. Costul total al lucrărilor s-a ridicat la 130.322 milioane rupii 
pakistaneze. Noua Bibliotecă Naţională a Pakistanului a fost inaugurată de primul ministru al Pakistanu-
lui, Mion-ud-Din Ahmad Qureshi, la 23 august 1993, dată de la care publicul a avut acces la serviciile şi 
colecţiile bibliotecii. 

Biblioteca Naţională a Pakistanului are o suprafaţă de 168.844 de metri pătraţi şi este structurată 
pe 4 nivele, arhitectura clădirii fiind una de influenţă estică. 

Biblioteca oferă spaţii de lectură pentru 500 de cititori, 15 săli pentru cercetare, dispune de o sa-
lă de conferinţe de 450 de locuri. Pot obţine permise de bibliotecă toţi cetăţenii pakistanezi care au pes-
te 20 de ani, precum şi cetăţenii străini care trăiesc sau muncesc pe teritoriul Pakistanului3. Instituţia 
dispune de un departament de conservare şi legare a documentelor, fiecare unitate de bibliotecă ce intră 
în colecţiile bibliotecii, indiferent că este vorba de cărţi noi sau donaţii, fiind dezinfectată. 

În momentul inaugurării, în 1993, biblioteca deţinea o colecţie de 130.000 de volume şi 600 de 
manuscrise4. Până în 2015, fondul bibliotecii ajunge la 230.0005 de volume şi peste 10.000 de cărţi rare 
în limbile urdu, arabă şi persană. 

Biblioteca are în colecţiile sale peste 3.300 teze de doctorat care sunt accesibile cercetătorilor, 
precum şi 30 de lucrări de doctorat despre Pakistan, scrise în universităţi americane. Manuscrise în lim-
ba persană despre istoria Kashmirului şi prima copie a lucrării Kuliyat e Meer, publicată în 1811, fac 
parte din colecţia de carte rară a bibliotecii. Înregistrările recensămintelor efectuate în India Britanică 
din 1911 sunt, de asemenea, păstrate în colecţiile bibliotecii6. Biblioteca Naţională serveşte şi ca depozi-
tar oficial al unor organizaţii internaţionale, precum Banca Asiatică de Dezvoltare, Organizaţia Interna-
ţională a Muncii şi UNESCO. 

Biblioteca are şi funcţia de depozit legal naţional, în conformitate cu prevederile ordonanţei pri-
vind drepturile de autor din 1962. Potrivit acestei ordonanţe, este obligatoriu pentru fiecare editor să 
trimită cel mai bun exemplar al publicaţiei sale, pe propria cheltuială, la Biblioteca Naţională, în termen 
de treizeci de zile de la data publicării sale7. 

În 2016, la Biblioteca Naţională a Pakistanului a fost inaugurat recent renovatul colţ american 
(Sala Lincoln), în prezenţa ambasadorului S. U. A., David Hale, şi a ministrului de stat pentru Adminis-

                                                 
1 http://www.sharnoffsglobalviews.com/pakistani-culture-traits-244/ 
2 http://eprints.rclis.org/4983/1/Isource.html 
3 http://www.nlp.gov.pk/reading.html 
4 http://www.discover-pakistan.com/national-library-of-pakistan.html 
5 http://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/meetings/pdf/AR2015_Pakistan.pdf 
6 http://www.dostpakistan.pk/national-library-of-pakistan/ 
7 http://www.nlp.gov.pk/about_nlp.html 
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trarea şi Dezvoltarea Capitalului, dr. Tariq Fazal Chaudhry. Colţul a fost reamenajat pentru a crea un 
spaţiu modern şi confortabil, cu resurse suplimentare spre a fi folosite de publicul larg. Noul colţ oferă 
acces liber la cărţi, reviste, videoclipuri, tech bar şi cărţi electronice. Utilizatorii pot accesa jurnale ştiinţi-
fice, cărţi, articole de ziar şi conţinut multimedia prin intermediul bazei de date eLibraryUSA. În cola-
borare cu Ambasada S. U. A., colţul şi-a propus să organizeze programe lunare pentru utilizatori, care 
să se concentreze: pe învăţarea limbii engleze, pe programele derulate prin EducationUSA, pe programe 
culturale şi informaţii despre Statele Unite ale Americii8. 

În ianuarie 2018, la bibliotecă a fost inaugurat primul colţ cu cărţi scrise în alfabetul Braille, 
marcând astfel ziua de naştere a lui Louis Braille, inventatorul sistemului de citit pentru persoanele cu 
deficienţe de vedere. Cu această ocazie, Irfan Siddiqui (Consilier al prim-ministrului pentru istoria naţi-
onală şi patrimoniul literar) a afirmat: „Nevăzătorii şi-au făcut contribuţia în diferite domenii ale vieţii; 
totuşi, acestora trebuie să li se ofere facilităţi maxime şi oportunităţi de a dobândi educaţie şi de a desfă-
şura activităţi de cercetare”. La momentul respectiv, colţul cuprindea 60 de cărţi braille, inclusiv copii 
ale Coranului, urmând ca, pe parcurs, numărul lor să crească9. În acelaşi an, la bibliotecă a fost inaugu-
rat, de asemenea, un laborator cu 20 de calculatoare echipate cu programe speciale pentru persoanele cu 
deficienţe de vedere. 

Potrivit lui Syed Jalaluddin Haider, rata de alfabetizare a Pakistanului în 1998 a fost de 49% şi s-a 
estimat că a ajuns la 55% în 2004. Ţara nu dispune de infrastructura adecvată pentru a sprijini dezvolta-
rea activităţii publicistice autohtone. În aceste condiţii, Pakistanul este condiţionat de importurile de 
cărţi din Statele Unite şi din Marea Britanie în ceea ce priveşte cărţile şi revistele de specialitate. Cu ex-
cepţia manualelor până la clasa a XII-a, toate materialele educative sunt achiziţionate de către biblioteci-
le pakistaneze din Statele Unite ale Americii, Regatul Unit şi, într-o mai mică măsură, din India – în ul-
timii ani10. 

În perioada 2018-2019, Biblioteca Naţională din Pakistan (PNL) derulează un proiect de con-
servare digitală a cărţilor şi manuscriselor rare ale lui Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah şi Allama 
Muhammad Iqbal. În cadrul acestui proiect, vor fi digitalizate aproximativ 10.000 de cărţi şi manuscrise 
rare, care cuprind peste 53.000.000 de pagini11. 

Numele Pakistan derivă din două cuvinte, „Pak”, care în persană înseamnă „sfânt”, „curat” sau 
„pur”, iar „istan” derivă din cuvântul hindi „isthan”, care înseamnă „loc”12. De la văile sale superbe la 
magnificele sale vârfuri falnice acoperite de zăpadă, Pakistanul este plin de minuni naturale şi biodiversi-
tate13. Regiunea Pakistanului este considerată una dintre leagănele civilizaţiei14, moştenirea culturală a 
Pakistanului datând de mai bine de 5.000 de ani. 

 
 

                                                 
8 https://soundcloud.com/usembassyisb/ambhale-inaugurates-lincoln-reading-lounge-at-national-library-of-pakistan 
9 https://www.pakistantoday.com.pk/2018/01/11/first-ever-braille-book-corner-inaugurated-at-national-library-of-pakistan/ 
10 Haider, Syed Jalaluddin, Library Administration & Management, Chicago, Vol. 21, Iss. 4 (Fall 2007), pp. 172-177. 
11 https://www.globalvillagespace.com/national-library-of-pakistan-restoring-quaid-e-azams-manuscripts/ 
12 https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-07-31/10-interesting-facts-about-pakistan 
13 https://www.iucn.org/regions/asia/about/asia-regional-conservation-forum/rcf-2019/about-pakistan 
14 https://thecommonwealth.org/our-member-countries/pakistan/history 
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Inaugurarea bibliotecii publice „Nicolae Colan” din 

Sfântul Gheorghe: un alt drum spre cunoaştere 

 
Maria BELEA 
Ştefan SELEK 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
De curând, lumea bibliotecilor s-a îmbogăţit cu o nouă instituţie de cunoaştere – Biblioteca Pu-

blică „Nicolae Colan”, a cărei inaugurare a avut loc în data de 27 noiembrie 2019, în prezenţa PS 
Andrei, episcopul Covasnei şi Harghitei, a prefectului judeţului Covasna, Sebastian Cucu, a directorului 
Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, dr. Teodor Ardelean, precum şi a altor personalităţi locale 
şi naţionale. 

Deschisă în cadrul Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Muni-
cipiul Sfântul Gheorghe, Biblioteca „Nicolae Colan” este o instituţie de cultură laică şi bisericească, 
aflată în subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, care poartă numele unuia dintre cei 
mai preţuiţi oameni de carte: mitropolitul cărturar Nicolae Colan. Personalitate memorabilă a culturii şi 
spiritualităţii româneşti, membru al Academiei Române, mitropolitul Nicolae Colan, alături de episcopul 
greco-catolic Iuliu Hossu, a fost singurul ierarh ortodox rămas lângă încercaţii credincioşi români în anii 
grei de după Dictatul de la Viena. 

„Potrivit actului constitutiv al Centrului Ecleziastic de Documentare «Mitropolit Nicolae Colan», 
adoptat de Adunarea Eparhială a Episcopiei, din februarie 1995, acesta are ca obiect de activitate: păs-
trarea, prelucrarea, conservarea, cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a mărturiilor materiale şi documen-
tare ce atestă prezenţa şi dăinuirea populaţiei româneşti în sud-estul Transilvaniei şi a spiritualităţii 
ortodoxe în localităţile aflate în subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei” – a menţionat 
dr. Ioan Lăcătuşu, arhivist la Arhivele Naţionale Covasna şi director al Editurii Eurocarpatica din 
Sfântul Gheorghe. Centrul Ecleziastic de Documentare deţine o valoroasă arhivă, formată din 5.000 de 
unităţi arhivistice, respectiv 200 metri liniari raft arhivă, conţinând documente din secolele XVIII-XX, 
grupate în 20 de fonduri şi colecţii arhivistice, prelucrate conform standardelor actuale, cu sprijinul 
Societăţii „Ştefadina” şi implicarea nemijlocită a directorului Mihai Nicolae şi a prof. univ. dr. Corneliu 
Mihail Lungu, prezenţi la eveniment. 

„Biblioteca Publică «Nicolae Colan» din cadrul centrului s-a format în timp, din iubire şi solidaritate 
românească, prin donaţiile altor instituţii de cultură şi ale unor distinse familii de intelectuali din Sfântul 
Gheorghe, din judeţul Covasna şi din ţară, în prezent cuprinzând peste 10.000 de volume de istorie şi 
cultură românească” – a mai precizat Ioan Lăcătuşu, unul dintre întemeietorii acestui aşezământ cultural. 

Biblioteca nouconstituită, prin donaţiile primite, deţine un valoros fond de cărţi şi publicaţii din 
domeniile ştiinţelor umaniste, punând la dispoziţia celor interesaţi lucrări de referinţă, dicţionare, tratate, 
enciclopedii, periodice, reviste de studii şi cercetări, lucrări de masterat şi doctorat, publicaţii ale 
Academiei Române referitoare la istoria şi cultura poporului român, dar şi la provocările şi priorităţile 
care stau în faţa societăţii româneşti contemporane, completând, prin specificul ei, fondul de carte al 
celorlalte biblioteci din judeţ, cu lucrări care promovează ceea ce este nou în cercetarea din domeniul 
ştiinţelor sociale. 

De asemenea, regăsim în fondul de carte al bibliotecii publicaţii apărute în ultimele două decenii 
la editurile: „Grai Românesc” a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, „Eurocarpatica” a 
Centrului „Nicolae Colan” şi „Angustia” a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, edituri la care au 
văzut lumina tiparului un număr de peste 300 de titluri, precum şi anuarele: Angustia, Acta Carpatica, 
Sangidava şi revistele Grai românesc, Caietele de la Araci şi TopLitera. 

La aceste publicaţii se adaugă cele 1.000 de cărţi noi donate de Biblioteca Judeţeană „Petre 
Dulfu” Baia Mare şi editate de Polirom, în valoare de peste 28.000 lei, din diverse domenii: literatură 
română şi străină, lucrări de lexicografie, lingvistică, istorie, psihologie, pedagogie, filosofie, ştiinţe 
sociale şi politice etc. 
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Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, instituţie de cultură cu merite deosebite în promovarea 
cărţii şi lecturii, a culturii şi educaţiei, în general, atât în rândul comunităţii maramureşene, cât şi la nivel 
naţional şi internaţional, a înţeles rolul covârşitor pe care îl deţine în acest univers al cunoaşterii, 
răspunzând prompt solicitării de a contribui la dotarea cu carte a Bibliotecii Publice „Nicolae Colan”. 
Această donaţie face parte din firescul misiunii sale, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” remarcându-se, 
încă de la începuturile existenţei sale, prin deschiderea unui număr însemnat de filiale, atât la nivel local, 
cât şi în străinătate. Prin intermediul acestor punţi de legătură, românii din diferite colţuri ale lumii 
(Moldova, Ucraina, Ungaria, Spania, Scoţia, Canada, Polonia, Portugalia şi, în curând, Elveţia) păstrează 
legătura cu ţara şi cultura românească prin intermediul cărţii. 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” a fost reprezentată la eveniment de dr. Teodor Ardelean, 
directorul instituţiei, care i-a mulţumit domnului Lăcătuşu pentru invitaţia de a fi aproape şi pentru 
faptul că, în decursul timpului, a făcut în aşa fel, încât Forumul Civic al Românilor din Harghita, 
Covasna şi Mureş să nu trăiască în izolare, ci în conexiuni permanente cu celelalte perimetre culturale 
româneşti, din toate zonele ţării. Amintim, în acest sens, colaborarea la realizarea numărului 4, din 
noiembrie 2011, al revistei Familia română, având ca subiect de cercetare românii din Harghita şi 
Covasna, revistă editată de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare. 

„De azi, această instituţie, Biblioteca Publică «Nicolae Colan», este una nouă, într-un peisaj 
vechi”, a precizat Teodor Ardelean, asigurându-i pe fondatorii ei că Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
va mai dona cel puţin 9.000 de volume. 

La eveniment au mai luat cuvântul: PS Andrei, episcopul Covasnei şi Harghitei, Sebastian Cucu, 
prefectul judeţului Covasna, şi Maria Dohotaru, director al Editurii Magic Print Oneşti. 

PS Andrei şi-a exprimat bucuria că manuscrisele rămase de la Apostolul Neamului românesc, 
Sfântul Andrei, precum şi de la întâi-stătătorii Bisericii Ortodoxe, s-au păstrat în biserică şi la streaşina 
Catedralei Neamului Românesc din judeţul Covasna, Episcopia Covasnei şi Harghitei. Mulţumindu-le 
ctitorilor şi sponsorilor dragi, care au aşezat pe rafturi ce are mai sfânt neamul românesc: cartea şi graiul 
său, PS Andrei i-a îndemnat pe „învăţăcei” să prindă drag de carte, să păstreze şi să cinstească biserica şi 
cultura, valori sfinte ale poporului nostru.   

Dr. Ioan Lăcătuşu şi-a exprimat speranţa că, până la finele anului 2020, fondul de carte al Bi-
bliotecii Publice „Nicolae Colan” va fi informatizat integral, astfel încât să poată fi accesat şi utilizat mai 
uşor de specialişti şi să poată intra în reţeaua bibliotecilor publice, realizând o strânsă colaborare cu 

instituţii patrimoniale locale, judeţene şi naţio-
nale, cum ar fi universităţi, colegii, şcoli etc. 
Astfel, Biblioteca Publică „Nicolae Colan” va 
fi deschisă tuturor celor care doresc să se in-
formeze şi să se documenteze în vederea re-
dactării unor lucrări de istorie, teologie, so-
ciologie, demografie, etnografie etc. În funcţie 
de fondurile de care fondatorii vor dispune, 
aceştia îşi mai propun să achiziţioneze şi cărţi 
în limba maghiară care se referă la istoria şi 
cultura românilor din zonă şi din Transilvania 
şi la convieţuirea interetnică româno-maghiară, 
a menţionat la final Ioan Lăcătuşu. 

Din programul manifestării, organizată 
de Centrul European de Studii Covasna-

Harghita, de Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” şi Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit 
Nicolae Colan”, cu sprijinul consiliilor judeţene Covasna şi Harghita, au mai făcut parte următoarele 
activităţi ştiinţifice: colocviul cu tema „Performanţe româneşti în Arcul Intracarpatic”, prezentarea al-
bumului Personalităţi româneşti din Covasna şi Harghita, semnat de dr. Ioan Lăcătuşu, care prezintă peste 
700 de personalităţi din cele două judeţe, precum şi vernisajul expoziţiei documentare „Performanţe 
româneşti în Arcul Intracarpatic”, evenimente care au pus în valoare contribuţia oamenilor acestei părţi 
de ţară la patrimoniul cultural-spiritual naţional. 
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O nouă încercare de sacrificare a lui Eminescu sau 

„Despărţirea de Eminescu” 

 
Dr. Tudor NEDELCEA 

Craiova 

 
„De avem sau nu dreptate, 

Eminescu să ne judece”. 
(Grigore Vieru) 

 
După apariţia ediţiei academice a Operelor lui M. Eminescu 

(începută de Perpessicius, continuată de Al. Oprea şi finalizată de 
Petru Creţia şi D. Vatamaniuc, împreună cu colaboratorii lor), era de 
aşteptat un interes deosebit pentru adevăratul Eminescu; interes 
ce trebuia concretizat în studii exegetice printr-o recitire critică a 
întregii sale opere. Căci Eminescu este o instituţie naţională, este 
„constelaţia care ne-a adoptat şi ne-a arătat cine suntem şi ce sun-
tem, transfigurându-ne şi pe noi”, care ne-a scos dintr-o „pasivitate 
spirituală. Trebuie, prin urmare” – zice Edgar Papu –, „să ne strădu-
im în permanenţă să-l merităm pe Eminescu. În primul rând să ştim 
să suferim ca el. Să fim demni de Eminescu şi să căutăm mereu să 
fim la o înălţime la care el să nu se ruşineze de noi”.  

Suntem noi, azi, demni de cel care „are meritul de a fi salvat 
onoarea spirituală a poporului român” (Petre Ţuţea)? Suntem noi, 
azi, la acea înălţime morală şi spirituală la care Poetul nu se ruşinează 
de noi? Sau încă „rămânem descoperiţi faţă de el” (C. Noica), deşi îl 
sărbătorim chiar de două ori pe an? 

Fireşte, orice dezbatere a creaţiei sale este oricând binevenită, cu unele condiţii: să fie pertinentă şi 
obiectivă. Şi, pentru îndeplinirea acestor condiţii, apelez la metoda de lucru preconizată de Eminescu la 26 
de ani şi expusă în Convorbiri literare la 1 august 1876: „Vom trebui să ne înarmăm mintea cu o rece nepărtini-
re şi să nu surescităm cugetarea, spre a nu ne agita cu vehemenţă prin întuneric, în lupta cu fantasme”. 

O astfel de dezbatere găzduieşte „săptămânalul de tranziţie” Dilema, în nr. 265 din 27 februarie-5 
martie 1998. Cele şase pagini ale revistei dedicate lui Eminescu încep cu articolul de fond al lui Cezar Paul 
Bădescu, care, cu candoare dezarmantă, declară din capul locului: „Poezia lui Eminescu nu mă încântă, de 
fapt ea nici nu există pentru mine, decât cel mult ca obligativitate şcolară – era, deci, lipsită de substanţă”. La 
rândul lui, poetul însuşi era „ceva inert şi ridicol, ca o statuie de metal goală pe dinăuntru şi cu dangăt spart”. 
Acelaşi, remarcând că omul Eminescu a devenit „obiectul unui monstruos cult al personalităţii, transformat 
într-o bancnotă, devenind astfel marfă”. Revista strânge, în cele şase pagini, semnăturile unor personalităţi 
(N. Manolescu, Al. Paleologu, Z. Ornea), alăturându-le unor cvasinecunoscuţi, deşi aceştia se autointitulează 
„scriitor”, „scriitor, critic, eseist, profesor, redactor...” (Răzvan Rădulescu, Pavel Gheo Radu, T. O. Bobe, 
Cr. Preda). 

Citatele de mai sus sunt preluate din Argumentul lui C. P. B. şi ele au menirea de a fi teziste, direcţio-
nate în acest sens. Şi pentru a da – în acest scop –, „un sănătos aer de prospeţime”, C. P. B. apelează la au-
tori care să-i răspundă acestei teze. Astfel, cum se explică că niciun eminescolog contemporan (D. Vatama-
niuc, Mihai Cimpoi, Eugen Simion, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, G. Munteanu, Gh. Bulgăr, I. M. Ştefan, N. 
Georgescu, Th. Codreanu, Ovidiu Vuia, Victor Crăciun etc.) nu sunt solicitaţi să aducă, şi ei, „un sănătos aer 
de prospeţime”? 

Ce-i drept, unii dintre criticii solicitaţi nu se încadrează întocmai în tezele propuse de alcătuitorul pa-
ginilor despre Eminescu. De pildă, N. Manolescu pune unele întrebări deosebit de pertinente: se mai citeşte, 
azi, cu adevărat Eminescu; cât de profund se reciteşte, cum şi cât de utilizată este ediţia academică, într-

Tudor Nedelcea 
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adevăr intruvabilă. Reputatul critic şi proaspăt academician răspunde că pe cititorul de azi nu-l mai preocupă 
„acea lectură spontană şi individuală, care să facă din poeziile lui Eminescu o carte de căpătâi”, poetul fiind 
„îngropat sub respectul datorat poetului naţional”. Recitirea creaţiei eminesciene, „în stare să creeze un 
nou interes pentru o operă gândită şi scrisă în secolul trecut”, îi lipseşte, în bună parte, cercetătorului de azi, 
relectură care să ducă la studii exegetice. Şi „articolele politice ar merita şi ele o nouă lectură critică”, spune, 
cu dreptate, N. Manolescu şi nicidecum a le „exalta ca modele de gândire sau a le combate ca naţionaliste şi 
antisemite”. Soluţie propusă; relectură critică atentă şi... despărţirea de Eminescu şi pentru a trece la studii pe 
text, cu toate componentele acestuia (critică textuală, subtextuală, contextuală, intertextuală). 

Sintagma „despărţirea de Eminescu” este preluată perfid şi iată-l pe „Eminescu văzut de departe” de 
Răzvan Rădulescu, adică „plutind într-un sos”. „Scriitorul” Răzvan Rădulescu este surprins, din capul locu-
lui (citeşte articolul său), de „mediocritatea elogiilor” căpătate de Eminescu „cu scurgerea secolului”. Dar să 
vedem cine-s autorii „mediocrităţii elogiilor”. Ei bine, ei nu sunt nume sonore, precum T. O. Bobe, Pavel 
Gheo Radu, Cristian Preda & company din numărul 265/27 februarie-5 martie 1998 al „săptămânalului de 
tranziţie” Dilema. Aceşti elogiatori „mediocri” sunt reţinuţi de istoria literaturii române sub numele de Titu 
Maiorescu, E. Lovinescu, Garabet Ibrăileanu, N. Iorga, Lucian Blaga, Gala Galaction, G. Călinescu, Tudor 
Arghezi, D. Popovici, D. Caracostea, Mircea Eliade, Tudor Vianu, Perpessicius, Vladimir Streinu, G. I. To-
hăneanu, Aug. Z. N. Pop, C. Ciopraga, Edgar Papu, Petre Ţuţea, C. Noica, Marin Sorescu, N. Steinhardt, 
Al. Oprea, Amita Bhose etc. şi, mai aproape de noi, Svetlana Paleologu-Matta, Rosa del Conte, D. Vatama-
niuc, Ioan Alecsandru, Mihai Cimpoi, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eugen Simion, D. R. Popescu, George 
Munteanu, Ioana M. Petrescu, Irina Petraş, I. M. Ştefan, Octav Onicescu, Aurel Avramescu, Solomon Mar-
cus, M. Drăgănescu, Ilie Bădescu, Mihai Ungheanu, N. Georgescu, Dan Zamfirescu, Th. Codreanu, I. Nica, 
Ovidiu Vuia, Ov. Ghidirmic etc. Cam lungă lista, ce-i drept, dar recitind pe Eminescu, cum ne îndeamnă 
Nicolae Manolescu, trebuie să-i recitim şi pe cei care l-au recitit, înaintea noastră, pe Eminescu. 

De altfel, „despărţirea de Eminescu”, recomandată de apreciatul critic, nici nu este o noutate. Virgil 
Nemoianu ne recomanda, imediat după decembrie 1989, Despărţirea de eminescianism (vezi Astra, nr. 7/1990). 
De ce să ne despărţim de Eminescu? Foarte simplu: el, Eminescu, are asupra noastră o acţiune nefastă. „Din 
Eminescu au descins Goga, Iorga şi Pârvan”, iar mai apoi „Eliade, Vulcănescu şi Noica, chiar şi universul 
blagian (cu mult mai autonom) ar fi greu de imaginat fără o genealogie eminesciană”. Mai departe, V. Ne-
moianu, după ce-i remarcă pe fruntaşii despărţiţi de Eminescu (I. Negoiţescu, Ileana Vrancea, I. P. Culianu, 
S. Damian, M. Berindei, Vlad Georgescu), „precum şi la destui alţii”, conchide categoric: „Din moştenirea 
politică a eminescianismului s-a constituit una dintre pietrele de temelie ale mişcării legionare: utopistă, radi-
cală, «tiermondistă»”. Citeşti şi nu-ţi vine să crezi! Pe alt plan, Nietzsche ar fi vinovat de apariţia nazismului. 

Tradiţia antieminesciană şi, implicit, antiromânească începe cu canonicul Grama (cine îl mai cu-
noaşte?!), ajunge la rabinul Moses Rosen, care nu recunoaşte prozei jurnalistice eminesciene „nicio valoare 
literară”, ca fiind „proză de reporter, în care se revarsă un antisemitism”. „Eminescologul” Moses Rosen 
devine grijuliu şi se pronunţă pentru cenzurarea operei publicistice: „Este o profanare a lui Eminescu publi-
carea acestor articole”, care ar fi fost „plătite cu o bucată de pâine”. Bietul Eminescu! Şi iată cum rabinul-şef 
îl apără pe Eminescu: „Eminescu nu a fost fascist, el n-a ştiu ce este fascismul”, ca mai departe să se contra-
zică: „Dar tot ce scrie el acolo e fascism. (...) Eminescu a fost victima boierimii de atunci care dorea să ex-
termine pe evrei”. Şi pentru că sfatul rabinului spre a nu se tipări publicistica eminesciană (care este, nu-i aşa, 
„o profanare a lui Eminescu”) n-a fost ascultat, i se aplică şi editorului o etichetă: „Aparatul critic al lui 
Oprea a fost un aparat fascist”. Dacă Moses Rosen ar fi avut curiozitatea să răsfoiască nu întreg volumul IX 
din Operele lui Eminescu, ci doar pagina de titlu, ar fi constatat că Al. Oprea semnează studiul introductiv, iar 
comentariile şi notele de istorie literară, pertinente şi obiective, aparţin lui Dimitrie Vatamaniuc. Şi, nu în-
tâmplător şi fără temei, doctor Moses Rosen s-a opus tipăririi şi apoi difuzării volumului X din Opere, volum 
apărut în 1989 (după apariţia vol. XI-XIII) şi difuzat abia în 1990 şi pentru că intervenţiile „eminescologice” 
ale doctorului Moses Rosen (onorat cu titlul de membru al Academiei Române) să nu intre în conul de um-
bră (ele au fost tipărite, sub formă de interviu, Să trăim cu toţii în armonie, în nr. 6/1990 al revistei Tribuna), a 
fost necesară o nouă sacrificare a lui Eminescu, în anul de graţie 1998. „Plutind într-un sos”, Răzvan Rădu-
lescu, „scriitorul” de la Dilema (oare ce-o fi scris?!) incriminează pe criticii care „se tulbură când vine vorba 
de opera lui Eminescu, devin serioşi (!), îşi pierd acuitatea şi înşiră platitudini”. De la „înălţimea” sa, R. R. îi 
compătimeşte pe eminescologi: „Citind comentariile lor la textele lui Eminescu, îţi vine să crezi necondiţio-
nat în acea teorie care spune că orice critic este un prozator sau un poet ratat”. Deci, după R. R., critici pre-
cum Maiorescu, Lovinescu, Călinescu, Ibrăileanu, Tudor Vianu etc. etc. sunt... rataţi! 

După critici, este rândul poeţilor „care se revendică de la Mihai Eminescu” să fie luaţi în obiectivul 
lui R. R. Adrian Păunescu este incriminat că l-a recitat pe Eminescu în cenaclul „Flacăra”. De ce nu este 
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acuzat Adrian Păunescu că, în cadrul aceluiaşi cenaclu, a citit şi poemul Mistreţul cu colţi de argint de Şt. Aug. 
Doinaş? Apoi vine rândul lui Gr. Vieru (vorba vine, căci nici nu-i pomenit numele ilustrului poet, ci doar un 
vers: „Eminescu să ne judece”). Cine nu cunoaşte poezia lui Gr. Vieru rămâne la opinia „eruditului” R. R. că 
versul „Eminescu să ne judece” este refrenul unui „cântec pe două voci cu acompaniament de chitară care 
s-a bucurat de o anume notorietate după revoluţie”. Cu alte cuvinte, versul este anonim, ca şi versul cel mai 
des rostit în timpul şi după evenimentele din decembrie 1989: „Ultima soluţie/ încă o revoluţie”, vers ce 
face parte dintr-o poezie a „ceauşistului” Adrian Păunescu. 

Pentru cultura „scriitorului” R. R. (dacă efortul din partea luminăţiei sale nu-i prea mare), îi spunem 
că refrenul cu pricina face parte din poemul Eminescu de Gr. Vieru (pus pe muzică şi cântat de regretaţii 
Doina şi Ion Aldea Teodorovici) şi el s-a constituit într-un cântec de redeşteptare naţională a românilor din 
Basarabia. Eminescu, ca şi Ştefan cel Mare şi Sfânt (făcut „curvar” într-o revistă bucureşteană), constituie 
simboluri ale luptei unioniste basarabene. Eminescu a fost interzis în Basarabia comunistă, însuşi autorul 
poemului mărturisind că „era un pericol dacă te prindea cu o carte de Eminescu”. Altfel spus de poetul ba-
sarabean, impunerea lui Eminescu în conştiinţa publică („Domnul cel de pasăre măiastră/ Domnul cel de 
nemurirea noastră”) a fost dificilă, întrucât „mancurţii” au sesizat pericolul eminescian şi, de aceea, zice poe-
tul în continuare: „Mi-l furară, Doamne, adineaori/ Pe înaltul domn cu tot cu lauri,/ Mă uscam de dor, în 
piept cu plânsul/ Nu ştiam că dor mi-era de dânsul./ Nu ştiam că doina mi-o furară/ cu străvechea şi fru-
moasa ţară”. Mancurţii nu sunt numai dincolo de Prut, ci şi pe Dâmboviţa, de-ţi vine să remarci, în spirit 
marxisto-leninist, lozinca „Mancurţi din toate ţările, uniţi-vă”. 

După Grigore Vieru, vine rândul lui Marin Sorescu, care nu este lăsat să-şi doarmă somnul veşnic. 
Marin Sorescu are marea vină de a fi scris un „poem lamentabil care continuă să facă deliciul profesorilor de 
literatură română din licee”. Atotştiutorul R. R. cunoaşte, deci, şi atitudinea antisoresciană a profesorilor 
români (nu şi a profesorilor de şcoală generală sau universitari care sunt scăpaţi din vederile lui R. R.). Ce 
mai contează, în faţa lui R. R., opinia românistului Jean Louis Courriol, care a mărturisit că citirea poemului 
lui Marin Sorescu Trebuiau să poarte un nume i-a produs o mare bucurie şi satisfacţie („Rien n’est évidemment 
plus consternant s’agissant d’un créateur dont l’essentiel de l’œuvre est resté exceptionnellement modern et 
actuel”), sentimente exprimate în prefaţa la ediţia bilingvă a Poeziilor lui Eminescu (Cartea Românească, 
1987). Opinia lui R. R. este decisivă, însă. 

Multilateralul Răzvan Rădulescu nu se opreşte aici. Vine rândul scriitorilor care „îl reprezintă pe po-
etul nepereche de predilecţie în picioare, gol puşcă” (de ce?), „sau cu sexul acoperit de o năframă incertă ce 
sfidează gravitaţia”. Din toată sărăcia mea dau un premiu oricărui critic de artă care se poate ridica la înălţi-
mea cugetării lui R. R. Aşadar, jos cu statuia lui Eminescu de la Ateneul Român în faţa căreia îşi scotea pălă-
ria (şi lăsa o floare în fiecare an la naşterea poetului) venerabilul Geo Bogza. 

Nici pictorii nu sunt uitaţi; între aceştia, Sabin Bălaşa reţine atenţia lui R. R. În celebra frescă din ho-
lul Universităţii ieşene „hipopotami graţioşi şi metafizici” (cum o fi un hipopotam metafizic?!, n.n.) „planea-
ză asupra unui peisaj apostâncos”, planare ce-i „trece fiori pe şira spinării” lui R. R. Cătălina din Luceafărul 
apare, în fresca lui Sabin Bălaşa, „călare comod şi totuşi incomod pe grasele zburătoare, îşi flutură părul în 
vânt. Părul pare fixat în această poziţie cu clei”. Citesc şi recitesc fraza şi totuşi nu înţeleg cum stă călare Că-
tălina: comod sau incomod? 

Urmează actorii care-şi permit să pună „în scenă o melopee sau florilegiu” şi este amintit Ovidiu Iu-
liu Moldovan, remarcat nu pentru talentul său intrinsec, ci „profesioniştii acestei instituţii” (televiziunea na-
ţională, n.n.) „cu ajutorul butoanelor presetate (sic) ale mesei de montaj”, aşa încât talentatul actor „se roteş-
te vâjâind şi lasă în urma lui pe ecran un şir de Ovidiu Iuliu Moldovani mai mici şi evanescenţi”. De ce nu 
este inclus între evanescenţi şi Ion Caramitru, actor, de altfel, cu merite în recitarea poeziilor eminesciene? 
După această incursiune în istoria critică a artelor ce l-ar putea invidia pe Ovidiu Drîmba, „exegetul” nostru 
revine la literatură (semnează doar ca „scriitor”), mai bine zis la critica creaţiei eminesciene şi este de o sin-
ceritate dezarmantă. În primul rând, spune franc că nu este „un fan al poeziei lui Mihai Eminescu”. „Fan” 
este un anglicism şi înseamnă „tânăr admirator al vedetelor ecranului sau ale cântecului; suporter al muzicii 
de jazz”. După ştiinţa mea, Eminescu nu a fost nici cântăreţ, nici actor, nici creator de jazz, dar, spre a înlă-
tura orice confuzie, R. R. spune răspicat: „Poezia lui Mihai Eminescu mă lasă rece. Mai rece decât poezia 
predecesorilor săi înşiraţi în Epigonii. Nu cred că Eminescu este un poet naţional şi universal. (...) Şi proza lui 
Mihai Eminescu mă lasă rece. Este sub nivelul minimei lizibilităţi. (...) Nu am nicio afinitate cu poezia lui 
Mihai Eminescu. Îi pot recunoaşte meritul de a fi fost nu mai mult decât onorabil poet” (câtă mărinimie!, 
n.n.) „de secol XIX. (...) Părţile epice ale poemelor lui arată la fel de sec ca o carte de telefon versificată”. 
Fără niciun comentariu. De gustibus non disputandum. 
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Şi, totuşi, „scriitorul” R. R. contestă şi ipotezele academicienilor Octav Onicescu, Aurel Avramescu, 
Solomon Marcus, M. Drăgănescu privind preocupările ştiinţifice ale lui Eminescu. Cât despre afirmaţia că 
Eminescu „în timpul vieţii sale nu a văzut marea” te înşeli, stimabile! La 16 iunie 1882, Eminescu îi scrie, din 
Constanţa, Veronicăi Micle: „Am venit ieri şi am făcut deja două băi de mare. (...) O să mă-ntrebi ce efect 
mi-a făcut marea pe care o văz pentru-ntâia oară? Efectul unei nemărginiri pururea mişcate. Dar, abia de 
două zile aici, n-am văzut-o în toate feţele – căci ea e schimbăcioasă la culoare şi în mişcări, de unde unii 
autori o şi compară cu femeia”. La întrebarea criticului Nicolae Manolescu „dacă se citeşte cu adevărat” 
Eminescu, din cele comentate de R. R., răspunsul aceluiaşi reputat critic este îndreptăţit: „Cred, mai degrabă, 
că nu”. Şi dacă nu ai „nicio afinitate cu poezia lui Eminescu” şi dacă zici că nu crezi „vreo clipă că el este 
poetul naţional”, atunci este bine, stimabile R. R., să te apuci de altceva, de vreo creangă, de pildă. 

Că Eminescu nu este poet naţional, „scriitorul” R. R. nu e sigur. Ion Bogdan Lefter îi stă alături (lui R. 
R., nu lui Eminescu). Sintagma „poet naţional” folosită de Lefter este pusă, cu obstinaţie, între ghilimele, iar 
Eminescu este plasat ca „poet naţional” (cu ghilimele) între comunism şi democraţie, adică în plină tranziţie, 
cum se subintitulează şi revista care găzduieşte aceste articole defăimătoare. Şi cum orice tranziţie este trecă-
toare, deci şi modelul cultural Eminescu va fi trecător. Vor rămâne, fără îndoială, doar T. O. Bobe, Răzvan 
Rădulescu and company. Opera lui Eminescu a constituit în epoca comunistă un opiu pentru popor, „a fost 
aproape integral acceptată de propaganda comunistă”. Ce a rămas neacceptat de „dictatura victorioasă a 
proletariatului”? Doar „Doina”, zice I. B. Lefter, poezie „jenantă pentru notele xenofobe şi deranjantă pen-
tru Uniunea Sovietică”. Eminescu „al naţional-comunismului dintre 1965 şi 1989” a convertit, a murdărit 
imaculata conştiinţă a elevilor, obligaţi, prin sistemul de învăţământ, să suporte „imaginea istorizantă şi «pa-
triotică» a autorului secvenţei cu Mircea cel Bătrân din Scrisoarea III”. Să fi rămas în conştiinţa publică ro-
mânească doar cu cele două poezii, Viaţa şi Împărat şi proletar (fără final) din epoca proletcultistă, când Emi-
nescu era învinuit de criticaştrii de atunci că a scris Mortua est şi nu Mortua vest (să moară vestul)? Şi bietului 
Nichita Stănescu, trăitor în timpul „naţionalismului grandilocvent” cât îi plăcea „Odă (în metru antic)”, „Lu-
ceafărul”, „elevat, dar şi «popular»” (citeşte: vulgar), cum ne învaţă a citi I. B. L. Ce gusturi avea Nichita pen-
tru un „june visător”, „cu succes la femei”, „utopist sublim, dar şi radical uneori, deviat la un moment dat în 
xenofobia de joasă speţă”. Am citat, se înţelege, din I. B. L. 

„Eminescu suntem noi...” scrie, în josul paginii 8, Pavel Ghe. 
Radu, sub sonorul său nume scriindu-şi, fiindcă aşa se obişnuieşte: 
scriitor, critic, eseist, profesor, redactor... P. G. R. ne-a luat o piatră 
de pe inimă: e de toate. „Suntem noi”? Care „noi”?, mă întreb ne-
dumerit, aşa cum şi P. Gheo. R. se întreabă: „Cine l-o fi pus pe mare-
le poet (concesie, n.n.) să scrie Împărat şi proletar?”. Acelaşi P. Gheo. 
R. e speriat de „proliferarea eminescolatriei exprimate într-o limbă de 
lemn”, a „eminescofaniei dezvoltate cu sârguinţă de destui inşi pen-
tru care Eminescu a reprezentat un mijloc de manifestare a pulsiuni-
lor festiviste”. Printre aceşti „inşi” este arătat cu degetul C. Noica 
„autorul nefericitei sintagme «omul deplin al culturii române!»”, sin-
tagmă condamnată şi de Z. Ornea. „Oamenii deplini ai culturii ro-
mâne” sunt, după cum reiese din „exegezele scriitorilor” din Dilema: 
T. O. Bobe, Pavel Gheo. R., Cristian Preda etc. Să dăm câteva mos-
tre din „limba de lemn” folosită de Constantin Noica în vol. Introdu-
cere la miracolul eminescian, ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Gabriel 
Liiceanu, apărută în 1992 la Editura Humanitas şi care cuprinde şi 
eseul Eminescu sau gânduri despre omul deplin al culturii româneşti, eseu 
citat greşit de P. G. R.: „Nu ştim cărei naţiuni i s-a făcut darul de-a 
avea în sânul ei un om complet – s-a spus doar despre Goethe aşa 
ceva, în limba germană, cum o aminteam –, dar ceea ce este limpede, 
dacă deprinzi această imagine, este că funcţia lui Eminescu în cultura 
noastră are sensul universalului. După o sută de ani, poetul acesta, 
îndărătul căruia stătea un om de cultură complet, încins de toate pa-
siunile spiritului şi deschis către toate formele de cunoaştere, nu încetează să ne apară drept un om complet” 
(p. 153). Şi tot C. Noica scrie, parcă pentru „eminescofanii” Dilemei: „Dacă ai tăria să înfrunţi condiţia uma-
nă şi limitările spiritului, vei avea ceva de învăţat despre puţinătatea ta, nu despre cea a lui Eminescu” (p. 
151), căci Eminescu, „un homo universale în versiune românească, este o lecţie pentru oamenii de cultură 
adevăraţi, creatori sau specialişti” (p. 189).  
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„Colaboraţionistul” C. Noica vorbeşte despre lecţia eminesciană pe care o pot înţelege doar „oame-
nii de cultură adevăraţi”, ceea ce nu-i cazul lui Bobe, Preda, Radu etc. Şi, totuşi, un cititor român „crede a şti 
ce este fenomenul Eminescu şi ce nu este el” (C. Noica, idem, p. 107). Se numeşte Cristian Preda „asistent la 
F.S.P.A.”, Universitatea Bucureşti, care nu numai că face două observaţii despre Cultură şi incultură politică, ci 
ne îndeamnă ca un profet: „Eminescu trebuie contestat şi demitificat, dar nu pentru rudimentele sale de 
gândire politică. Din acest punct de vedere, el e realmente nul. Nu ai obiect”. Pentru ce trebuie contestat şi 
demitificat Eminescu, autorul nu ne spune şi nici nu-şi termină articolul cu „va urma”. 

Şi tot aşa, răsfoind pagină cu pagină articolele Dilemei consacrate lui Eminescu, urmând îndemnul 
regelui „cugetării omeneşti” (cum l-a numit Titu Maiorescu) de a ne înarma mintea cu o rece nepărtinire 
spre a nu surescita cugetarea şi a nu agita „cu vehemenţă prin întuneric, în luptă cu fantasme” (vezi Convor-
biri literare, nr. 5, 1 august 1876, p. 168), ajungem la studiul lui Z. Ornea, un recidivist într-ale eminescianis-
mului. 

Opiniile lui Z. Ornea sunt cuprinse sub titlul, Poetul naţional, fără ghilimele şi el intră în contradicţie 
cu „eminescofanii” Lefter, Bobe, Radu, Preda, afirmând: „Fără îndoială Eminescu este cel mai mare poet al 
românilor”. Obiecţiile lui Z. Ornea se referă la publicistica eminesciană, la unele „exageraţii”. După Z. Or-
nea, „Eminescu a fost, în gândirea sa sociopolitică, un paseist, respingând, cu intransigenţă de nimic ocolită, 
noile structuri (sau suprastructuri) create de liberalismul românesc, care s-a ridicat şi împotriva evreilor” şi 
„tot acest ansamblu de convingeri sociopolitice, negreşit, unul paseist şi, prin consecinţă, retrograd”. Sunt 
afirmaţii nefondate, infirmate chiar de Eminescu. În Timpul (din 3 aug. 1879 scrie Eminescu: „Tendinţa de-a 
ne-ntoarce la teocraţia şi feudalismul Evului Mediu în zadar am dovedi că nici prin vis nu ne-a trecut de-a fi 
ceea ce ni se impută că voim a fi şi că faptele noastre toate sunt contrare acelei aserţiuni gratuite”. Peste doi 
ani, în Timpul (10/22 ian. 1881), reafirmă: „Noi nu suntem dintre aceia care laudă trecutul în mod necondiţi-
onat”. Asemenea etichetă i s-a pus şi de către adversarii săi politici, de vreme ce în Timpul din 9 dec. 1882 
simte nevoia să se explice: „Din nou ni se spune, bunăoară, că dorim întoarcerea stării de lucruri înainte de 
1700 (...). Dacă ne place uneori a cita pe unii din Domnii cei vechi nu zicem cu asta că vremea lor se mai 
poate întoarce”. Reiese din aceste citate paseismul eminescian? Cât despre respingerea „noilor structuri ale 
liberalismului românesc”, adică a industriei, iată ce scrie gazetarul Eminescu: „Industrie fără protecţie nu se 
poate înfiinţa. Protecţie fără putere politică a statului nu se poate exercita”, iar „chestiunea economică la noi 
(...) e mai adâncă: e socială şi morală” (Timpul, 28 sept./9 oct. 1880). Era în deplin consens cu ideile burghe-
ziei româneşti în formare când afirmă: „Două serii de idei sunt chemate a agita adânc opinia publică din ţară: 
1) organizarea muncii agricole; 2) crearea şi apărarea muncii industriale; amândouă de-o valoare egală, che-
mate a asigura existenţa naţională a statului nostru în contra primejdiilor politice ce pot veni din nord-estul 
Europei, a cotropirii economice ce poate veni din Apus” (Timpul, 15 ian. 1882). Utilizez şi alte citate în spri-
jinul ideii cum că Eminescu a avut o gândire economică şi politică în consens cu dezvoltarea ţărilor europe-
ne: „Ideea de progres, dezvoltarea noastră economică trebuie să fie pururea ţinta noastră pentru a ne întări 
înlăuntru şi a inspira încredere în afară” (Timpul, 1 martie 1880): „Dezvoltarea industriei este desigur ceva 
absolut necesar într-o ţară, dar ea devenind imposibilă atâta vreme cât îi fac concurenţă ţări avansate cu se-
cole, rezultă că un sistem de protecţie aplicat judicios este ceva necesar până în clipa când industria naţiona-
lă, ajunsă până la un anumit punct de dezvoltare, să fie în stare a suporta concurenţa liberă”. 

Orice cititor cu mintea liberă observă, nu numai din aceste citate, ci din cele aproape 150.000 pagini 
eminesciene, că relevarea fondului retrograd al gazetăriei sale efectiv infirmat de istorie este o etichetă pusă 
de Z. Ornea, fără niciun argument viabil. 

Întoarcem foaia (din Dilema, bineînţeles) şi ajungem la „scriitorul” T. O. Bobe. Marele T. O. Bobe 
spune categoric: „Astăzi, Eminescu a încetat să mai fie perceput ca un scriitor (de va fi fost vreodată)”. Evi-
dent, în opinia lui T. O. B., Eminescu n-a fost, nu este şi nici nu va fi vreodată „scriitor”, ci doar un portret 
pe bancnota de 1.000 de lei. „Scriitor” este doar B. O. T., cum îşi semnează cugetările în paginile generos 
oferite de Dilema (aici e dilema!): „Întotdeauna când mă gândesc la Eminescu, îmi vine în minte statuia din 
faţa Ateneului, expresia celui mai trist caraghioslâc şi a divorţului tragi-comic de spiritul critic în favoarea 
amantlâcului cu găuroşenia emfatică şi cu «ohtatul poeticesc»”. Pe pudicul T. O. B. îl apucă ruşinea şi râsul 
în „faţa unui Eminescu nud”. Spre disperarea lui T. O. B. că „totuşi în faţa Ateneului nimeni nu hohoteşte 
ţinându-se de foale”: (am reprodus corect, cititorului, „foale”), propunem spre a-l „satisface” pe T. O. B. 
următoarele: 1) găsirea unei macarale, care să demonteze „odioasa” statuie din faţa Ateneului, operă a sculp-
torului D. Anghel şi 2) acoperirea „nudurilor” din Capela Sixtină, executate de impudicul Michelangelo. Cât 
despre îndemnul domnului N. Manolescu de a-l citi şi reciti pe Eminescu, zadarnic; T. O. B. tot nu l-ar înţe-
lege. Pentru T. O. B., Eminescu continuă „să stea în istoria literaturii române ca un «fermoar» şi să «îndure 
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pacient despuierea sa de croiala nemţească a poeziei şi înfăţişarea într-un prea sumar prosop encomiastic 
(sic!) pe sub care se nutresc cu sârg bigoţii literaturii”. Bigoţii literaturii sunt toţi eminescologii citaţi mai sus. 

Coleg de pagină şi de idei cu T. O. Bobe, Mircea Cărtărescu trece la Fapte. „Faptele” lui Mircea Căr-
tărescu se referă la omul Eminescu şi sunt atât de bine alese despre „odiosul” naţional. Ce „fapte” culege M. C. 
despre Eminescu: „Era mic şi îndesat, foarte negricios, ca toţi fraţii săi”, „avea o frică patologică de stafii”, 
„era deosebit de păros”, „avea platfus la ambele picioare”, „om vagabond” (...) de „curgeau zdrenţele de pe 
el”, „la masă mănâncă cu zgomot”, „abuza de excitante: cafea şi tutun”, „viaţa îi era complet dezordonată”, 
când recita „ridica totdeauna ochii cu duioşie spre podele” (evident, podelele erau un tavan, n.n.). Ce mai 
remarcă M. C.: „Nu arăta în niciun fel a poet” (din paginile dedicate lui Eminescu din Dilema reiese clar că 
nu era poet, n.n.), „figura lui cea plină şi dulce ca de mocan”, „bărbat cu înfăţişare neobişnuită”; după boală, 
Eminescu „era micşorat, scăzut sufleteşte”, „manifestă în cele din urmă gatism şi tendinţe clastice”, cauza 
morţii fiind „alcoolismul şi supradozele de mercur”. (Parantezele ascuţite fiind folosite de I. B. L. pentru 
citate). Cu alte cuvinte, din aceste „fapte” reiese că Eminescu era un monstru. Şi atunci cum îndrăznesc unii 
(eminescologi de elită) să-l numească „poet naţional” (fără ghilimele), căci, vorba lui Şerban Foarţă din pagi-
na a 8-a a Dilemei): avem de-a face cu un Eminescu rustavelizat (de la poetul georgian Rustaveli). „Poetul naţio-
nal” (cu ghilimele puse de Ş. F.), „în rest, e o sintagmă ce lipseşte în literaturologia diverselor naţiuni moder-
ne”. Aşa o fi, numai că ruşii îl apreciază ca pe un poet naţional pe Puşkin (cel care are o opinie nu tocmai 
bună despre români, bunicul său fiind saltimbanc etiopian adus la curtea ţaristă). Aşişderea, maghiarii despre 
Sándor (Petőfi, cel care scria în septembrie 1848 imnul Viaţă sau moarte). Bietul Eminescu este sacrificat (a 
câta oară?) pentru „jenanta”, „xenofoba”, Doina, comparat doar cu Rustaveli!!!  

A curs multă cerneală despre xenofobia şi caracterul retro-
grad al Doinei, „totuşi o poezie modestă”, zice Z. Ornea. Versurile: 
„Şi cum vin cu drum de fier / Toate păsările pier” nu înseamnă că 
Eminescu era împotriva modernizării, a unei dezvoltări a infrastruc-
turii, ca să folosesc un termen de tranziţie. O spune răspicat Emi-
nescu: «Cel mai mare rău din toate e că statul nu (sublinierea lui 
Eminescu, n.n.) devine proprietar al drumurilor de fier, ci împarte 
acest titlu cu mii de acţionari cari vor pretinde ca să li se plătească 
anuităţile nouăzeci de ani de-a rândul» (Timpul, 31 oct. 1879). Referi-
rile lui Eminescu au ţintă precisă: afacerea Strousberg şi afacerea 
Warszawski-Mihăilescu, care au concesionat căile ferate române ar-
matei ruseşti în timpul războiului din 1877-1878, în interes propriu. 

Este firesc, într-o oarecare măsură, ca Z. Ornea să creadă că 
Eminescu «s-a ridicat şi împotriva evreilor». Un ziar din epocă, Curi-
erul intereselor generale, îl etichetează pe Eminescu drept apărător al 
evreilor. Poetul se apără, fireşte: „Abstrăgând cu totul de la confuzia 
de idei şi de la reaua credinţă – scrie Eminescu în Curierul de Iaşi (29 
sept. 1876) – „declarăm că nici apărăm, nici am apărat vreodată di-
rect sau indirect pe evrei, ţinta noastră este de a spune adevărul”. 

Eminescu abordează problema evreiască nu din punctul de vedere al confesiunii religioase sau al rasei, ci 
doar din punct de vedere economic. Şi nu priveşte pe toţi evreii din România, ci doar pe cei recent împă-
mânteniţi, care formează (laolaltă şi cu alţi români) „clasa superpusă”, dornică să ajungă grabnic la „pita lui 
Vodă”, adică să acceadă pe scara socială şi administrativă pe alte căi decât cele ale meritocraţiei. S-a pronun-
ţat împotriva ingerinţelor Alianţei Izraelite Internaţionale în treburile interne ale tânărului stat român, în spe-
cial după Congresul de la Berlin din 1878. Manifestă simpatie pentru evreii stabiliţi de mai multă vreme în 
ţară şi care s-au integrat în societatea civilă românească. „Noi credem că interesele reciproce sunt armoniza-
bile, dar pentru aceasta se cere bunăvoinţă şi abnegaţie reciprocă”, scrie poetul în Timpul (29 ian. 1879). Nu 
Eminescu scrie favorabil despre primul teatru evreiesc din lume organizat la Iaşi? Nu Eminescu era prieten 
şi i-a sprijinit pe savanţii evrei H. Titkin şi Moses Gaster (cu toate că ultimul scrie în Enciclopedia Britanica, 
ediţia din 1910, că Eminescu este pseudonimul „unui poet de origine turco-tătară”)? 

Eminescu critică sistemul de legi liberale cosmopolite (forme fără fond), care permite ca ţara noastră 
să devină „o mlaştină de scurgere a elementelor economiceşti şi moraliceşte nesănătoase din Apusul şi Răsă-
ritul Europei. Noi am răspuns la aceasta că n-am vorbit numai de evrei şi că aceştia nu sunt singurul (subli-
nierea lui Eminescu, n.n.) element nesănătos venit în ţară” (Timpul, 8 apr. 1879). 

La afirmaţiile neîntemeiate ale lui Z. Ornea şi ale celor care semnează în Dilema, răspundem tot prin 
Eminescu: „Nu vă prefaceţi a vă supăra pe ceea ce zicem, supăraţi-vă pe ceea ce se-ntâmplă, pe realitate (...) 
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Realitatea aparţine ordinei materiale a lucrurilor, unde totul e pipăit, capabil a fi măsurat. Oricât de crudă ar 
fi forma în care ne esprimăm impresia, ceea ce e mai crud şi mai odios e realitatea însăşi (...). A modifica 
această realitate, nu a parafraza vorbele noastre; iată ce-aţi trebui să faceţi” (Timpul, 12 sept. 1882). 

Eminescu, „obiectul unui monstruos cult al personalităţii” (cum dă direcţia alcătuitorul acestor „pa-
gini eminesciene”, un oarecare Cezar Paul Bădescu), este supus din nou unui oprobriu public. Unele „apro-
pieri fireşti” faţă de Mihai Eminescu şi care au „un sănătos aer de prospeţime” (vizavi de duhoarea etichetă-
rilor unor iluştri necunoscuţi: Bobe, Radu, Preda etc.) se observă în convorbirea pe care Alexandru Paleolo-
gu o poartă, în ultima pagină a Dilemei, cu Tita Chiper. 

„Conu Alecu” este cel mai îndreptăţit dintre cei aleşi de Cezar Paul Bădescu (oare de ce n-a fost in-
vitat niciun autentic eminescolog pentru acest număr al Dilemei?), pentru că bunicul distinsului cărturar, Mi-
hai Paleologu, a lucrat cu Eminescu la Timpul şi chiar i-a succedat la conducerea ziarului. Din „depozitul fa-
milial”, Al. Paleologu desprinde imaginea unui Eminescu total opus celei create de Mircea Cărtărescu, şi 
anume „imaginea unui Eminescu om de lume, bine dispus, fermecător”, invitat la petrecerile lumii bune, 
unde „poetul nu se deosebea cu nimic de ceilalţi, purta cu eleganţă hainele de gală, era un bun valsator, ştia 
să participe la o discuţie amuzantă, mondenă şi frivolă etc. Ar fi greşit să perpetuăm o reprezentare falsă, 
închipuindu-ni-l pe Eminescu totdeauna mizer şi la limita subzistenţei (...) se supunea perfect limitelor eti-
chetei: dacă era invitat la masă în case mari, la Maiorescu, de pildă, mergea în ţinută adecvată, când se ducea 
la Parlament lua redingota”. Aceeaşi imagine ne-o oferă şi Slavici şi este atestată de notele lui D. Vatamaniuc 
la volumele IX-XIII din Opere de Eminescu. Pentru Al. Paleologu, Eminescu era «mare poet, mare gazetar» 
şi nu se ruşinează citind cu voce tare Odă (în metru antic) şi Memento mori, delectându-se cu poetul naţional „în 
aceeaşi proporţie cum mă delectez cu Villon, cu câţiva poeţi francezi din secolul al XVI-lea sau cu poezia 
engleză de tip Keats, Colleridge, Shelley”. Eminescu reprezintă, după opinia autorizată a lui Al. Paleologu, 
„o experienţă profundă de poezie şi de cultură”, opera lui fiind „garanţia noastră identitară”. 

Alexandru Paleologu demontează şi alte clişee: „Cum să fii xenofob când eşti bucşit de cultura nem-
ţească şi în bună măsură de cultura iudaică şi fiind sensibil într-un asemenea grad la mişcările spiritului şi la 
valori de mare diversitate?” Acelaşi cărturar contemporan nouă infirmă ideile lui Şt. Zeletin (din care extrage 
masiv, pentru propria sa teză, Zigu Ornea) sau ale lui E. Lovinescu despre «reacţionarismul» publicisticii 
eminesciene. 

„Conservatorii, mai ales junimiştii erau, în fond, tot nişte liberali care aveau, însă, o anumită poziţie 
mai critică, iar, fiindcă aveau totodată şi mai mult gust, priveau dintr-un oarecare unghi detaşat toată retorica 
demagogică a epocii”, conchide Al. Paleologu cu îndreptăţire. Dar cu unele observaţii: pe timpul lui Emi-
nescu practic nu exista un partid, ci mai degrabă „un club conservator”; apoi Eminescu nu se supunea rigo-
rilor de partid („un rău au partidele noastre: că se identifică fiecare din ele cu naţiunea”), ci era o fire inde-
pendentă, chiar incomodă şi de aici îndemnul lui Petre Carp către Titu Maiorescu: „Şi mai potoliţi-l pe Emi-
nescu!”. 

Folosit şi azi, ca şi altă dată, în anumite conjuncturi sociale şi politice, revendicat tendenţios de di-
verse curente ideologice sau contestat de altele, personalitatea lui Eminescu continuă, la mai mult de un se-
col de la trecerea sa în nefiinţă, să ne fascineze printr-o actualitate a gândirii sale social-politice, încă pericu-
loasă pentru unii, devenind mustrarea noastră de conştiinţă. Suntem obligaţi „să ne străduim în permanenţă 
să-l merităm pe Eminescu. În primul rând să ştim să suferim ca el. Să fim demni de Eminescu şi să căutăm 
mereu să fim la o înălţime la care el să nu se ruşineze de noi” (E. Papu). „Suntem români şi punctum!” zice 
Eminescu. Cei care se simt altfel îngroaşă corul detractorilor săi şi se angajează în demolarea ideilor sale. 
Zadarnic, însă. 

* * * 
Am reluat publicarea acestui articol scris în 2002, după 17 ani aşadar, pentru că, din păcate, este încă 

actual. La corul detractorilor din Dilema (în care Andrei Pleşu apare ca director fondator, fiind în acea peri-
oadă ministru de Externe) s-au adăugat şi alţii, în primul rând Horia-Roman Patapievici, care a fost ani buni 
directorul Institutului Cultural Român (din Eminescu, pe timpul mandatului său, s-a tradus doar o carte, pe 
când Mircea Cărtărescu beneficiază de 20 de traduceri. Vezi Contemporanul, nr. 6, iunie 2015, p. 27). 

Apoi, atunci când Eugen Simion a materializat gândul lui C. Noica de a facsimila toate manuscrisele 
eminesciene din România în 38 de volume şi a le dărui marilor biblioteci publice din România, o filoloagă, 
Ioana Bot, pe atunci prodecan al filologiei clujene, consideră că aceste facsimile sunt un pictorial cu poze. 
Doamnei prodecan i se raliază anonimul C. Vică, care consideră aceste volume „o glumă proastă, din bani 
publici”, motiv pentru un alt ins, om politic insipid, să-l reclame la DNA pe „numitul Eugen Simion”, pen-
tru facsimilare, întrucât aceasta „constituie faptă de corupţie”. Şi asta se-ntâmplă în România, nu într-un stat 
bananier! 



Pagini culturale 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS  Publicaţie semestrială • an XXVII • nr. 2 (53) • 2019 

24 

Alţii ne cer „despărţirea de Eminescu” (Virgil Nemoianu), pentru că-i antisemit (Moses Rosen), „pa-
seist” şi „retrograd” (Zigu Ornea), Doina eminesciană fiind „jenantă pentru notele xenofobe şi deranjantă 
pentru Uniunea Sovietică” (I. Bogdan Lefter) etc. 

M-a interesat care a fost evoluţia profesională şi politică a acestor detractori de profesie, care vor 
rămâne, fireşte, în istoria literaturii române doar ca nişte frustraţi care şi-au legat numele de cel al lui Emi-
nescu. Dacă n-ar fi scris Poezia putrefacţiei sau putrefacţia poeziei. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi în Scânteia, 5-
10 ianuarie 1948, Sorin Toma (fiul lui A. Toma, poetul oficial al deceniului stalinist) ar mai fi rămas în poste-
ritate?! Dar, contează cum rămâi: ca un calomniator (= infractor) sau un exeget. 

Fără doar şi poate, nimic nou nu-i sub soare. Toţi sau aproape toţi au ajuns la „pita lui Vodă” mai 
iute şi mai uşor, nu prin meritocraţie, ci prin... coate. Astfel: Cezar Paul Bădescu a avut contract cu TVR (cu 
televiziunea naţională, publică, deci, plătită din banii noştri) pentru o emisiune literară (prezentare de cărţi şi 
de scriitori). Pe 15 ianuarie sau 15 iunie, Eminescu n-a fost prezentat nici măcar cu un basm. Pentru Cezar 
Paul Bădescu, Eminescu a rămas „ceva inert şi ridicol”. 

Virgil Nemoianu a fost onorat cu titluri academice, inclusiv cu Doctor Honoris Causa al Universi-
tăţii din Craiova (asemenea titlu neavând niciun autentic eminescolog). 

Moses Rosen, cel care a pârât Academia Română lui N. Ceauşescu că a editat vol. X din Opere de 
Eminescu, s-a dus la Domnul, unde va da socoteală (credem, sau sperăm) că a fost omul lui Stalin (conform 
cărţii Simonei Vrăbiescu-Klebkner, Din exil, Lobby în SUA pentru România, cuvânt-înainte de C. Bălăceanu-
Stolnici, Bucureşti, Editura Ziua, 2006, pp. 162-163) şi l-a izgonit din ţară pe reputatul rabin Alexandru 
Şafran. 

Ion Bogdan Lefter este cadru universitar, ex-director al secţiei române a postului de radio „Europa 
liberă” şi este invitatul cvasipermanent al unui post de televiziune şi în care-şi expune ideile cel puţin dis-
cutabile. 

T. O. Bobe, antieminescian prin credinţă, a primit premiul (însoţit de o sumă de bani) naţional „Mi-
hai Eminescu”, spre disperarea manifestă a lui Cezar Ivănescu. Mai bine nici că se putea! 

Cristian Preda, asistentul Facultăţii postdecembriste de Ştiinţe Politice şi Administrative (care-şi are 
sorgintea în Academia „Ştefan Gheorghiu”) a ajuns consilier prezidenţial şi, ulterior, europarlamentar, care a 
votat recent împotriva României. Ulterior, l-a desfiinţat şi pe filosoful C. Rădulescu-Motru. 

Mircea Cărtărescu, scriitor autentic, este propunerea permanentă a Uniunii Scriitorilor pentru Pre-
miul Nobel pentru Literatură. (Vezi şi Th. Codreanu, Dubla sacrificare a lui Eminescu, ediţia a treia, revăzută şi 
adăugită, cu o prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Chişinău, Civitas, 2000). 

Acest cor al detractorilor vor să demonstreze că Eminescu este „incorect politic” (cum a demonstrat 
Th. Codreanu în volumul cu acest titlu apărut în 2014). De ce este Poetul nostru naţional „incorect politic”? 
Întrucât concepţia eminesciană despre stat, naţiune, economie politică, patriotism etc. este periculos de ac-
tuală, stricând jocul de culise al marxologilor contemporani, care vor reimpunerea lozincii eşuate „proletari 
din toate ţările, uniţi-vă!”, în noul context al globalizării forţate. 

Iată, deci, un fapt îngrijorător: azi dacă înjuri România şi valorile ei naţionale eşti binecuvântat (cu 
funcţii, premii, traduceri etc.) şi nu dai socoteală nimănui, nici măcar propriei tale conştiinţe, în timp ce sem-
natarului acestor rânduri i s-a desfăcut contractul de muncă de la Editura Scrisul Românesc (în timpul unui 
ministru sinistru) în perioada 1 august 1998-1 noiembrie 1999. Ce vremuri! Înapoi la Eminescu, ne îndeamnă 
G. Munteanu şi, vorba Poetului nostru naţional: „Ceea ce istoria niciunui popor din lume n-a scuzat vreoda-
tă e laşitatea”. 
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Editura Geea la un pătrar de veac: Premiile Eminescu – „Teiul 

de Aur” şi „Teiul de Argint”, ediţia a XVIII-a 

 
Rozalia BARTA 

Oradea 

 
În data de 21 septembrie 2019, Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani a fost gazda 

unui şir de manifestări culturale care au reunit în oraşul lui Eminescu scriitori, artişti, oameni de cultură, 
atât din ţară, cât şi din străinătate. Moderatorul evenimentului a fost Traian Apetrei, directorul Teatrului 
„Mihai Eminescu” din Botoşani. 

Cu acest prilej, prof. Cornelia Viziteu, directoarea bibliotecii, a subliniat importanţa colaborării 
bibliotecii cu instituţiile locale de cultură şi cu comunitatea botoşăneană. Fondată încă din anul 1882, 
biblioteca publică din Botoşani şi-a cultivat, cu trecerea timpului, o bogată tradiţie culturală. A fost evi-
denţiată donaţia de 10.000 de cărţi făcută cu generozitate de Ion C. Rogojanu, renumit colecţionar din 
Bucureşti. Prin această acţiune s-au creat condiţiile ca biblioteca judeţeană să poată organiza Fondul do-
cumentar „Mihai Eminescu”, unic în ţară, inaugurat pe 19 decembrie 1997. Acest fond de carte conţine 
„o serie completă de ediţii Eminescu, volume de exegeză eminesciană şi diferite documente referitoare 
la perioada în care a trăit poetul”1, fiind pus la dispoziţia cercetătorilor din domeniu şi a publicului inte-
resat. 

Un moment special al zilei a fost festivitatea de decernare a Premiilor Eminescu – „Teiul de 
Aur” şi „Teiul de Argint”. Concursul, aflat la cea de-a XVIII-a ediţie, se desfăşoară în mod tradiţional în 
preajma comemorării zilei morţii lui Mihai Eminescu din luna iunie. În acest an, manifestarea a fost 
amânată pentru 21 septembrie, moment care a marcat, totodată, şi împlinirea a 25 de ani de existenţă a 
Editurii Geea din Botoşani. În aceste împrejurări, teiul eminescian din Botoşani a continuat să-şi îmbo-
găţească coroana cu mai multe ramuri pentru a optsprezecea oară. 

Juriul a fost format din personalităţi ale vieţii culturale locale şi naţionale: Dragoş Pătraşcu, pre-
şedinte de onoare, Augustin Eden, preşedinte, Constantin Tofan, Vasilian Doboş, Grigore Ilisei, Mihai 
Cornaci, respectiv Elena Condrei, fondatoarea Premiilor Eminescu pentru Literatură, Arte vizuale, Co-
lecţii şi Colecţionari. Scopul concursului este de a face cunoscute publicului larg diferite modalităţi de 
exprimare a operei eminesciene prin literatură, arte vizuale, numismatică, publicistică şi folclor. 

Pentru Literatură, juriul a conferit două premii şi medalii Eminescu: „Teiul de Aur”, care i-a reve-
nit poetei Valeria Manta Tăicuţu din Râmnicu-Sărat, şi „Teiul de Argint”, profesorului Lucian Costache 
din Piteşti. În acel cadru festiv, profesorul Costache şi-a prezentat lucrarea recent apărută intitulată Mi-
hai Eminescu: Luceafărul înainte şi după Luceafărul. Cartea numără peste 500 de pagini, reprezentând o con-
tinuare a cercetării autorului referitoare la creaţia eminesciană, în special a marelui poem „Luceafărul”, 
cu trimiteri de adâncime în întreaga creaţie a lui Eminescu. Autorul subliniază că „niciun text emines-
cian nu mai poate fi astăzi analizat singular, fără a coborî în istoria sa, în avatarurile sale şi, evident, negli-
jând elementele de legătură dintre texte, fie că e vorba de mitologii sau filosofii îndestulătoare, analogii 
în varii domenii ale culturii române şi universale, în multiplele posibile comparaţii cu autori şi capodo-
pere ale literaturii universale”2. 

În cadrul secţiunii Arte vizuale s-au acordat două premii şi medalii Eminescu: „Teiul de Aur” ar-
tistei Lucia Puşcaşu din Suceava, iar „Teiul de Argint” talentatului portretist Romulus Harda din Bu-
cureşti. Romulus Harda, ajuns pentru prima dată la Botoşani, a distribuit publicului interesat portrete 
ale personalităţilor româneşti din diferite domenii, realizate în creion şi cărbune. 

Colecţionarul Gheorghe Dolinski din Suceava a fost distins cu premiul şi medalia Eminescu 
„Teiul de Argint” la secţiunea Colecţii şi colecţionari. În cadrul secţiunii Publicistică s-au acordat premiul şi 

                                                 
1 Catalogul acestui tezaur se poate consulta de către cei interesaţi pe site-ul Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” Botoşani: 
https://www.bibliotecabotosani.ro/user/doc/catalog/CatalogEminescu.pdf. 
2 Lucian Costache, Mihai Eminescu: Luceafărul înainte şi după Luceafărul, Oneşti, Editura Magic Print, 2019, p. 7. 
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medalia „Teiul de Aur” profesorului universitar Nicolae Dinescu-Mărăcineanu, din Râmnicu-Vâlcea. 
Premiul şi medalia „Teiul de Argint” s-au acordat publicaţiilor Spaţii culturale şi Agora literară. Publicaţia 
culturală Spaţii culturale apare la Râmnicu-Sărat prin grija poetei Valeria Manta Tăicuţu şi a colectivului 
redacţional pe care îl conduce cu pricepere de mai mulţi ani. Revista Agora literară promovează creaţiile 
literare ale scriitorilor români şi din diaspora, avându-l ca redactor-şef pe poetul Iulian Patca. 

Pentru secţiunea Folclor au fost acordate diploma în rang de excelenţă şi medalia Eminescu „Te-
iul de Aur” artistei Carmen Antal Cujbă din Topliţa. Cu acest prilej, Carmen Antal Cujbă a susţinut un 
miniconcert de romanţe, reuşind să încânte publicul prezent. În acest an a fost acordate o distincţie 
pentru Excelenţă – diploma în rang de excelenţă şi medalia Eminescu „Teiul de Aur” academicianului 
Ioan-Aurel Pop din Cluj-Napoca. 

Un alt moment aşteptat al manifestării a fost lansarea ultimelor două cărţi apărute în seria bio-
bibliografică a laureaţilor premiilor Eminescu „Teiul de Aur” şi „Teiul de Argint” ale Editurii Geea din 
Botoşani, reunite sub titlul colecţiei Eminescu nestins. Prima carte poartă titlul Cristelniţa de la Uspenia: taifas 
din petice cu Ion Filipciuc, fiind rodul unui dialog purtat între Elena Condrei şi Ion Filipciuc. Potrivit măr-
turisirii autoarei, acest dialog a însemnat o adevărată revelaţie spirituală. 

Cea de-a doua carte apărută în 2019 poartă numărul 16 în cadrul colecţiei, fiind intitulată suges-
tiv Convorbiri cu Theodor Codreanu: itinerare în miracolul eminescian. Istoricul literar Theodor Codreanu este 
considerat a fi un fin analist al „fenomenului literar contemporan şi unul dintre puţinii cercetători obiectivi 
ai eminescianismului”3. Cele două cărţi au fost prezentate de academicienii Mihai Cimpoi de la Chişinău 
şi Vasile Tărâţeanu de la Cernăuţi. Acestea merită să fie citite şi, mai ales, cunoscute, atât de eminesco-
logi, cât şi de publicul larg interesat de subiect. 

În incinta lăcaşului eminescian au fost organizate expoziţii ce puteau fi vizitate de către partici-
panţi. Una dintre aceste expoziţii a cuprins 
volume închinate lui Mihai Eminescu, dar 
şi o serie de cărţi apărute pe această temă 
la Editura Geea. Editura, fondată în anul 
1994 de către Elena Condrei, a pornit de la 
şapte titluri de cărţi, ajungând să tipărească 
volume cu teme diverse precum: ficţiune, 
artă şi albume, religie, cărţi pentru copii şi 
educaţionale. Editura Geea a reuşit să se 
menţină prin continuitatea colecţiilor pe 
care le-a iniţiat, dar şi prin albumele apăru-
te în ediţii unice, cu supracopertă de porţe-
lan, care au fost executate în regim de artă.   

Remarcabilul bibliotecar din Boto-
şani Mihai Cornaci a organizat şi prezen-
tat, şi de această dată, în cabinetul de nu-
mismatică şi filatelie al bibliotecii o expozi-
ţie de medalii şi materiale filatelice: plicuri şi ştampile închinate lui Mihai Eminescu. 

Botoşani rămâne un punct de intersecţie culturală de maximă importanţă în ceea ce priveşte 
personalitatea lui Mihai Eminescu. Manifestări culturale de genul celor prezentate mai sus au rolul de a 
menţine vie memoria celui mai mare poet român. De asemenea, în ciuda faptului că acesta este, la nivel 
teoretic, omniprezent în viaţa noastră, pornind de la manualele de limba şi literatura română, ajungând 
până la statui sau alte monumente dedicate personalităţii sale, consider că astăzi, poate mai mult ca ori-
când, Eminescu nu este apreciat la adevărata sa valoare. Elena Condrei a reuşit, în acest sfert de veac, să 
formeze o adevărată comunitate de profesionişti care şi-au dedicat o parte semnificativă din activitatea 
lor pentru studierea vieţii şi operei lui Mihai Eminescu. Efortul lor deosebit s-a concretizat prin multi-
tudinea de volume editate în cadrul Editurii Geea, dar şi prin manifestările culturale desfăşurate periodic 
în Botoşani. 

                                                 
3 Ion Beldeanu, Theodor Codreanu, „Fragmentele lui Lamparia”, recenzie în Bucovina literară, nr. 11-12/2002. 

Acad. Vasile Tărâţeanu şi Elena Condrei 
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Aspecte cultural-educative şi social-economice oglindite 

în ziarul Chioarul (1930-1931) 

 

Csilla TEMIAN 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

Înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 a adus în sufletul românilor din Transilvania bucuria 
împlinirii visului mult dorit, conştienţi fiind, însă, de eforturile şi sacrificiile ce vor urma pentru a-şi făuri o 
ţară prosperă şi educată. 

În fruntea celor ce s-au înrolat în această luptă s-au aflat dascălii satelor, al căror merit a constat în 
faptul că au înţeles, mai mult decât ceilalţi intelectuali, că au datoria sfântă de a aduce lumină în cele mai 
întunecate colţuri ale ţării, iar pentru aceasta, pe lângă obligaţiile profesionale, aveau nevoie de toată dăruirea 
pentru a ajunge la sufletul şi înţelegerea sătenilor. 

O astfel de credinţă stăruia şi-n mintea slujitorilor şcolii din ţinutul Chioarului. Aşa se face că, în 
anul 1920, învăţătorul Ştefan Pop, în colaborare cu Elie Pop şi cu tânărul Aurel Buteanu, a avut iniţiativa de 
a scoate o foaie, pe care cei trei au numit-o după numele ţinutului – Chioarul, o foaie care, neavând nicio 
susţinere materială, după aproape doi ani şi-a încetat apariţia. La 8 ani după aceea, la îndemnul aceluiaşi 
învăţător, Ştefan Pop, devenit pensionar, s-a propus „reînvierea” gazetei Chioarul. Primul număr a apărut în 
ziua de 2 februarie 1930, sub direcţia unui comitet condus de învăţătorul din Văleni, Andrei Grobei, alături 
de preotul din Văleni, Ştefan Gheţie, şi de Emil Pop, proprietarul librăriei şi tipografiei „Mercur” din 
Şomcuta, unde apărea, în fiecare duminică, ziarul. 

Colaboratori au fost, în primul rând, învăţătorii din satele Chioarului: Vladimir Diaconiţa-Poiana, 
Vasile Teianu, Traian Chilian, Gavril Bogdan, Sabina Muntean, dar au apărut şi materiale sub alte semnături: 
preotul Ştefan Gheţie, preotul Efrem, Cornel Fânăţeanu (sub pseudonimele Piroboridava, C. Corsicanul), C. 
Vrânceanul ş.a. Munca redacţională a fost îndeplinită în cea mai mare parte de redactorul responsabil Andrei 
Grobei, a cărui semnătură se regăseşte aproape în fiecare număr. 

Chiar în primul număr este anunţat scopul gazetei: „[...] Avem datoria de a păstra cu faimă numele 
de chiorean şi a munci mult pentru ridicarea pe toate terenele la un nivel omenesc. Ridicarea culturală, 
morală şi materială, însă, se poate face numai prin lumină, prin ştiinţă de carte şi propagandă culturală. 
Nevoile, ce astăzi se simt, le va împlini gazeta noastră...”, revenind în numărul 3 al gazetei cu prezentarea 
programului şi a obiectivelor astfel formulate: răspândirea culturii în masa poporului; deşteptarea în popor a 
dorinţei de a tinde mult spre îmbogăţirea cunoştinţelor; provocarea setei de a citi, „adecă de a lega poporul 
sufleteşte cu slova românească”; împărtăşirea ştirilor săptămânale din lumea întreagă şi mai cu seamă din 
ţinutul Chioarului; oferirea agricultorilor a tot felul de sfaturi folositoare; publicarea poeziilor din literatura 
cultă, a poeziilor populare, chiuiturilor, poveştilor, schiţelor, glumelor, dar şi a unor predici bisericeşti etc. 

Cum era de aşteptat, semnatarii articolelor, în majoritate învăţători în satele din jurul Şomcutei 
(Finteuşul Mare, Vălenii Şomcutei, Posta, Remetea Chioarului, Remeţi pe Someş), au adus în prim-plan 
problemele învăţământului românesc din ţinut, starea şcolilor şi situaţia materială a dascălilor. O mare 
nemulţumire şi nedreptate făcută chiorenilor a fost desfiinţarea Gimnaziului Românesc de Stat pentru Băieţi 
din Şomcuta Mare, şcoală care, în perioada ei de activitate – 1923-1929 – a pregătit nu numai tineretul din 
zonă, ci şi din ale ţinuturi. Acum copiii ţăranilor chioreni au rămas „fără baza de a ocupa funcţiuni 
inferioare”, neputând deveni „meseriaşi şi comercianţi pricepuţi cu putere de a concura cu orice străin” (nr. 
4, p. 1). De aceea, toţi chiorenii sunt chemaţi să lupte pentru reînfiinţarea gimnaziului. (Cu toate stăruinţele 
depuse, această dorinţă nu s-a împlinit; s-a propus apoi înfiinţarea unei şcoli de agricultură în loc, dar nici 
aceasta nu s-a realizat). 

În multe dintre articolele publicate, învăţătorii îi sfătuiesc pe ţărani să nu precupeţească niciun efort 
pentru a-şi da copiii la învăţătură. În articolul „Foloasele învăţăturii (către săteni)”, Traian Chilian, observând 
că, îndeosebi primăvara şi toamna, copiii nu erau lăsaţi să vină la şcoală, fiind folosiţi la muncile din 
gospodărie, le-a dat părinţilor următoarele sfaturi: „Nu vă uitaţi la foloasele pe care vi le aduc îngrijind câte 
un purcel, ci vă uitaţi la foloasele ce vor avea, când vor fi mari, învăţând carte...”, pentru că, spunea 
învăţătorul, „gospodăria acelui om este mai bine condusă care citeşte în cărţi despre: alegerea seminţelor, 
îngrăşarea pământului...[...] omul cu carte mai învaţă câte o meserie sau face comerţ după care are câştiguri 
frumoase...”, iar satul „atunci este mai bogat şi mai puternic, când are mai mulţi ştiutori de carte”. În 
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concluzie, ţăranii să-şi trimită copiii la carte, „căci învăţătura e cea mai temeinică şi cea mai sigură comoară a 
omului”(nr. 10, p. 2). Aceleaşi îndemnuri le găsim şi-n articolul învăţătorului Gavril Bogdan: „Importanţa 
industriei şi îmbrăţişarea ei din partea poporului român” (nr. 11, p. 2), „ar fi de dorit ca fiecare sat să-şi aibă 
din sânul său meseriaşi ca: fierar, cojocar, tâmplar, croitor, pantofar etc. În chipul acesta părinţii mai săraci îşi 
asigură, deşi n-au moşie, existenţa copiilor, iar locuitorii satelor ar fi scutiţi de a alerga în oraşe după cele 
trebuincioase gospodăriei...”. 

Alte articole cu subiecte pedagogice erau destinate corpului didactic: „Individualitatea copilului din 
trecut şi astăzi” (nr. 17, pp. 2-3), „Rolul educativ al mamei” (nr. 17, pp. 3-4), „Rolul excursiunilor şcolare” 
(nr. 18, pp. 1-2), „Calităţile unui bun învăţător” (nr. 25, p. 2), „Şcoala şi viaţa” (nr. 28, p. 2) ş.a. 

Au fost de mare folos sfaturile date de învăţători ţăranilor, de exemplu cele privitoare la sădirea şi 
altoirea pomilor, Chioarul devenind în scurt tip importantă zonă pomicolă. 

Un loc aparte l-au ocupat medalioanele, în serial, dedicate renumiţilor dascăli: „Fiul Chioarului: Ioan 
Popescu. Viaţa şi activitatea sa” – prelucrată după o conferinţă a lui Aug. Paul şi Iacov Antonovici şi „Alt fiu 
al Chioarului: Ilie Pop. Viaţa şi activitatea sa” – prelucrare după Ioan Pop-Reteganul, ambele realizate de V. 
Diaconiţa-Poiana, precum şi medalioanele dedicate scriitorilor George Coşbuc, Vasile Alecsandri, Mihail 
Sadoveanu. De asemenea, erau publicate relatări de la serbările şcolare, de la adunările şi cercurile culturale, 
de la congresul învăţătorilor, opinii despre salarizarea corpului didactic, recenzii şi traduceri ale unor lucrări 
semnate de pedagogi români şi străini. 

Comitetul de redacţie a urmărit cu un spirit obiectiv situaţia economico-financiară a ţinutului Chioar 
în perioada crizei şi a publicat numeroase articole despre realitatea din sate. În articolul „Criza economică şi 
financiară din Chioar”, semnat Cooperator/Gh. Muntean/, pornind de la principiul stabilit în program, şi 
anume că, fără a face politică, gazeta va analiza realitatea de la sate: „Starea precară economică a populaţiei 
rurale sub care geme azi, mai mult ca oricând, şi populaţia din Chioar. Niciodată n-a fost mai neagră mizerie, 
mai mare lipsă de bani, mai mare lipsă de muncă şi câştig cum este azi. [...] Această stare de adâncă sărăcie 
nu o simte numai populaţia rurală şi mica gospodărie de la sate, ci se simte în toate ramurile de activitate şi 
îndeosebi în industrie şi comerţ” (nr. 3, p. 2). Pentru a schimba această stare de lucruri, trebuie ca sătenii să 
fie educaţi şi din punct de vedere politic, să cunoască rolul alegerilor politice, adresându-li-se în articolul 
„Către săteni. Înainte de alegeri” astfel: „Mergeţi liberi la urnă punând votul vostru neinfluenţaţi de nimeni 
şi nimic, aveţi răspundere numai înaintea sufletului vostru...” (nr. 1, p. 3). 

Un loc aparte îl ocupau în gazetă producţiile literare. În fiecare număr erau publicate poezii, poveşti, 
schiţe de autor, dar mai ales producţii populare: cântece şi doine, colinde, versuri legate de obiceiurile de 
peste an, glume, ghicitori. Încă din primele numere ale gazetei s-a făcut un apel „Către toţi ştiutorii de carte, 
feciorii şi fetele satului”, să trimită gazetei chiuituri, colinde, glume etc. 

Fideli obiectivelor propuse în programul gazetei, în paginile acesteia se găsesc ştiri din tot Chioarul: 
despre inaugurarea şcolii din Plopiş, starea jalnică a şcolii şi a locuinţei învăţătorului din Mogoşeşti, 
activitatea culturală din sate (teatru la Remetea Chioar, teatru la Culcea), teatrul şi petrecerea de la Casina 
meseriaşilor din Şomcuta, seratele dansante ale studenţimii din Chioar şi ale Reuniunii Femeilor Române din 
Şomcuta, adunarea ASTREI în Chioar, manifestările organizate de „Tinerimea Văleană” din Vălenii 
Şomcutei sau de „Tinerimea Română” din Săcălăşeni ş.a. 

Nu lipsea din gazetă marcarea evenimentelor importante din istoria ţării, precum şi relatările de la 
sărbătorile naţionale: 1 Decembrie 1918, 10 Mai, Ziua eroilor, 24 Ianuarie 1859 etc. De asemenea, erau 
explicate, pe înţelesul tuturor, semnificaţiile sărbătorilor religioase (De Florii, Patimile Domnului, Învierea, 
Adormirea Născătoarei de Dumnezeu, Naşterea lui Iisus ş.a.). 

Pentru mai buna cunoaştere a vieţii social-economice din Chioar din perioada anilor 1930-1931, nu 
sunt lipsite de importanţă nici textele publicitare, care apăreau în gazetă, care oglindesc aspecte ale vieţii din 
Şomcuta: ofertele librăriei „Mercur”, produsele magazinului „Victoria”, filmele de la Cinematograful 
„Mercur”, existenţa unui magazin special de stofe, activitatea celei mai elegante şi moderne croitorii sau 
despre cursele zilnice la Satu Mare cu o maşină de lux pentru 7 persoane etc. 

Cu o întrerupere de 5 săptămâni, foaia Chioarul a apărut până în 23 august 1931. Lipsa susţinerii 
materiale i-a întrerupt definitiv apariţia, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul predecesoarei sale. A dispărut nu 
înainte de a mai adresa un apel disperat „Către abonaţi şi toţi cititorii!”: „Criza generală economică 
financiară se resimte şi la plata abonamentelor în prea mic număr achitate, încât, neputându-se achita spesele 
de tipar, tipografia refuză a mai tipări foaia pe datorie” (nr. 30/1931, p. 3). 

Deşi a avut o existenţă scurtă în ambele serii (1920-1921), (1930-1931), gazeta Chioarul a fost o 
oglindă fidelă în care s-au reflectat realităţile acelor ani din ţinutul Chioarului, dovedindu-şi valoarea 
documentară. 
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Principesa Ileana a României – de la haina regală la cea îngerească 

 
Elena ŞTREANG 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Anul acesta s-au împlinit 110 ani de la naşterea Principesei Ileana de România, cea care avea să 

îşi schimbe peste ani veşmântul laic – lumesc cu cel monahal – îngeresc. Nimic întâmplător, pentru că 
într-un moment dureros al vieţii a fost învrednicită să vadă făpturile cereşti, „sfătuindu-se” la căpătâiul 
fratelui bolnav, Mircea, ce se apropia prea devreme de porţile veşniciei, răpus de febră tifoidă pe când 
avea mai puţin de patru ani. S-a născut la 5 ianuarie 1909 (23 decembrie 1908 
după stilul vechi), al cincilea copil al familiei regale a României, una dintre 
fiicele celui care a fost primul rege al României Mari, Ferdinand I, şi a soţiei 
sale, regina Maria. Naşterea sa a fost salutată cu douăzeci şi una de salve de 
tun, omagiul firesc pentru descendenta unei familii regale. S-a bucurat de o 
copilărie fericită în sânul augustei familii, mereu sub atenţia şi ocrotirea distin-
sei sale mame, regina Maria, care avea să mărturisească: „Pe Ileana n-aveai 
nevoie s-o înveţi ce e bine şi ce e rău, nu era încrezută; era un copil vesel, fe-
ricit, plin de viaţă şi vioiciune” (Maria, regină a României, vol. II, p. 293).  

Ileana a fost aceea dintre fraţi care a înţeles cel mai bine că descen-
denţa nobilă este împletită cu spiritul respectului, al dragostei şi datoriei faţă 
de ţara în care s-a născut şi că, atunci când e nevoie, trebuie să-i slujească pe 
oameni cu dăruire şi devotament. A fost cea mai apropiată de sufletul reginei 
prin candoarea, sensibilitatea şi generozitatea de care a dat dovadă. Copilăria 
Ilenei a fost marcată de două evenimente tragice: moartea fratelui mic Mircea şi unul de mare amploare 
– războiul. A avut cinci ani când a izbucnit prima conflagraţie mondială şi şapte ani când a intrat Româ-
nia în război alături de Antantă. Familia regală avea să parcurgă şi să trăiască cel mai greu moment din 
istoria sa şi a Ţării . Cu cea mai mare parte a ţării ocupată, în toamna anului 1916 autorităţile române au 
fost nevoite să părăsească Bucureştiul şi să se strămute în fosta Cetate de Scaun a Moldovei. Din de-
cembrie 1916 până în noiembrie 1918 familia regală a locuit în oraşul Iaşi, într-o casă situată lângă carti-
erul general al ruşilor de pe geamul căreia Ileana avea să vadă multe dintre ororile războiului. 

Perioada refugiului a fost grea şi pentru familia regală, care a resimţit direct toate lipsurile cu ca-
re se confrunta populaţia. (Historia special, nr. 13/2015, p. 45). Ileana avea să-şi amintească mai târziu că, 

pe atunci, tot timpul îi era foame, iar mâncarea de cele mai multe ori era 
insuficientă şi necomestibilă. Chiar dacă nu avea nici zece ani împliniţi, Ilea-
na şi-a însoţit mama în vizitele prin spitale, atitudinea sa surprinzând-o chiar 
şi pe regină. Regina Maria lucra ca infirmieră şi copila, luând exemplu de la 
mama ei, ajuta sinistraţii şi le împărţea ajutoare. După cum avea să poves-
tească în autobiografie, în vremea Primului Război Mondial, domniţa Ileana 
a învăţat pe propria-i piele ce înseamnă foamea şi suferinţa. Mai mult decât 
atât, experienţa din timpul Marelui Război i-a dat ocazia prinţesei să pună în 
practică virtuţile transmise de mama sa: curajul şi datoria faţă de semeni. 
Unul dintre prietenii săi apropiaţi în perioada războiului a fost Ion Antones-
cu, viitorul conducător al României, pe atunci tânăr aghiotant al mareşalului 
Perzan. Prietenia dintre Antonescu şi copilă va continua şi după război, iar 
imaginea de om integru i-a păstrat-o în ciuda tuturor lucrurilor care se vor 
întâmpla câteva decenii mai târziu (Historia special, nr. 13/2015, p. 45). Sfâr-
şitul războiului duce la formarea României Mari, iar în 1919 Ileana a însoţit-

o pe regina Maria la Paris, unde au stat până după semnarea Tratatului de la Trianon (iunie 1920), prin 
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care se recunoştea pe plan internaţional unirea Transilvaniei cu România.   
Educaţia a primit-o cu precădere în familie, de la părinţi, şi de la pregătitori şi personalul curţii. 

De la tată a învăţat germana, iar de la mamă limbile engleză şi franceză. A studiat sculptura cu renumitul 
Ion Jalea şi pictura cu Jean Steriadi. În anii ’20 Ileana şi-a continuat studiile în Marea Britanie, la Şcoala 
Hearthfield, unde au învăţat şi surorile ei. În perioada adolescenţei s-a implicat activ în dezvoltarea miş-
cărilor de tineret. A fost fondatoarea şi preşedinta unor organizaţii 
ca Asociaţia Cercetaşelor României şi Asociaţia Creştină a Femei-
lor Române. Fiind pasionată de yachting, a obţinut brevetul de 
căpitan de cursă lungă în Marina Regala Română, navigând cu 
yachtul „Isprava”, fiind prima femeie din România care are aceas-
tă calificare. A fost, însă, îndepărtată din viaţa publică şi i s-au re-
tras toate funcţiile de către nimeni altul decât fratele mai mare Ca-
rol al II-lea, gelos pe popularitatea ei şi pe faptul că era foarte iubi-
tă în România. Acesta şi-a propus să o îndepărteze din ţară, ceea 
ce a şi reuşit după nunta acesteia. 

În vara anului 1931, principesa Ileana şi regina Maria răs-
pund invitaţiei primite de la reşedinţa verilor Hohenzollern şi 
pleacă la Paris, unde Ileana îl reîntâlneşte pe cel care îi va deveni 
soţ, arhiducele Anton de Habsburg. Anton provenea dintr-o fami-
lie de renume, însă, după prăbuşirea Imperiului Habsburgic, noua 
republică le-a retras cetăţenia, aceştia alegând chiar să părăsească 
Austria. Prima întâlnire cu arhiducele a avut loc cu un an în urmă, 
în Spania. Pe 20 aprilie, întrucât tatăl ei murise (1927), Ileana îi 
cere fratelui său Carol al II-lea binecuvântarea şi consimţământul pentru căsătorie, decizie acceptată fără 
nicio rezervă. Ceremonia căsătoriei are loc pe data de 26-27 iulie 1931, evenimentul desfăşurându-se la 
Castelul Peleş. Îmbrăcat în uniformă de general de vânători de munte, regele Carol al II-lea îşi conduce 
sora la altar într-o atmosferă solemnă şi entuziastă. Coroniţa de aur purtată de mireasă fusese primită 
cadou de la Leopold Salvator de Habsburg, viitorul socru, şi era o bijuterie de familie, dăruită de împă-
ratul Napoleon I soţiei sale, arhiducesa Maria Luiza. Nunta a fost un eveniment monden cu participare 
internaţională, la care au fost prezenţi numeroşi corespondenţi din străinătate, precum şi elita politică 
românească: prim-ministrul Nicolae Iorga, Constantin Argetoianu, mareşalul Prezan, Iuliu Maniu, Ion 
Mihalache, Al. Vaida Voievod, Gheorghe Brătianu, Octavian Goga, Mihail Sadoveanu etc. A fost ultima 
căsătorie oficială încheiată în ţară pentru un membru al familiei regale române! 

Sub presiunea regelui Carol al II-lea, la o săptămână după nuntă mirii părăsesc ţara, locuind un 
an la München, apoi s-au stabilit în Austria, aproape de Viena, în localitatea Sonnberg. Întrucât i s-a re-
fuzat accesul în ţară, Ileana a rugat-o pe regina Maria să-i aducă un vas cu pământ din România, pe care 
l-a aşezat sub patul în care i-a adus pe lume pe toţi cei şase copii: Ştefan (1932-1998), Maria-Ileana 
(1933-1959), Alexandra (1935), Dominic (1937), Maria Magdalena (1939) şi Elisabeta (1942-2019). Aşa 
cum a scris în memoriile sale Trăiesc din nou, „s-au născut toţi copiii pe pământ românesc”. Regele Carol 
al II-lea, consecvent planurilor sale politice, va ţine familia arhiducesei departe de ţară, permiţându-i să 

vină cât mai rar cu putinţă, iar şederea să nu dureze mai mult de o săptămâ-
nă. La parastasul tatălui ei, regele Ferdinand, făcut la zece ani de la trecerea 
în eternitate (1937), nu i-a fost îngăduit să vină. Carol al II-lea a acţionat aşa 
din dorinţa de a se răzbuna pe mama sa, regina Maria, care-i dezaprobase 
făţiş toate acţiunile iresponsabile, atât faţă de ţară, cât şi faţă de propria fa-
milie. Carol al II-lea şi-a părăsit familia în 1925 (în martie 1921 s-a căsătorit 
cu principesa Elena a Greciei, în acelaşi an născându-i-se copilul, principele 
Mihai, viitorul rege al României), apoi a renunţat la tron plecând în străină-
tate cu Elena Lupescu. În 1930 s-a întors în ţară detronându-şi propriul fiu. 
Ştiind că regina Maria era foarte apropiată de principesa Ileana, voia să o 
pedepsească şi se folosea de orice prilej.   

Odată cu izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, viaţa famili-
ei se complică. Austria este ocupată de nazişti, iar schimbările politice aduc 

1926 
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nelinişte şi neplăceri. Casa le-a fost percheziţionată şi ei erau urmăriţi şi hărţuiţi. Nici acum Ileana nu 
rămâne nepăsătoare la suferinţa care a pus stăpânire pe omenire. Îşi pune casa la dispoziţia soldaţilor 
români răniţi, transformând-o în spital. S-a implicat în activităţi de Crucea Roşie, organizând spitale de 
campanie şi ajutând şi îngrijind soldaţii români aflaţi în spitalele din Viena. În 1943 se întoarce cu fami-
lia în ţară, oferindu-şi sprijinul Crucii Roşii din România. S-a stabilit la Bran, unde a înfiinţat o cantină 
pentru răniţi şi cel mai de suflet proiect al său: Spitalul „Inima Reginei”. S-a zbătut mult să înfiinţeze şi 
în Braşov un spital în folosul soldaţilor români.  

După încheierea războiului, comuniştii au pus stăpânire pe ţară şi au urmat ani de distrugere şi 
de răsturnare de valori, guvernul comunist punând presiune pe toate instituţiile statului. În noua situaţie 
prinţesa Ileana a dus acţiuni de sprijin pentru urmăriţii politic, elita 
intelectuală şi oameni ai clerului. A găzduit în mare secret la Bran 
oameni care altfel ar fi fost arestaţi. După abdicarea regelui Mihai, 
la 30 decembrie 1947, i s-au confiscat toate proprietăţile şi a fost 
nevoită să ia drumul exilului, de data asta definitiv. La plecarea din 
ţară, în ianuarie 1948, printre puţinele lucruri pe care le-a putut lua 
s-a aflat cel mai preţios obiect: o cutie cu pământ românesc de 
care nu s-a mai despărţit nici la moarte. „Am îngenuncheat împre-
ună cu Anton şi copiii şi ne-am rugat adânc, în tăcere. Atunci mi-
am promis solemn că oriunde aş merge voi încerca să-mi continui 
munca; mi-am promis că, deoarece în inima mea e încrustată imagi-
nea României, viaţa mea va rămâne în continuare dedicată ei. Lua-
sem o cutiuţă veche şi frumoasă de metal de pe una dintre mesele 
din castel şi, dând la o parte zăpada cu mâinile, am umplut-o cu 
pământ românesc. Din câte am dus cu mine, acesta este lucrul cel 
mai preţios pe care îl am” (Ileana Principesă de România, Arhidu-
cesă de Austria, Trăiesc din nou, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, 
p. 376). 

Principesa s-a mutat în Elveţia, dedicându-se familiei şi actelor de caritate. A doua ţară popas 
pentru familia ei a fost Argentina, în capitala căreia – Buenos Aires – a înfiinţat un cămin destinat refu-
giaţilor politici români, cămin care a purtat numele mamei sale: „Regina Maria”. În 1950 se mută în Sta-
tele Unite ale Americii, unde a păstrat legături cu românii stabiliţi aici, a susţinut numeroase conferinţe 
despre România şi opresiunea comunistă instalată în ţară, prelegeri la universităţile şi institutele ameri-
cane în vederea susţinerii ţării. În anul 1954 a divorţat de arhiducele Anton şi s-a recăsătorit cu un me-
dic român, Ştefan Isărescu. Parcursul vieţii ei a fost unul exemplar; s-a luptat pentru alţii, a fost în slujba 
poporului ei. Mereu optimistă, indiferent de frământările vieţii, trăieşte cu permanenta rană a exilului şi 
cu un simţământ al vinei că şi-a părăsit ţara. S-a adâncit tot mai mult în rugăciune şi, după ce s-a sfătuit 

cu copiii şi cu soţul, a luat hotărârea de a-şi căuta refugiul în spaţiul 
tihnit al ortodoxiei. 

Descendenta regală a slujit oamenilor şi s-a supus lui 
Dumnezeu. La 52 de ani, în anul 1961, a devenit novice în Mănăs-
tirea Ortodoxă „Acoperământul Maicii Domnului” din Franţa 
(Bussy en Othe). În 1964 s-a întors în America, unde a luptat mult 
pentru a obţine un teren pe care a înfiinţat Mănăstirea Ortodoxă cu 
hramul Schimbarea la Faţă, situată în Ellwood City, statul Pennsyl-
vania, a cărei geografie îi amintea de România. A fost primul aşe-
zământ monahal ortodox din această parte a lumii. Primeşte votu-
rile monahale în 1967 şi devine Maica Alexandra. A avut relaţii 
apropiate cu mari figuri ale ortodoxiei precum părintele Arsenie 
Boca, părintele Andrei Scrima şi Maica Benedicta (pe atunci aca-
demicianul Zoe Dumitrescu-Buşulenga). A fost stareţa mănăstirii 
până în 1981, când se retrage din această ascultare din cauza pro-
blemelor de sănătate. Exilată de stăpânitorii vremelnici ai ţării, a 

cca 1971 
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ales modalitatea de a se uni cu Patria prin acelaşi duh al ortodoxiei. Rugăciunile n-au mai întâlnit obsta-
cole şi graniţe. Era liberă.   

În septembrie 1990 are bucuria nesperată de a călca pe pământ 
românesc. A venit în Bucureşti la invitaţia doctorului Pavel Chirilă, cu 
prilejul lansării Fundaţiei Christiana. Ea a fost primul membru al familiei 
regale care a primit permisiunea să revină în ţară. La câteva luni după 
aceea, în 21 ianuarie 1991, la vârsta de 82 de ani, a trecut în veşnicie în-
soţită de îngeri, în dangăt de clopot şi sunet de toacă. Şi-a dorit un mor-
mânt simplu, cu o cruce de lemn şi, în mod special, a cerut să fie în-
mormântată lângă o troiţă masivă din lemn sculptat, ca prin părţile Ma-
ramureşului. Troiţa ridicată de monahia Alexandra glorifică memoria 
celor ce au suferit în închisorile comuniste. A lăsat scris în testament să i 
se pună în sicriu cutiuţa cu pământ românesc.   

„Ultima mea rugăciune este ca Domnul Dumnezeu să reverse 
lumina Sa asupra voastră şi să vă dăruiască bucuria pe care nu o poate 
lua nimeni de la voi”. (Din Testamentul monahiei Alexandra, adresat po-
porului Român) 
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Trei călători străini despre valea Someşului Mare (sec. XIX) 

 
Dr. Vasile V. FILIP 

Feldru (Bistriţa-Năsăud) 

 
A-ţi căuta propria identitate prin ochii altora a devenit o practică obişnuită, chiar un motiv lite-

rar, încă de acum aproape 300 de ani, prin Scrisorile persane ale lui Montesquieu (1721). Timp în care mo-
tivul în discuţie a părăsit ficţiunea literară, devenind un adevărat exerciţiu spiritual, cândva extrem de 
preţuit. Care, dacă s-a mai practicat la noi în ultimele decenii, s-a făcut, mai ales, în cheie negativă (ro-
mânii – comparaţi, dar mai ales comparându-se defavorabil cu occidentalii). Nu-mi amintesc ca, de la 
Constantin Noica încoace („ochi străin” doar prin asimilarea şi depăşirea, pe baza spiritului autohton, a 
unei anume filosofii occidentale), spiritul local (înţelegând prin acesta fie cel românesc, fie cel regional) 
să fi beneficiat de pe urma acestui exerciţiu de temeiuri de valorizare în plus. Dimpotrivă. 

E adevărat că mentalitatea tradiţională românească pare a nu încuraja exerciţiul comparaţiei. 
„Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia”, zice o vorbă veche. Al cărei tâlc e să găsim în 
noi înşine izvorul propriilor repere, să îndrăznim să fim ceea ce suntem, ceea ce ne-a fost dat să fim. Nu 
însă fără un efort de conştientizare a acestui dat. Ceea ce presupune comparaţia, călătoria de cunoaştere, 
care se întoarce apoi, într-o a doua fază, spre punctul de plecare şi devine autocunoaştere. Numai cu 
ambele ei faze, complementare, comparaţia se justifică şi poate prilejui descoperirea „comorii de acasă”, 
cum sugerează o cunoscută parabolă rabinică (v. A. Pleşu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, Editura 
Humanitas, 2012, pp. 14-15). 

Exasperat de absolutizarea, la noi, în vremea din urmă, doar a primei faze a comparaţiei, cu 
consecinţe de obicei negativ-valorizatoare, e instructiv să cauţi cum te văd alţii. Există destule exemple 
recente de occidentali care au părăsit confortul lor de plastic pentru mireasma tare de iarbă amară a vie-
ţii noastre, în cadre tradiţionale, mai cu seamă. Dar ele nu se constituie în mişcare dominantă, în regulă. 
Las altora riscul privirii lucrurilor de prea aproape, adesea cu o „amprentă la sol” prea mare, şi, răsfoind 
pagini vechi, dau de o relatare a lui Vasile Bichigean (în Arhiva someşană, nr. 1, Năsăud, 1924) despre în-
semnările a trei călători străini care, în secolul al XIX-lea, au vizitat Valea Someşului Mare. Din păcate, 
pecetea vremii face ca trimiterile bibliografice să nu fie foarte riguroase. Dar, asumând premisa unei in-
vestiţii de încredere în onestitatea dascălilor înaintemergători ai învăţământului românesc din zonă, mi-am 
spus că merită reluate şi cunoscute, şi de cei de azi, observaţiile adesea surprinse şi chiar uimite ale ace-
lor călători străini, care ne-au văzut cu ochi proaspăt aspecte – unele trecătoare, ale vieţii materiale de 
atunci, dar altele perene, ale sufletului nostru adânc – pe care noi le trecem uşor cu vederea, aruncând 
asupra lor vălul opac al obişnuinţei, al de-la-sine-înţelesului. 

Cei trei sunt francezul Augustin de Gerando, englezul Charles Boner şi germanul Rudolf 
Bergner. Fiecare a văzut Ardealul prin prisma intereselor politice conjuncturale ale naţiunii pe care o 
reprezenta, dar intersecţia celor trei perspective are o mai mare şansă de apropiere de himera obiectivi-
tăţii. Oricum, selectăm din descrierile lor mai cu seamă aspectele legate de satele de pe Valea Someşului 
Mare. 

* 
Scriitorul francez Auguste de Gerando (1820-1849), căsătorit cu o contesă maghiară, a participat 

la evenimentele politice ale vremii, vizând statutul de independenţă al Ungariei, ajungând, în scurta sa 
viaţă, chiar membru al academiei maghiare. A călătorit prin Transilvania, în 1845, chiar a locuit un timp 
aici, iar experienţa de cunoaştere a consemnat-o în scrierea La Transilvanie et ses habitants (Transilvania şi 
locuitorii săi). Transilvania l-a interesat, în primul rând, datorită bogăţiilor sale de subsol, dar privirea îi 
alunecă adesea spre fizionomia şi caracterul locuitorilor, în primul rând spre românii majoritari, pe care 
îi consideră „un popor romanic, cel mai vechi în Ardeal, care locuieşte nu numai în Ardeal şi Ungaria, ci 
şi în Basarabia, Moldova, Muntenia şi alte provincii turceşti”. Se pare că ideea unirii tuturor românilor, 
care se va înfăptui doar 14-15 ani mai târziu, dar „plutea în aer” la vremea respectivă, nu îi era străină şi 
nici nu-i părea deloc absurdă, deşi lupta efectiv pentru interese politice contrare: „Multe inimi nobile s-au 
ocupat de viitorul acestui popor împrăştiat şi robit de secole. Mulţi se gândesc la o republică federativă, 
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al cărei miez l-ar forma Moldova şi Muntenia, şi pentru alcătuirea căreia Rusia ar trebui să cedeze Basa-
rabia, iar Austria – Ardealul” (apud V. Bichigean, în Trei călători străini despre valea Someşului Mare, loc. 
cit.). Părerea personală a autorului-călător este ca acest stat federativ să stea sub sceptrul Austriei. 

Dintre satele de pe Valea Someşului, cel care îi reţine mai mult atenţia este Rodna Veche (azi 
Rodna), care a înflorit ca oraş încă de la începutul evului de mijloc, sub numele de Rothnau, locuit fiind 
de colonişti germani specializaţi în minerit. A fost distrus de invazia tătară de la 1241, despre care aflăm 
din lucrarea Carmen miserabile a canonicului Rogerius. Ademenit de bogăţiile oraşului, Cadan, căpetenia 
invadatorilor, a atacat cetatea, dar s-a oprit iniţial înaintea porţilor ei, bine păzite de cetăţenii anterior 
avertizaţi. Aceştia din urmă, însă, s-au grăbit să-şi sărbătorească bahic o victorie încă incertă, când (în 
chiar noaptea de Înviere, se pare) tătarii se întorc, spulberă slaba rezistenţă a gărzilor şi-i măcelăresc pe 
locuitori. Cruţă, însă, pe 600 dintre cei mai buni ostaşi (între care şi canonicul Rogerius) şi pe căpitanul 
lor, Aritscald, silindu-i să-i însoţească şi să-i sprijine în continuarea expediţiei lor. Dovezile materiale ale 
acestor evenimente ar fi, pe de o parte, ruinele unei ample biserici gotice din centrul satului (pe care po-
pulaţia contemporană călătorului francez n-ar fi putut-o umple), în subteranele căreia se mai găseau 
oseminte omeneşti; pe de altă parte, o întăritură între doi munţi se numea, până în contemporaneitatea 
autorului, Şanţul Tătarilor, iar locuitorii mai arătau o cărare prăpăstioasă pe care ar fi coborât tătarii.  

Dar aceşti locuitori erau deja majoritar români. De Gerando admiră portul elegant al românce-
lor: o maramă roşie sau albă, înfăşurată numai pe o parte a capului, care lasă să se vadă o cosiţă, de obi-
cei neagră. Cămaşa bogat brodată nu este legată la gât, ci deschisă. Cu o anume cochetărie îşi ridică pu-
ţin catrinţa cu dungi colorate. Mai poartă, apoi, o blană scurtă albastră, brodată cu flori. 

Călătorul francez (maghiar prin adopţiune) face apoi istoricul regimentelor de graniţă, dintre ca-
re cel cu numărul II cuprindea deja 44 de sate din zonă (din unele de pe Valea Bârgăului, altele chiar de 
pe cea a Şieului), dar acest lucru ne interesează mai puţin acum, aici. Rezultatul observat de călător, du-
pă mai bine de 80 de ani de militarizare, îl formează „podurile minunate” (acoperite) şi „şoselele măre-
ţe”, încât mai că te crezi într-o ţară civilizată. Dar toate aceste lucrări, ca şi exerciţiile militare, ţăranii lo-
cului le fac numai la comandă şi nu ar fi rezultatul unui progres cultural deosebit al populaţiei. 

Ca fire, românii sunt puţin războinici, ceea ce nu înseamnă, însă, că nu sunt soldaţi de valoare, 
dovadă luptele de la Aspern şi Wagram. Nu că ar fi însufleţiţi de un sentiment profund de patriotism, 
sau de credinţă faţă de împăratul lor, căci autorităţile civile şi militare străine le-au indus de timpuriu un 
sentiment de sclavie, în care au lâncezit multă vreme. Românii luminaţi şi instruiţi văd singura mântuire 
a neamului lor de pe aceste plaiuri în unirea sinceră cu Ungaria, însă masa poporului, subordonată reli-
gios şi condusă de preoţi atotputernici, îşi aţinteşte privirile mai cu seamă spre ţarul Rusiei. (N.n.: Să nu 
uităm, însă, că, la acea dată, cel puţin cele 44 de comune ale Regimentului erau, toate, greco-catolice, 
aderarea la această confesiune fiind una dintre condiţiile militarizării.) 

* 
Charles Boner, autor al unor memoriale de călătorie, englez ca origine, s-a născut în 1815 la 

Bath, a trăit mult timp ca crescător de cai la familia princiară Turn-Taxis (aceea care îl va adăposti şi 
proteja mai târziu pe Rainer Maria Rilke), în Regensburg, apoi s-a stabilit succesiv la München, Viena şi 
din nou München, unde a murit în 1870. Scrierea sa legată de Transilvania se numeşte Transylvania, its 
products and its people (Transilvania, produsele şi oamenii săi). Călătoria de documentare a făcut-o în 1865. Din 
ţinutul fostului Regiment II de Graniţă (care se desfiinţase în 1862) a atins următoarele puncte: 

Năsăudul, pe atunci o comună românească cu case solide, ba chiar frumoase, ceea ce călătorul 
îşi explică prin faptul că e vorba de locuinţele foştilor ofiţeri ai Regimentului (mai cu seamă italieni, ca 
origine, în ultimii ani), care şi-a avut aici reşedinţa. Locuitorii, deşi în majoritate români, sunt apreciaţi ca 
stând pe o treaptă culturală înaltă. Cei mai mulţi dintre ei vorbesc bine limba germană şi întreagă ţinuta 
şi purtarea lor vădesc efectele benefice ale educaţiei, aflată la mare prestigiu de-a lungul existenţei Regi-
mentului. Poartă, de obicei, haine bine lucrate, iar în picioare cizme, nu opinci sau zdrenţe ca în ţinuturi-
le alăturate. Dar edificiul şcolii a ars în 1848 (n.n.: efectul revoluţiei maghiare şi al noii constituţii revolu-
ţionare, care nu recunoştea altă naţiune decât cea maghiară, pe care soldaţii Regimentului au refuzat s-o 
recunoască şi să-şi reînnoiască jurământul militar pe ea). După desfiinţarea Regimentului, din banii pe 
care avea să-i primească Năsăudul şi satele de pe Someş (cu multă zbatere, mai ales din partea învăţăto-
rului Vasile Naşcu, din Feldru, care într-o viaţă nu tocmai lungă a făcut şase călătorii la Viena – n.n.) s-a 
întemeiat un nou gimnaziu şi liceu (azi „George Coşbuc” – n.n.). 
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Dorinţa năsăudenilor ar fi să-şi clădească şi o biserică mai mare şi să întemeieze o episcopie. Cu 
timpul, crede călătorul englez, Năsăudul va fi pentru naţiunea română un centru, cum este Sibiul pentru 
saşi şi Clujul pentru unguri. Din convorbirea avută cu vicarul român a aflat că românii îşi doresc să 
ajungă la o situaţie egală cu a celorlalţi locuitori ai ţării. 

Călătorul-autor le impută, însă, năsăudenilor că se lasă conduşi de un prea mare „amor habendi” 
şi că, cu cât guvernul le dă mai mult, cu atât mai tare le creşte apetitul. Guvernul le-a cedat casele în care 
au locuit ofiţerii, apoi păduri şi bani, la a căror proprietate românii au dovedit că au drepturi indiscutabi-
le. Argumentul lor cel mai puternic este faptul că ei au fost primii locuitori şi proprietarii originari ai 
ţării, deposedaţi ulterior în favoarea saşilor. Dar e o greşeală, crede autorul, faptul că românilor li s-au 
încuviinţat toate cererile. Prin aceasta li s-a cultivat un sentiment exagerat al valorii proprii. Au un con-
ducător pe cât de ager la minte, pe atât de viclean, şi nu se vor opri până nu vor pune mâna pe pământ, 
putere şi influenţă politică. Austria greşeşte când clădeşte pe credinţa acestui popor, care n-are nicio 
simpatie pentru guvernul ţării, ci priveşte înspre Rusia, al cărei stăpânitor este în acelaşi timp şi capul 
suprem al bisericii. Nimic nu-i atrage spre Apus, speranţele tuturor merg spre Răsărit şi nutresc în taină 
nădejdea că, după unirea provinciilor de peste Carpaţi, se va întemeia o unică naţiune românească, mare 
şi puternică. 

Funcţionarii români ar fi parţiali, slab pregătiţi profesional, corupţi. (Sigur, prin asumarea, drept 
obiectivă, a perspectivei funcţionarilor maghiari şi austrieci.) Şi, totuşi, recunoaşte că manifestările bru-
tale sunt puţine şi pretutindeni domneşte siguranţa personală. Recunoaşte, de asemenea, comportamen-
tul vitejesc al românilor în timpul Revoluţiei de la 1848-49, când şi-au atacat duşmanii fie şi cu pietre, 
mai apoi cu armele, astfel respingând un regiment de Zuavi. Crede că românul trebuie silit să se supună, 
să ştie mereu că este o stăpânire peste dânsul, altfel fiind predispus la excese şi anarhie. El nu se îngrijeş-
te prea mult de viitor din fatalism, din lipsa credinţei că poate schimba ceva prin voinţa sa. Îi recunoaş-
te, totuşi, ambiţia, care – susţinută prin educaţie şi iniţiative instituţionale – ar putea duce spre o stare 
mai bună. 

Se pare că autorul-călător a luat parte la o nuntă ţărănească, pe care o descrie amănunţit. L-a 
impresionat mai ales jocul celor tineri afară, în frig (în timpul cununiei din biserică – n.n.). Portul, fizio-
nomia nuntaşilor, icoanele din interiorul caselor, încadrate de ştergare ţesute în case şi cusute cu motive 
viu colorate, paturile aranjate cu multe perne îi lasă o puternică impresie de pitoresc şi apăsat simţ artis-
tic. Fetele, mai cu seamă brune, sunt asociate italiencelor. A admirat mult darul improvizaţiei de versuri, 
vioiciunea şi isteţimea schimburilor de replici versificate dintre reprezentanţii celor două alaiuri din ca-
drul ceremonialului nunţii. 

Descrie şi datinile de Crăciun, îndeosebi Irozii, pe care îi aseamănă cu reprezentarea Patimilor 
din Oberammergau. 

Din zona Năsăud, călătorul îşi continuă drumul spre „dives Rodna”, fost oraş săsesc, dărâmat 
de tătari. Sesizează şi vechea dispută teritorială a celor două grupuri etnice din zonă – saşi şi români. 
Exploatarea actuală a minelor s-ar face cu deficit, din cauza proastei administraţii. 

Călătorul trece apoi pe valea paralelă a Bârgăului, cu centrul la Borgoprund (Prundul Bârgăului), 
pe care o aseamănă cu valea Inn din Austria. A intrat în casa protopopului de aici, a cărui soţie i-a arătat 
podoabele de interior ţesute în casă, războiul (teara) la care au fost lucrate (instrument comparat, şi el, 
cu instalaţiile de ţesut din interiorul Africii şi cu cele de pe monumentele egiptene). Se minunează de 
contrastul dintre simplitatea instrumentelor şi complexitatea produselor. A intrat şi într-o casă ţărăneas-
că, fiind surprins de curăţenia din interior, de faptul că era (ca majoritatea caselor de pe Vale) acoperită 
cu olane, nu cu paie, că întreg satul are un aspect plăcut, curat şi ordonat, lucru pe care îl pune în legătu-
ră cu fostul Regiment de Graniţă şi cu şcolile bune care au funcţionat între limitele sale. 

* 
Cel de-al treilea călător este Rudolf Bergner, etnograf german şi scriitor, născut în 1860 la Leip-

zig şi decedat în 1899 la Graz. A călătorit în Ungaria şi Transilvania în mai multe rânduri, dar scrierea 
care ne va interesa în cele ce urmează este Sibenbürgen (Transilvania), publicată în 1884. Aici şi-a propus 
să sintetizeze referinţele etnografice, sociale şi istorice la această zonă, dar să-şi prezinte şi propriile ob-
servaţii din contactul direct cu diversele grupuri etnice conlocuitoare, sub deviza adevărului. Ajunge pe 
valea Someşului venind dinspre Maramureş şi descrie câteva sate din zonă pornind din amonte în aval, 
cuprinzând apoi ceva şi din zona Bistriţei. 
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La Rodna Nouă (azi, Şanţ) rămâne uimit de deosebirea izbitoare dintre acest sat şi comunele ro-
mâno-evreieşti din Maramureş, mai murdare, mai mizere, cu populaţie oprimată şi mult mai puţin curteni-
toare. Aici casele au un aspect prietenos şi curat, iar locuitorii sunt prietenoşi şi îmbrăcaţi mai cu gust. 
(Prilej de a le descrie portul, acelaşi până foarte de curând.) 

La Rodna Veche (Rodna) ajunge chiar într-o zi de târg (care e, până azi, sâmbăta), când evreii lip-
sesc, dar îl impresionează în mod plăcut româncele, cu marama lor legată cu multă cochetărie, ce le-ar 
da un aspect de amazoane. A doua zi vizitează biserica greco-catolică, dar şi ruinele vechii biserici goti-
ce, ruinate de mongoli cu cca 600 de ani în urmă. Prilej cu care, citându-l pe Rogerius (Carmen miserabile), 
descrie vechea cetate teutonică de munte Rodenau, populată pe atunci de cca 42.000 de locuitori bogaţi, 
cu o viaţă socială veselă şi prosperă. Cetatea a fost reclădită după dezastrul din 1241, dar a decăzut înce-
pând cu secolul al XVIII-lea, românii luând treptat locul bürgerilor saşi, rămaşi minoritari. (Dar mulţi 
români adoptă nume germane.) 

Călătorul vizitează şi alăturata Vale a Vinului, cu minele sale de plumb şi argint, ai căror lucrători 
erau în majoritate români. Contrazice părerea altor călători cum că, din cauza insinuării elementului ro-
mânesc, minele ar fi decăzut; dimpotrivă, crede că au luat un nou avânt. 

Trece în revistă, fără elemente de mare interes şi noutate, satele Anieş, Maieru, Sângeorz şi Ilva 
Mică, subliniind doar faptul că numeroşi conţi şi baroni maghiari, care au vizitat baza balneoclimaterică 
Sângeorz, s-au lăsat seduşi de frumuseţea şi pitorescul unor fete românce şi, trecând peste limitele socia-
le, le-au făcut soţiile lor, acestea devenind castelane şi nobile. 

Înainte de a-şi continua călătoria pe Someş, etnograful german se arată interesat de satele săseşti 
din zona Bistriţa, mai ales de oraşul de reşedinţă al zonei. Ne interesează, aici, comparaţia pe care o face 
între comunitatea săsească şi cea românească. Saşii îi par prea puţin prietenoşi şi ospitalieri. Românii, 
dimpotrivă, dau bucuroşi tot ce au în casă şi-n pivniţă. Chivernisiţi şi chiar zgârciţi, saşii sunt adepţii sis-
temului de maxim doi copii, ca să nu-şi împartă averea. Românii, deşi mai săraci, nu se tem de viitor şi 
sunt încrezători în puterile lor. Pentru ei, cea mai de preţ comoară o formează tocmai copiii, cărora le 
lasă drept moştenire în primul rând înţelepciunea de a se mulţumi cu puţin, dar şi o vitalitate puternică 
şi o inteligenţă înnăscute. Din cauza mai sus menţionatului sistem, satele săseşti se pustiesc de vechii 
locuitori, făcând loc românilor, cărora – deşi încă dispreţuiţi – le aparţine viitorul în Ardeal. 

Abia după această trecere în revistă a zonei Bistriţa, Rudolf Bergner revine pe valea Someşului, 
anume la Năsăud, pe care îl înregistrează ca pe o colonie impunătoare, cu străzi curate şi largi, de-a lun-
gul cărora se înşiruie case mari, iscate de tradiţia militară a zonei. Fost centru al Regimentului de Grani-
ţă, Năsăudul a devenit un centru cultural românesc. Din fondurile fostului regiment s-a înfiinţat Liceul 
Românesc, servit de cadre didactice iscusite, care au reuşit să anime o pronunţată viaţă cultural-
spirituală. Totuşi, nu s-a reuşit strămutarea episcopiei greco-catolice de la Gherla la Năsăud, proiect la 
care s-a renunţat. 

Toate aceste observaţii ale celor trei călători străini din secolul al XIX-lea, deşi afectate – dinco-
lo de bunele lor intenţii de obiectivitate – de filtrul informaţional al instituţiilor imperiale, de mentalita-
tea îndelung sedimentată a unor secole de privilegii a cuceritorilor-colonişti, încheagă, totuşi, un întreg 
univers identitar de substrat, valabil până azi, în datele sale esenţiale. 
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Tia Şerbănescu, Femeia din fotografie. Jurnal 1987-1989. 

Jurnal „în loc de roman”? 

 
Dr. Monica D. CÂNDEA 

Baia Mare 

 
Tia Şerbănescu (24 octombrie 1945, Sărăţeni, judeţul Ialomiţa) este o prozatoare şi jurnalistă con-

temporană. După absolvirea Liceului „Mihai Viteazul” şi a Facultăţii de Limba şi Literatura Română din Bu-
cureşti (1968), este repartizată la ziarul România liberă, unde desfăşoară o susţinută activitate publicistică, in-
clusiv de reporter şi cronicar literar, şi conduce secţia de literatură şi artă până în 1988. Exclusă în acest an 
din redacţie, ca disidentă, devine corector la Tipografia „13 Decembrie” din Bucureşti, înapoindu-se, după 
evenimentele din decembrie 1989, la România liberă, exercită funcţia de redactor-şef până în 1993, când trece 
la Cotidianul, în calitate de comentator politic. Din 1998 deţine o rubrică permanentă la Curentul. Editorial, 
debutează în 1973, cu romanul Balada celor rău iubiţi. Mai publică romanele Mai multe inele (1979), Muntele de 
pietate (1983), Cumpărătorii (1985)1. 

Femeia din fotografie. Jurnal 1987-1989 apare în anul 2002, la Editura Compania, şi primeşte Premiul 
ASPRO în acelaşi an. Dedicaţia care precedă cuvântul-înainte al autoarei 
este elegantă şi simplă: „Mamei mele”. Cele câteva rânduri care preced jus-
tificativ textul propriu-zis sunt concludente pentru relaţia dintre jurnalul 
personal al scriitorului şi literatură. Intitulate „În loc de roman”, explicaţiile 
autoarei scot în evidenţă poetica jurnalului, tematica lui generală, precum şi 
imperativul consemnării evenimentelor istorice în continuare: „Am speran-
ţa, nemărturisită până acum, că această carte ar putea fi prefaţa unei evocări 
a perioadei postrevoluţionare la care continui să visez... Dar o să ne mai 
intereseze cu adevărat viaţa noastră sau numai supravieţuirea?”2. 
mentele perioadei postceauşiste i se par năucitor de multe, dense şi contra-
dictorii, încât simte că nu mai poate ţine pasul cu ele, nu le poate înţelege şi 
ierta, pentru că sunt „prea murdare pentru ca din magma lor să iasă o carte 
curată”3.  

Însemnările ultimilor trei ani din regimul totalitar nu au fost redac-
tate iniţial pentru publicare. Tot în acest preambul, autoarea notează că a 
făcut pasul la îndemnul Adinei Kenereş, de care o leagă o prietenie înde-
lungată. Dorinţa iniţială a scriitoarei a fost de a scrie un roman al epocii, exprimată în mod repetat în confe-
siunile acelor ani. Prefaţa cărţii este semnată de ziaristul Dan Cristian Turturică (datată Martie 2002) şi intitu-
lată Ochiul, ca un bisturiu. Fiind textul unui scriitor ancorat în cotidian, aparţinând unei generaţii mai tinere de 
jurnalişti, are în el ceva din pragmatismul contemporan. Începe prin relatarea primei confruntări directe cu 
Tia Şerbănescu şi a impresiei pe care i-a creat-o atunci, de personalitate autentică, detaşată de marea masă a 
jurnaliştilor cu experienţă adunată în regimul totalitar. La întrebarea dacă jurnaliştii care au scris în vechiul 
regim se pot adapta cerinţelor presei libere, ea îi răspunde într-un mod onest, spunându-i că este nevoie de o 
reînvăţare a limbajului şi chiar a gândirii pentru a vindeca sechelele scrisului după dictare, în timp ce majori-
tatea ziariştilor considerau că adaptarea se va face fără probleme, ba, mai mult, că generaţia tânără trebuie să 
înveţe meserie de la cei experimentaţi. 

Jurnalul vine ca o confirmare a faptului că autoarea a înţeles mecanismul pervers, pus în funcţiune 
de regimul comunist, de amprentare a minţilor, cu consecinţe devastatoare pentru posteritate. Opinia refe-
rentului este din start aceea că Tia Şerbănescu a proiectat asupra sistemului comunist „o privire tăioasă, ca 
un bisturiu”4. Dincolo de prezentarea „unui timp al neputinţei”, exegetul vede în acest jurnal o carte de ac-
tualitate care subliniază cât de puţin s-a desprins societatea românească (cel puţin până în 2002) de vremurile 
bolnave ale dictaturii. Ceea ce i se pare surprinzător este refuzul autoarei de a-şi asuma postura disidentului, 

                                                 
1 ***, Dicţionarul general al literaturii române, vol. S/T, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2007, p. 558. 
2 Tia Şerbănescu, În loc de roman, în Tia Şerbănescu, Femeia din fotografie. Jurnal 1987-1989, Compania, Bucureşti, 2002, p. 9. 
3 Ibidem. 
4 Dan Cristian Turturică, Ochiul, ca un bisturiu, prefaţă la Tia Şerbănescu, op. cit., p. 7. 
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pe care şi-o explică printr-o atitudine de maximă onestitate: „Jena că ar putea fi asimilată puzderiei de profi-
tori care s-au grăbit să pună o mantie regală peste muntele de complicitate şi laşitate pe care au stat atâta 
vreme”5. 

Apariţia cărţii s-a bucurat de o receptare favorabilă, dezbaterile critice pe care le-a provocat 
focalizându-se mai ales pe două aspecte definitorii: viziunea asupra universului totalitar şi strategiile rezisten-
ţei, precum şi asupra condiţiei formale incerte a textului, subintitulat jurnal, scris ca un şantier de roman „in-
direct”, redactat prin utilizarea unui melanj de procedee specifice jurnalului, dar şi prozei autobiografice sau 
memoriilor. Talentul scriitoricesc şi trăsăturile inconfundabile ale stilului, contaminat de experienţa gazetă-
rească, sunt alte puncte de fugă în analiza critică, la fel ca dimensiunea umană şi etică a atitudinii scriitoarei. 

Suculenţa stilului critic al lui Dan C. Mihăilescu face pitorească prezenţa acestei cărţi în cadrul me-
morialisticii postdecembriste, efectele ei fiind cele ale unei vii reconectări cu trecutul, căci jurnalul „acţionea-
ză precum răsucirea unei chei în uşa grea a zidului ce ne separă de umilinţele şi delirul morbid de atunci”6. 
Cunoscând relatarea despre efectele descoperirii agendei cu remarci negative la adresa regimului, care a atras 
după sine decăderea din condiţia de ziarist în aceea de corector (publicată în suplimentul ziarului Cotidianul, 
la puţin timp după revoluţie, sub titlul cu care apare şi în carte, Viaţa ca o corectură, capitol pe care îl consideră 
„cel mai suculent estetic din volum”7), Dan C. Mihăilescu se declară surprins să descopere în jurnal că autoarea 
„nu se războieşte şi nu se răzbună pe nimeni”, că notaţia ei nu este crudă, picantă, răutăcioasă8. Modul în 
care se prezintă pe sine, dincolo de mistificări, precum şi sentinţele despre regim, îl fac să vadă în autoare o 
„entitate fără doar şi poate tulburătoare”9. 

Apărând la aproape 20 de ani de la ultimul roman publicat şi la mai bine de 10 ani de la redactare, 
jurnalul de faţă are meritul de a o readuce în faţă pe scriitoarea Tia Şerbănescu (cunoscută după 1990 mai 
ales ca gazetar), de a constitui „aproape un nou debut”10 al ei în literatură. Indiferent de clasificările care i se 
pot asocia, toate în afara criteriului estetic, afirmă Mircea Iorgulescu, este clar că acest volum este „o carte 
scrisă bine, scrisă cu talent, o carte de citit cu plăcere, chiar cu bucurie, cu acea plăcere şi acea bucurie cam 
uitate, dar de neînlocuit, ale cititului care creează în noi, cum spunea cineva, fericirea paradoxală de a trăi, 
chiar dacă şi chiar şi atunci când citim despre absurditatea tragică a vieţii”11. 

Deoarece este o scriere la graniţa dintre literatură şi document, aparţinând unui scriitor profesionist, 
pasionat de literatură, lui Mircea Iorgulescu i se pare, tratând aluziv şi ludic titlul, că s-ar fi putut la fel de 
bine numi şi Femeia în faţa literaturii, aluzie la cartea interbelică a Hortensiei Papadat-Bengescu Femeia în faţa 
oglinzii. Indiferent de valoarea estetică pe care o pot avea, „cărţile de sertar” mărturisesc, de obicei, despre 
epoci istorice zbuciumate, universuri concentraţionare, regimuri dictatoriale, iar acest aspect este confirmat 
de toate scrierile despre regimul comunist scoase la iveală după căderea acestuia şi constituind documente 
foarte vii şi autentice pentru reconstituirea lui. 

Autoarea însăşi, analizând literatura epocii şi dându-i un verdict dur – „literatură de lichele într-o ţa-
ră de lichele”, se întreba, în anul 1987, cât vor putea recupera „jurnalele şi cărţile de sertar din rezistenţa faţă 
de monstruozităţile din jur. [Răspunsul era pesimist:] mă tem că procentul va fi foarte mic, aproape infim, 
pentru că aberaţiile cresc zilnic, într-o proporţie ameţitoare, cu care niciun condei, oricât de încercat, nu 
poate ţine pasul. Trăim de fapt o perioadă de absenţă a literaturii”12. Textul de sertar, scos la lumină de auto-
area însăşi, care, în urma unui regim al alienării generalizate, nu mai crede în literatură, nici în puterea ei de 
opoziţie în faţa politicului13, fapt care anulează oarecum orice posibilă dimensiune disidentă a cărţii, aduce, 
însă, în faţa cititorului, aparent fără spaime şi revolte, viaţa ultimilor trei ani sub Ceauşescu, cu toate mon-
struozităţile şi aberaţiile ei. 

Autoarea a optat pentru încadrarea textului în categoria jurnalului literar, în ciuda faptului că, după 
moda epocii, aspira să scrie un roman propriu-zis. De altfel, multe dintre mărcile formale ale textului depă-
şesc principiile tradiţionale de redactare a însemnărilor zilnice. Calendaritatea este marcată atipic, în genul 
datărilor lui Steinhardt din Jurnalul fericirii, adică nu pe zile, ci pe luni şi ani, cuprinsul părând să ne sugereze 

                                                 
5 Ibidem, p. 8. 
6 Dan C. Mihăilescu, op. cit., p. 455. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Mircea Iorgulescu, Femeia în faţa literaturii, în revista 22, an XIII (634), nr. 18, 30 aprilie-6 mai 2002, disponibilă online la 
http://www.revista22.ro/femeia-in-fata-literaturii-86.html. 
11 Ibidem. 
12 Tia Şerbănescu, op. cit., p. 47. Toate citatele din jurnal sunt preluate din această ediţie. 
13 Luminiţa Marcu, Un jurnal ca un spectacol literar, în România literară, nr. 17, 2002, p. 7. 
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că am intrat în lumea unui autentic roman clasic, în care peripeţiile personajului sunt grupate în episoade 
semnificative, intitulate sugestiv, liric sau ludic, având în subtext o conotaţie ironică. 

Proiectul literar pe care şi-l propusese trebuia să fie romanul unei femei în vârstă, moartă într-o ca-
meră de hotel. Mecanismele supravegherii naraţiunii, atunci când prezintă personaje familiare, pe care trebu-
ie, cu scrupulozitate morală, să le menajeze scriptural, exercită o puternică cenzurare a notaţiilor. Liana 
Cozea constată balansul subtil dintre adevăr şi literaturizare: „În meandrele frazelor mânuite cu meşteşug 
găseşte cuvântul potrivit şi tonul care se adecvează conţinutului şi astfel reiese balansul dureros între adevăr 
şi tentaţia literaturizării, cea din urmă refuzată întotdeauna de pe poziţia onestităţii, a incapacităţii de a de-
turna realitatea în folosul unui proiect romanesc”14.  

Tia Şerbănescu poate fi inclusă printre precursorii autoficţiunilor post-postmoderniste ale generaţiei 
de scriitori din preajma anului 2000. Cartea ei, savuroasă, atât prin modul în care spune, cât şi prin optica 
proiectată asupra unei lumi aflate în nişte tipare nu tocmai fireşti, este, poate, cel mai evident exemplu pen-
tru relaţia de simbioză dintre jurnalul intim şi marea literatură de ficţiune: „Jurnalul ca alternativă a ficţiunii 
în situaţia de criză”15, jurnalul ca roman indirect. 

Titlul cărţii, subintitulate Jurnal, pune în prim-plan condiţia generică a scriitorului, dar şi delimitează, 
conform discursului feminist, pe care, nu de puţine ori, îl ia în răspăr critic, condiţia aparte a femeii în socie-
tate şi cultură. Pornind de la un episod biografic, al recuperării imaginii uneia dintre bunici, pe care nu a cu-
noscut-o până la douăzeci de ani, nici măcar dintr-o fotografie, titlul se extinde şi asupra figurii auctoriale 
prin raportare la imaginea de sine creată ca discurs. Pentru că rădăcinile biografice sunt o determinare fun-
damentală a fiinţei, diarista îşi începe confesiunea mai degrabă autobiografic, deşi mărturiseşte că nu are in-
tenţia asta. Prin viziune proiectată asupra ascendenţilor săi, evocarea poate fi considerată chiar o anti-
autobiografie. Nu o încearcă nostalgia originilor, decât în măsura în care se simte grevată de „biografiile im-
pure” cu care i se amestecă propriul destin. 

Femeia din fotografie este bunica, dar şi nepoata, a cărei conştiinţă caută să desluşească tainicele le-
gături dintre generaţii. Contemplarea fotografiei, mărite la dimensiunile unui tablou, pe care nu îl observase 
şi în care poate doar bănuise mai înainte cine ar fi imortalizat, aminteşte de acelaşi motiv al suprapunerii 
identitare (tată-fiu) din nuvela lui Eminescu Sărmanul Dionis (unde Dionis fiul nu este altceva decât un avatar 
al aceluiaşi arhetip original, iar tatăl o ipostază intermediară). La fel ca bunica legendară, a cărei privire are un 
mesaj de transmis (ca o componentă a unei mitologii personale ce trebuie descifrată, diarista află că ambele 
bunici au murit tinere, în mod misterios; cealaltă, se pare, în urma unei magii răzbunătoare pentru gelozia 
preotesei din sat, iar aceasta datorită unei neidentificate vini a bunicului), diarista are propria ei poveste, pe 
care o comunică într-un act de restituire a vieţii prin scris. Misterul privirii este misterul vieţii pe care îl tră-
ieşti individual şi din care poţi extrage semnificaţii. Fotografia este o formă de a imortaliza instantaneul, la 
fel cum scriitura devine o ţesătură de cuvinte prin care sunt redate în chip transfigurat experienţele, redi-
mensionate prin complexul livresc al cititoarei precoce, apte să descifreze cu uşurinţă capcanele realităţii şi să 
le trateze cu răceală şi resemnare. 

O altă femeie din fotografie, cu care încheie confesiunea, este mătuşa Maria Oprea (alintată Miţa sau 
Mioara), mama biologică, pentru care postum îşi descoperă imensa dragoste şi pe care o descoperise ca pe 
un monument de bunătate şi altruism, atunci când, la înmormântare, un mare număr de străini o bocesc pâ-
nă la leşin, spre uimirea familiei. Ea însăşi este femeia din fotografie, căci pentru toate aceste trei exemple un 
numitor comun devine timpul, care alterează portretele din tinereţe, până le converteşte în nişte substitute 
iluzorii ale fiinţelor care au fost. 

Structura cărţii, cu capitole intitulate sugestiv, are şi un adaos memorialistic, scris înainte de publica-
re, cu scopul de a explica două momente ale declinului său social, cauzate de buclucaşa agendă găsită asupră-i 
la ieşirea din ţară, conţinând observaţii prea oneste la adresa conducătorului iubit. Din perspectiva unui timp 
ulterior, ca într-un roman clasic, structura devine foarte grăitoare pentru fenomenul declinului şi al destră-
mării regimului totalitar, dar şi al destrămării destinelor individuale. Primul capitol, Căderea frunzelor –
septembrie 1987, prezintă retrospectiv povestea familiei şi a propriei afirmări identitare, care a stat sub semnul 
rupturii de lumea în care s-a născut, aclimatizarea în lumea oraşului, fobiile faţă de alcool şi grosolănie, pasi-
unea timpurie pentru citit şi pentru compunerile cu care umplea caiete groase încă de pe la 10 ani, optica 
gravă şi senină asupra relaţiei dintre sexe şi a condiţiei fiecărui gen în societate şi în mentalul colectiv. Deşi 
declară că nu intenţionează să-şi scrie autobiografia, într-un moment în care nu şi-a înţeles încă propria viaţă, 

                                                 
14 Ibidem, p. 134. 
15 Liana Cozea, op. cit., p. 153. 
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autoarea încearcă o exorcizare a propriilor origini prin evocarea figurilor umane care i-au jalonat copilăria şi 
adolescenţa. 

Al doilea capitol, Iarna nemulţumirii – noiembrie 1987, este aproape exclusiv dedicat literaturii şi evocă-
rii dramatice a prietenei sale Dana (Dumitriu), a cărei moarte i-a îngenunchiat sufletul. Consemnată cu o 
amărăciune aristocratic-estompată, prin trecerea sub tăcere a momentului atunci când are loc şi printr-o la-
mentaţie accentuat livrescă la finalul primului capitol, prietena şi dispariţia ei vor fi apoi subiect al rememo-
rării intercalate cu episoade exterioare, pe parcursul lunii noiembrie. Potenţarea dramei despărţirii este pusă 
sub semnul lui Flaubert (prin lectura lui Gide), care recomanda ca lectura paginilor sale despre moartea prie-
tenului său, Alfred le Poitevin, să fie citite în genunchi. Momentul dobândeşte, în sufletul atins de rana tragi-
că, valoarea unei metánoia, similară cu cea trăită de epopeicul Ghilgameş la moartea prietenului său Enkidu. 
Dana, biblioteca, lecturile, cărţile ei, convorbirile cu mama acesteia conduc confesiunea spre un tărâm liric-
meditativ, care nu face decât să îi întărească senzaţia de zădărnicie şi gol. 

Amărăciunea faţă de pervertirea literaturii sub directivele ideologice la care scriitorii subscriu, din ra-
ţiuni nedemne de misiunea artei lor, o fac pe diaristă să dea un verdict dur, categoric, acuzator: „Literatura 
română de azi a avut parte de ceea ce merita, ca noi toţi, de altfel. A rămas o literatură de lichele într-o ţară 
de lichele”. Practicând ea însăşi subversiunea în agendele personale, nu atât de curajoasă pe cât şi-ar dori, se 
îndoieşte că există o literatură de sertar suficient de consistentă şi de onestă, care să consemneze „monstru-
ozităţile” din jur, pentru simplul fapt că ele proliferează exponenţial şi nu se poate ţine pasul scriptural cu 
acestea. Aprecierile sunt tranşante, limbajul şi comparaţiile sunt dure, pe măsura abjectului existenţial al re-
gimului. Aşa cum nihilismul postula moartea lui Dumnezeu, Tia Şerbănescu postulează absenţa literaturii, 
incapacitatea ei de a-şi îndeplini funcţiile într-o manieră firească. 

Lumea însăşi pare a fi intrat cu totul într-o zodie a decadenţei limbajului, căci singura formă de liber-
tate profesată de toată lumea, ca un debuşeu al frustrărilor de tip social, sunt vulgaritatea, înjurătura, impre-
caţia: „Gurile miros a cuvinte urâte, gata să ţâşnească oricând la adresa oricui”. Viaţa, devenită luptă pentru 
supravieţuire, aşa cum consemna şi Doina Jela, pare că se atomizează, se pulverizează în aspecte parţiale, 
precum stomacul: „Nimeni nu pare să aibă grijă de viaţa lui, ci doar de stomacul lui, de epiderma lui, de părţi 
din el; întregul a dispărut. Trăim într-o nesfârşită metonimie. Sau poate sinecdocă. Uite că nu-mi dau seama 
în ce figură de stil trăim şi nici nu mă bate gândul să verific”. 

Cenzura nu mai vizează doar idei, ci şi un anumit repertoriu de cuvinte (moarte, mănăstire, sfânt, biseri-
că, coşmar, emigrare), astfel încât şansa unei literaturi autentice este anulată. Ceea ce se scrie este destinat eşecu-
lui, pentru că a scrie cu frică conduce spre aceeaşi opacitate şi imposibilitate de a publica atunci, dar şi mai 
târziu, deoarece, „din perspectiva posterităţii, laşitatea de a spune lucrurilor pe nume este la fel de condam-
nabilă”. Literatura i se pare sortită mediocrităţii, pentru că se supune prostiei imperturbabile. Speră să nu i se 
ceară să dea dovadă de curaj, din nervi şi nu din convingere, pentru că îşi dă seama că efectele ar putea fi 
dezastruoase. 

În Discreţii zadarnice – decembrie 1987, timpul se insinuează ca un adevărat Zburător care bântuie fiinţa 
reflexivă şi demonstrează vanitatea şi efemeritatea umană. Scriitoarea meditează despre trecerea propriei sale 
fiinţe, despre risipa involuntară de sine, despre percepţia vârstelor şi încăpăţânarea de a se fixa în unele din-
tre acestea. Personificat, timpul aminteşte de balada Bufallo Bill a lui Radu Stanca, unde era privit ca „dom-
nul, pe care nicio vamă/ Nu l-a putut vreodată aduce înapoi”. Ca într-un amplu proces-verbal de campanie, 
diarista înregistrează mici scene/anecdote stradale sau livreşti, evenimente cu caracter formal sau popular, 
care se succed fără o prealabilă legătură, fără a fi datate, izvorâte din fluxul memoriei recente, din fluxul con-
ştiinţei atente la detaliile cotidianului semnificativ. Forţa de generalizare a situaţiilor, tipică gazetarului, dar şi 
unui bun romancier realist, este realizată în discursul Tiei Şerbănescu prin utilizarea anonimatului protago-
niştilor, desemnaţi simplu prin substantive comune şi, mai rar, prin trimiteri la cunoscuţi pe care îi numeşte 
prin substantive proprii. 

Orice scriitură evocativă devine o revizuire mnemotehnică a evenimenţialului petrecut cândva şi care 
poate să apară transfigurat în conştiinţă. Memoria deformează ca o lupă trăitul în manieră retrospectivă. Tia 
Şerbănescu mărturiseşte despre şocul pe care i-l produce revederea unei fotografii sau a unor însemnări mai 
vechi risipite prin locuri uitate. Ceva o nemulţumeşte de fiecare dată, ca şi cum ar fi vorba de regăsirea unei 
imagini de sine imperfecte, depreciative. Există un fel de joc iluzoriu al nonidentificării cu ceea ce a fost. 
Mintea, în mobilitatea ei, se modifică şi îi dă senzaţia că ceea ce a fost are uneori caracter ruşinos, reacţie pe 
care o pune pe seama pârdalnicului orgoliu: „El este cel care nu s-a schimbat de-a lungul anilor şi pe el mi-l 
recunosc întotdeauna, oricât s-ar fi deghizat în modestie, în umilinţă sau chiar în bun-simţ”. 

Capitolul Scriu din datorie – 20 ianuarie-aprilie 1988 debutează cu o plasare temporală a notaţiei prin 
raportare la data de 1 februarie „acum zece zile”, ceea ce ne indică ziua de 10 sau 11 a aceleiaşi luni. Notaţia 
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de început are o valoare rezumativă şi vizează câteva evenimente de ordin cultural şi social faţă de care ex-
primă o atitudine maliţios-ironică, deoarece absurdul nu mai poate să-i provoace nici măcar râsul, atât de 
oribil se arată lumea guvernată de principiile aplicate pe dos. Traian Coşovei îl compară pe Ceauşescu cu 
Eminescu – două genii naţionale, iar în contrapunct, prin genialul decret de amnistie, oraşul se umple de 
puşcăriaşii eliberaţi (inclusiv tâlhari) – în haine de vară, cu ocazia zilei de naştere a preşedintelui republicii. 
Efectul este cel previzibil, recidiviştii terorizează populaţia prin fel de fel de acte de vandalism, amplificând 

panica în întreg oraşul.  
Pentru civili începe sarabanda procurării alimentelor care este meta-

foric numită, în acelaşi registru ironic, drept „o sumbră sexualitate alimenta-
ră”, pentru că lumea aşteaptă să se bage marfă şi să se dea câte ceva, într-o în-
ghesuială din care ies înghiontiţi şi răvăşiţi, ca dintr-o vânzoleală coşmarescă. 
Coada la alimentară este un tablou pestriţ şi grotesc, cu personaje şi scene 
cvasiarchimboldeşti. Oamenilor li se adaugă câinii vagabonzi, iar deasupra 
zboară cârduri de ciori, potenţând sinistrul şi anunţând zăpada. Abdicând de 
la spectacolul statului la coadă şi urcându-se în maşină, scriitoarea se trezeşte 
victima răzbunărilor ca exhibare a urii, prin avarierea automobilului. Ştie că 
nu are niciun efect potenţialul ei protest, dar, în gând, fără ură, parcă ar 
transmite un mesaj despre condiţia ei de jurnalist obligat să scrie „articole 
stupide, [...] cu citate ceauşiste”, mereu în criză de timp, la fel ca umanitatea, 
în criză de timp frumos. 

Scrisul la comandă este amânat pentru redactarea notelor clandesti-
ne. Din experienţele sale de gazetar reţine ca anecdotă seria de scrisori mul-

tiplu ştampilate primite de la Gabriel G. Bacovia, adevărate petiţii pentru reconsiderarea rolului educativ al 
muzeelor şi pentru patriotism. De la o vreme descendentul ilustrului Bacovia se potoleşte cu cererile adresa-
te către redacţia din Casa Scânteii, în ciuda zelului său semiimbecil. 

Sărbătoarea Mărţişorului este animată de artefactele studenţilor cu mesaje hazlii, dar foarte aplicate 
la realitate. Un bun exemplu este cel primit de diaristă: „Mărţişor fosforescent, pentru pană de curent!”. În 
sinea ei, femeia sensibilă care se află dincolo de crustele unui limbaj în tuşe forte resimte o agitaţie interioară, 
o frică demnă de zilele din urmă. Constată că lumea se desolidarizează în faţa ticăloşiilor, că cei slabi pot de-
veni foarte uşor victime, fără ca nimeni să le sară în ajutor. Tâlhăriile se înmulţesc după model, rândul infrac-
torilor îngroşându-se cu teribilişti care îi iau drept model pe cei eliberaţi. 

Vizitele de lucru pe teren, zugrăvitul apartamentului întrerup temporar notaţiile. Apreciază că munca 
intelectuală a intoxicat-o, în timp ce munca fizică a epuizat-o în alt fel. Se trezeşte că au trecut deja şase luni 
de la moartea Danei, prilej cu care, la parastas, au fost pomenite şi alte nume de scriitori iluştri. Preotul care 
a oficiat a fost părintele Galeriu, iar răspunsurile au fost date de pictorul Sorin Dumitrescu. La parastas a 
fost prezent şi poetul Ştefan Augustin Doinaş, pentru a cărui poezie Tia Şerbănescu îşi mărturisise deja ad-
miraţia. Mersul la biserică a devenit o formă de disidenţă în anii din urmă ai regimului, un fel de sfidare tacită 
a barierelor impuse în calea libertăţii de exprimare şi credinţă. 

Scrisul îi dă şi ei, ca lui Julien Green, curaj de viaţă. Confesiunea relativă la evenimente se converteş-
te într-un amplu eseu despre prostie şi inteligenţă, despre relaţiile de cuplu, despre femei şi bărbaţi, despre 
Don Juan, Mariana Alcoforado, doamna Bovary şi doamna T. În paralel, mărturiseşte că se află într-o acută 
criză de bani, ceea ce îi sporeşte, atât apetitul pentru mâncare, cât şi pofta de a trăi. Sinceritatea e despuiată 
de orice pudoare atunci când afirmă starea de sărăcie şi o caracterizează în toată goliciunea ei: „Sărăcia mi-
roase urât. Mă tem că m-a îndrăgit prosteşte şi mi-e silă de vulgaritatea ei”. Resimte profund nevoia de bani 
pentru a-şi cumpăra ceea ce-i lipseşte şi pentru a-şi recupera demnitatea. 

O altă sugestie aproximativă a calendarităţii deschide şi al cincilea capitol al cărţii A înflorit, în fine, li-
liacul – aprilie-iunie 1988, prin menţiunea de la început: „Acum ninge, la jumătatea lui aprilie!”. Capriciile vre-
mii sunt comparate cu cele politice, care aduc un nou şir de cuvinte cenzurate, de data aceasta nu din sfera 
spirituală, ci din cea tehnologică: informatică, robotică, neatârnare, îngrăşăminte chimice! Neînţelegerea raţiunilor 
practice pentru această măsură generează senzaţia de absurditate a situaţiei, care depăşeşte chiar tragismul. 
La fel ca vocabulele incriminate, dispar rând pe rând casele, în urma marelui proiect de sistematizare a sate-
lor şi oraşelor. 

Tema centrală a confesiunii devine, ca într-o metamorfoză caleidoscopică – absurdul. Semnificaţiile 
lumii, acumulate unele peste altele, lasă să se instaleze „absurdul cu burtă mare, absurdul gravid, gata să nas-
că; aşadar, deplinul absurd”. Terifiant este faptul că absurdităţile din relaţiile ierarhice oficiale/de serviciu se 
transferă şi în relaţiile personale. O scenă din tren, de falsă afecţiune din partea unei femei cu interese pecu-
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niare, trecute de prima tinereţe, faţă de un bărbat dezgustător este relevantă prin indignarea pe care o produ-
ce. Scriitoarea o corelează cu imaginile aduse de colegii săi din Coreea de Nord, care sunt îngrozitoare prin 
artificialitatea zâmbetului xeroxat pe toate chipurile, prin perfecţiunea formală a amplelor demonstraţii po-
pulare, care nu fac altceva decât să demonstreze degenerescenţa speciei umane, alterarea şi acceptarea acestei 
alterări. 

Se felicită că, deşi locuieşte de mulţi ani în Bucureşti, nu şi-a compromis relaţiile împrietenindu-se cu 
cineva sus-pus. Imaginar se joacă de-a schimbatul guvernului şi constată că lumea lui Caragiale e foarte con-
temporană cu ea. Aceleaşi intrigi din O scrisoare pierdută par să dirijeze culisele politicului. Îşi pune problema 
cum ar reacţiona adevăraţii intelectuali la astfel de scandaluri sentimentale, dacă ar funcţiona cenzura pentru 
salvarea de vulgaritate a situaţiei. Nici măcar pasiunea/iubirea nu i se mai pare autentică într-o lume a falsu-
lui. Pe lângă cazul literar al lui Ladima, cel care se sinucide din greaţa de mediocritate, mai prezintă un caz de 
onoare masculină pe care îl consideră admirabil. Îndrăgostit de o actriţă celebră, un nepot al lui Gide refuză 
să-şi petreacă o noapte cu aceasta, după multele dovezi de dragoste pe care i le-a adus, din frica de a nu o 
dezamăgi. Diarista îl consideră mai admirabil decât Gide însuşi, mai bărbat decât toţi bărbaţii. În contra-
punct îi vin în minte figurile tinerilor miri, din lumea pe care o cunoscuse foarte bine, care nici nu se sinchi-
seau de femeia de lângă ei, consumând cu rapiditate, în stări bahice, prima lor noapte de amor conjugal. 

Ca într-o fabulă paşoptistă, anecdota câinilor anonimi, hoinari pe străzi, făcând pagube, îşi reclamă 
morala: „Aşa-i şi la omenire”... Câinii cu stăpân îşi fac de cap, la rândul lor, muşcând din raţiuni cvasiumane, 
tocmai pe cei care joacă rolul de codoşi ai sistemului – povestea e autentică, relatată de o prietenă. 
Calendaritatea este semnalată din nou pe la jumătatea lui iunie 1988, ca o meditaţie despre scurgerea tot mai 
accelerată a timpului. Dacă în incipitul notaţiilor evoca modul anevoios de trecere a vremii altădată, acum i 
se pare că nici anul nu mai are valoare ca unitate de timp. 

O muţenie guralivă – iunie-iulie 1988. Vara îi aduce femeii intelectuale câteva zile de concediu şi de recu-
legere pe care alege să le petreacă singură, cât timp familia e plecată în Moldova. Începe prin a medita despre 
scris, propriul regim de muncă scripturală, despre marile despărţiri din cultura momentului (Beniuc, Ciocu-
lescu, Al. Graur), sau despre „fenomenul” Păunescu. Familia, lumea literară şi scrisul în caietul personal cre-
ionează liniile de interes estival ale meditaţiei. Mărturiseşte, în singurătatea zilelor, despre obişnuinţele sale şi 
despre redimensionarea în solitudine a sensului vieţii. Restabileşte o ritmicitate cvasisimultană a notaţiilor cu 
evenimentele şi se surprinde pe sine în gesturi mărunte (vopseşte un calorifer) care îi dau autenticitate şi sin-
ceritate umană. 

18 iulie 1988 sau cum am ajuns documentarist este un capitol scris ulterior (februarie 2002), un intermez-
zo retrospectiv, sintetic, însoţit de un facsimil al unei adeverinţe de reţinere, emisă de Ministerul Finanţelor, 
Direcţia Vămilor, pe numele Iftime Ecaterina (numele ei civil). Narează episodul anunţat al excursiei cu fiul 
în Germania Democrată, care devine punct de cotitură în cariera de gazetar şi în demnităţile sale publice. 
Excursia aşteptată se transformă în coşmar, datorită minuţiosului control al bagajelor din aeroport, în urma 
căruia este descoperită agenda cu însemnări, confiscată de organele de control, dar i se spune că va putea fi 
recuperată la întoarcere. Suspiciunea care planează asupra sa la anchetă este că ar fi vrut să transmită Europei 
libere opiniile scrise despre aniversarea lui Ceauşescu şi despre alte aspecte privitoare la regim. 

În Felurite posterităţi – 30 octombrie-15 decembrie 1988, radiografia cotidianului este făcută, atât intelectiv, 
prin referinţa la situaţii, la persoane, la cărţi, la muncă şi prieteni (dispăruţi unii dintre ei), cât şi senzorial – 
prin evocarea frigului care abrutizează şi alienează fiinţa: „Duc de pe acum în spinare şapte luni de frig şi de 
murdărie. Asta mă împiedică aproape să mai observ culorile din jur, acele culori fascinante pe care toamna, 
agonizând sub brume, le împrăştie pe toate drumurile”. Îşi începe munca de documentarist, prilej cu care 
poate să observe schimbarea din atitudinile colegilor, raporturile interumane ghidate după principiul puterii, 
asumate ca funcţie instituţională. Funcţia, rolul îi conferă putere individului, iar meritele sale devin aproape 
invizibile. 

După un interludiu evocativ, al doilea capitol inserat în februarie 2002, Ianuarie 1989 sau cum am ajuns 
corector, are forţa de a prezenta încă o treaptă coborâtă în bolgiile infernului comunist, similidantesc. De la do-
cumentarist la corector trecerea se face printr-o operaţiune care nu îi aparţine, dar în care devine suspectă fără 
voie, datorită colegului său P. M. Băcanu şi unui grup de jurnalişti, care intenţionau să tipărească şi să difuzeze 
un ziar subversiv, disident, România. După o discuţie avută la Documentare cu P. M. Băcanu (secţia era suprave-
gheată audio) urmează ancheta la Comitetul de Partid, unde se ia decizia excluderii sale din P. C. R. şi transfe-
rul disciplinar la întreprinderea 13 Decembrie, pe un post de corector. Acceptă mutarea, din nou, fără revoltă şi 
cu o totală discreţie, după ce înainte de anchetă trăise stări de coşmar în aşteptarea deznodământului. 

În capitolul Ave Maria – 13 august-30 octombrie 1989 consemnează că, după o pauză de mai bine de o 
jumătate de an, revine la notaţiile personale din caiet. Tăcerea este pusă pe seama schimbărilor survenite. 
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Menţionează ca primă zi pentru confesiune data de 13 august (1989), pe care o asociază şi cu aniversarea 
Adinei (Kenereş) – aflată în exil la Paris. Privind retrospectiv anul în curs, tot ce i s-a întâmplat i se pare ne-
verosimil, de aceea consideră că trebuie să îşi cosmetizeze, soteriologic, scriitura pentru a face suportabile 
viaţa şi amintirea ei: „Va trebui să-mi regăsesc pofta de a scrie şi îndemânarea de a împodobi un pic întâm-
plările pentru a le putea face credibile, adică suportabile”. Evenimentele bulversante sunt multiple: exclude-
rea din partid, schimbarea serviciului, încadrarea ca muncitor de categoria V, moartea mătuşii, un accident 
uşor de maşină, operaţia iminentă de scoatere a bilei. Singurul moment de normalitate este realizarea băiatu-
lui ei la admiterea în liceu: intră primul din 350 de candidaţi. Nu regretă ieşirea din presă, dar nu îi este străi-
nă o înăbuşită dorinţă de a se răzbuna pe cei care i-au pecetluit astfel, pe nedrept, soarta. Îşi aduce aminte de 
ameninţarea din Jurnalul lui Titu Maiorescu: „Am să le arăt eu măgarilor de români ce înseamnă un român!”, 
care o obligă să supravieţuiască şi să scrie în continuare, în ciuda imensei oboseli pe care o resimte, deşi scri-
sul, în egală măsură cu cititul, i se pare o impostură.  

Viaţa ca o corectură – 1 noiembrie-15 decembrie 1989 este ultima parte şi cea mai vie, ca prezenţe umane, 
din jurnal. Redefinirea viziunii despre lume se realizează la secţia corectură, această ultimă bolgie a infernu-
lui, care se dovedeşte mult mai umană decât s-ar fi aşteptat. Simbolistica numărului 13 (evocată de marca sa 
de corector, 131 la I. P. [Întreprinderea Poligrafică] «13 Decembrie 1918» Bucureşti) se reactivează pozitiv, 
atunci când îşi dă seama că o serie de evenimente importante din viaţa ei au avut legătură cu o zi de 13 sau 
31, iar pentru ea a fost aducătoare de noroc. În mod simbolic, pe lângă faptul că are sarcina de a corecta 
şpalturi ale unor cărţi care o interesează (amintindu-şi de importanţa pe care Radu Petrescu o acorda corecti-
tudinii grafice şi ortografice a unei tipărituri), trăieşte şi o corectură, o reajustare a propriei vieţi, învăţând să 
citească frumuseţea şi autenticitatea omenescului, dincolo de vulgaritatea limbajului sau de aventurile de via-
ţă, uneori ilicite. 

La început stingheră şi neadaptată mediului, se simte uimitor asimilată, după câteva luni de exercita-
re în tăcere a sarcinilor de serviciu, ca martor al ritualurilor zilnice din atelier: „N-am să înţeleg niciodată 
cum am învăţat să rezist şi nici nu ştiu când şi cum anume am început să mă recunosc în această lume pestri-
ţă. Asimilarea a fost reciprocă. Nimeni nu m-a întrebat de unde vin şi nici de ce”. Perspectiva asupra umani-
tăţii înghesuite printre obiecte pare a fi cea a unei camere cinematografice imobile. Prin faţa ei se scurg per-
sonajele colorate, pitoreşti în mediocritatea lor, cu replicile şi jocurile de măşti asumate în comedia vieţii, 
aducând în prim-plan, umoristic, ironic, comic sau satiric toate datele condiţiei umane moderne, încorsetate 
de un regim care privează indivizii de idealuri măreţe, dar le dă libertate absolută în sfera trivialului şi a ab-
jecţiei. Nea Vasile, Merri, Florentina, Elena, Anne-Marie, Sergiu savurează, atât mâncarea la pachet adusă de 
acasă, care invadează cu aromele ei amestecate spaţiul de lucru, la ore bine stabilite, cât şi micile sau marile 
evenimente ale vieţii, pe care şi le împărtăşesc cu detaşare şi veselie. Pe fundalul chicotelilor citeşte cărţi se-
rioase de literatură sau istorie şi resimte nevoia unei aluzii culturale în tot acest carnaval buf al vieţii de tipo-
grafie. Cu un singur coleg rezonează din acest punct de vedere, cu d-l Munteanu, a cărui replică despre 
doamna de Recamier stârneşte un val de amuzament isteric cu aluzii picante, dovadă a nivelului intelectual al 
tovarăşilor de muncă, dar şi a hazului care se naşte din orice ca o compensaţie pentru alte neajunsuri. 

Părăsind universul uman al tipografiei, cu poveştile lui vesele, triste sau ilicite, dar mai înainte de toa-
te autentice, îi revine în gând mătuşa, moartea ei, scurgerea iremediabilă a timpului, ca o alternanţă a fotogra-
fiilor: cea din tinereţe şi cea din ultimii ani ai vieţii. Cele două femei care i-au făcut „educaţia sentimentală”, 
mama şi mătuşa, sunt repere unice în viaţa ei inconfundabilă, dar care se asemănă prin acest fapt cu a tutu-
ror oamenilor: „Mătuşă ca a mea n-a avut nimeni niciodată. Şi, dacă stau să mă gândesc, nici viaţă ca a mea 
n-are nimeni. Şi aşa mai departe. E, în definitiv, ceea ce ar putea spune oricare dintre noi. Şi e atât de recon-
fortant să le semeni, măcar într-o privinţă, tuturor semenilor tăi...”. 

Hotărârea de a abandona scrisul în caietul personal este justificată înaintea episodului final, al evocă-
rii mamei şi, mai ales, a mătuşii defuncte, într-un fel de încercare de a încheia simetric, de a rotunji povestea 
unei vieţi întregi, cu o altă femeie din fotografie. La origini textul trebuie să fi fost scris ca un adevărat jurnal, 
ulterior cenzurat şi rescris, care a consemnat ritmic, calendaristic întâmplările. Ipoteza poate fi susţinută prin 
modul sigur în care utilizează, în anumite secvenţe ale discursului, construcţiile temporale deictice, în alter-
nanţă cu datări exacte sau aproximative calendaristic ale evenimentelor. 

Romanul visat se va naşte la publicare, adică peste timp, prin retorsiunea jurnalului, în urma unei re-
lecturi făcute de autoare, care rescrie şi cenzurează notaţia originală, asumată fără jenă tocmai prin renunţa-
rea la clauza calendarităţii şi a simultaneităţii, pasul esenţial de la fragmentaritate spre unitatea construcţiei 
literare, din care firele roşii au fost deja identificate şi se împletesc semnificativ, chiar în lipsa mărcilor antici-
pative care jalonează artificial naraţiunea din romanul realist clasic. 
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Un destin paradoxal: de la sinagogă la mănăstire. 

N. Steinhardt – trei decenii de postumitate 

 
Dr. Florian ROATIŞ 

Baia Mare 

 
La treizeci de ani de la trecerea la cele veşnice, N. Steinhardt – monahul eseist – continuă să fie 

o prezenţă discretă, dar constantă, în conştiinţa culturală românească, atât prin cărţile sale, cât şi prin 
destinul său – paradoxal şi tulburător în acelaşi timp. Cărţile sale – unele intens mediatizate şi mereu 
reeditate (mai ales Jurnalul fericirii şi Dăruind vei dobândi) ni-l readuc în minte şi în suflet prin deloc osten-
tativa sa cultură, prin altitudinea intelectului şi spiritului său, prin bunătatea interioară şi, nu în ultimul 
rând, prin umilinţa sa, poate prea orgolios mărturisită. 

Destinul său – evreu convertit şi apoi devenit călugăr într-o mănăstire ortodoxă – a şocat, stâr-
nind unora suspiciuni, altora admiraţie. 

Născut la Bucureşti, într-o familie de evrei din mica burghezie, la 29 iulie 1912, Nicu-Aureliu 
Steinhardt şi-a petrecut copilăria în satul Pantelimon (care aparţinea de Capitală) – sat cu nume de sfânt 
şi de tâlhar, cum va spune el mai târziu. O copilărie fericită – din care i-a rămas în amintire dangătul 
clopotelor Bisericii Capra – va fi urmată de anii petrecuţi în liceul de elită „Spiru Haret”, unde i-a avut 
colegi pe Alexandru Ciorănescu, Barbu Brezianu, Alexandru Elian, Constantin Noica etc. – ca şi pe mai 
vârstnicii Mircea Eliade, Arşavir Acterian şi alţii.  

Îşi va aminti cu emoţie şi admiraţie şi de profesorii săi: Ion Barbu (la matematică, nu la literatura 
română!), D. Ioaniţescu, Constantin Moisil, G. Marinescu şi alţii. 

În revista liceului, intitulată Vlăstarul, i-au apărut primele texte: „Castele în Spania”, „Lord By-
ron”, „Galileu”, „Henrich Ibsen” şi altele – 
toate în ultimul an de şcoală (1928-1929). Titlu-
rile atestă preocuparea sa pentru marile perso-
nalităţi şi sugerează, totodată, lecturi diverse şi 
elevate. 

La terminarea liceului a ezitat între fa-
cultatea de litere şi cea de chimie (aceasta din 
urmă era mai aproape de profesia tatălui său, 
inginer), ca să aleagă, totuşi, deşi nu simţea 
nicio chemare, Facultatea de Drept a Universi-
tăţii din Bucureşti! Nu va regreta, căci va de-
scoperi dreptul constituţional care – nu va obo-
si să repete în a doua parte a vieţii – l-a conso-
lat „de toate decepţiile”, prin faptul că i-a rele-

vat, atunci când a intrat în închisoare, importanţa curajului fizic în faţa morţii drept condiţie hotărâtoare 
pentru accederea la libertate. 

Devenit student, atras mai mult de literatură decât de drept, va frecventa cenaclul „Sburătorul” 
al lui E. Lovinescu şi va edita, cu Emanuel Neuman şi alţi tineri, Revista burgheză (1934-1935). Tot acum, 
va debuta în volum cu regretatul, mai târziu, În genul... tinerilor, semnat Antisthius, în care îi va parodia, 
nu fără talent, pe M. Eliade, E. Cioran, C. Noica, Petru Comarnescu, Geo Bogza şi alţii. 

A urmat un doctorat în drept cu teza „Principiile clasice şi noile tendinţe ale dreptului constitu-
ţional. Critica operei lui Leon Duguit”, publicată în anul 1936, ca şi două mici studii scrise împreună cu 
prietenul său Emanuel Neuman, rod al frământărilor lor intelectual-religioase şi al încercării de apropie-
re de sinagogă: Essai sur une conception catholique du judaïsme (Bucureşti, 1935) şi Illusions et réalités juives. Con-
sidérations réalistes sur quelques problèmes juifs (Paris, 1937).  

Nicu Steinhardt alături de tatăl său, Oscar 
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Tot acum îşi începe colaborarea la Revista Fundaţiilor Regale – cu un studiu despre Marcel Proust 
–, unde va publica, cu unele întreruperi, până în iunie 1947. 

Instaurarea comunismului a determinat retragerea lui Steinhardt din publicistică. A venit apoi 
obsedantul deceniu în care s-a întâlnit cu Constantin Noica şi Alexandru Paleologu la Câmpulung-
Muscel (1954) şi a participat la întâlniri semiclandestine cu rost cultural, prilej de a lectura manuscrisele 
cu caracter „contrarevoluţionar” ale lui Noica (în forma de atunci, Povestiri din Hegel, Anti-Goethe şi răs-
puns la articolul lui Cioran „Lettre à un Ami lontain”, apărut în La Nouvelle Revue Française în august 
1957), ca şi cărţile cu caracter duşmănos ale lui M. Eliade (Forèt interdite, viitoarea Noapte de Sânziene) şi E. 
Cioran (La tentation d’exister), aduse din Franţa de către Marieta Sadova. Aceste lecturi îl vor duce în bo-
xă, alături de ceilalţi 22 intelectuali din lotul Noica-Pillat (A. Acterian, Sergiu Al-George, Al. O. Teodo-
reanu, Vladimir Streinu etc.). 

În închisoare – care a fost pentru el „altar şi academie” – cum, inspirat, se va exprima Virgil Ie-
runca –, după doar două luni şi jumătate a primit, la 15 martie 1960, botezul creştin de la ieromonahul 
ortodox Mina Dobzeu, plasat, însă, sub semnul ecumenismului, pentru care a pledat până la sfârşitul 
vieţii. 

O dată botezul săvârşit, N. Steinhardt nu a încetat să repete că fericirea de a trăi întru Hristos 
este singura autentică şi deplină: „În locul acesta, aproape ireal de sinistru, aveam să cunosc cele mai 

fericite clipe din viaţa mea. Cât de absolut de fericit am putut fi în camera 34!”  va scrie el în Jurnalul 
fericirii (ediţia Polirom, 2008, pp. 82-83). 

Viziunea lui Iisus, coborât în celulă şi picurând speranţă şi mângâiere în sufletele celor vlăguiţi 
de tortură şi de disperare, au avut-o şi alţii dintre intelectualii aruncaţi în beciurile acelei vremi – dacă ar 
fi să-l amintim doar pe Radu Gyr –, dar nimeni nu a trăit-o şi, mai ales, nu a exprimat-o atât de elocvent 
ca N. Steinhardt. Acestuia, credinţa în Hristos i-a dat un sens profund vieţii, încât, ieşind din închisoare, 
întărit şi purificat prin botez, a recunoscut în cuvinte puţine, dar memorabile, mutaţia ontologică de-
terminată în fiinţa sa de dimensiunea religioasă: „Am intrat în închisoare orb (cu vagi străfulgerări de 
lumină, dar nu asupra realităţii interioare, străfulgerări autogene ale beznei, care despică întunericul fără 
a-l risipi) şi ies cu ochii deschişi; am intrat răsfăţat, răzgâiat, ies vindecat de fasoane, nazuri, ifose; am 
intrat nemulţumit, ies cunoscând fericirea; am intrat nervos, supărăcios, sensibil la fleacuri, ies nepăsă-
tor; soarele şi viaţa îmi spuneau puţin, acum ştiu să gust felioara de pâine cât de mică; ies admirând, mai 
presus de orice, curajul, demnitatea, onoarea, eroismul; ies împăcat: cu cei cărora le-am greşit, cu priete-
nii şi duşmanii mei, ba şi cu mine însumi” (Ibidem, pp. 515-516). 

Convertirea lui N. Steinhardt nu s-a făcut brusc, precum cea a lui Saul din Tars, pe drumul Da-
mascului, ori, mai aproape de noi, a lui André Frossard. Acesta din urmă, la 20 de ani a intrat, într-o zi 
de iulie, în aşteptarea unui prieten, într-o capelă din Cartierul Latin „sceptic şi ateu” şi a ieşit, după cinci 
minute, „catolic, apostolic şi roman”, însoţit de o prietenie nepământeană care nu-l va părăsi niciodată. 

Steinhardt avea 48 de ani când a intrat în închisoare şi nimic nu prevestea atunci uluitoarea sa 
transformare, adică descoperirea dimensiunii teologale a omului. Datorită acestei transformări, însă, a 
traversat gulagul fericit! Desigur, nu fără frământări, nelinişti, fireşti întrebări. Îşi pune, la un an de la 
botez, întrebări pe care i le vor adresa şi coreligionarii săi mai târziu: Nu s-a botezat, oare, pentru a-şi 
găsi un refugiu „în cuibul unei credinţe mângâietoare?”. „Ştiu, ştiu – scrie el –, de câteva zile tot stau şi 
mă întreb cât sunt de sincer şi de îndreptăţit. Şi e o întrebare ce sfredeleşte şi chinuie şi deodată îmi pu-
ne două mii de ani de tăgadă în spinare. Nicicând aceste două mii de ani nu i-am simţit mai grei, mai 
apăsători pe umeri şi mai vorbăreţi în cuget”. 

După ieşirea din închisoare (3 august 1964) şi, mai ales, după moartea tatălui său (1967), Stein-
hardt a fost ispitit de gândul de a se retrage în isihie la o mănăstire, evident ortodoxă. A încercat la câte-

va mănăstiri din Moldova şi din Oltenia, unde, fie n-a fost acceptat  datorită statutului său de fost de-
ţinut politic –, fie i s-au părut prea populate. A ajuns în anul 1973 la Mănăstirea Rohia, la sugestia lui 
Constantin Noica şi la intervenţia acestuia la episcopul vicar de la Cluj de atunci, Justinian Chira, fost 
stareţ timp de 30 de ani al aşezământului monahal amintit. A venit aici cu Iordan Chimet, întâmpinat cu 
multă bunăvoinţă de noul stareţ, Serafim Man, şi, în cele trei zile cât a stat acolo, a fost fermecat şi cuce-
rit, fără rezerve, de oameni şi locuri. Va reveni în sihăstria maramureşeană din 1973 până în anul 1980 
de 2-3 ori pe an, pentru câteva zile sau săptămâni, atras tot mai mult de farmecul ortodoxiei, dar şi de 
oamenii locului, despre care va scrie cu multă empatie şi dragoste. 
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În anii 1978-1980 a călătorit de două ori în Occident (Franţa, Belgia, Elveţia), unde şi-a întâlnit 
vechii prieteni (Eliade, Cioran, Ionescu, Sanda Stolojan, Monica Lovinescu şi alţii), dar s-a recules şi la 
mănăstirea benedictină din Chevetogne (Belgia), unde i s-a propus să rămână. 

Comparaţia cu atmosfera de la Rohia a fost, însă, net în favoarea acesteia, aşa că, întors în ţară, 
Steinhardt solicită intrarea în cinul monahicesc, afirmând că dorinţa de a îmbrăca haina monahală o are 
încă de la primirea Sfintei Taine a Botezului. Părintele stareţ Serafim Man era internat, grav bolnav, la 
un spital din Cluj-Napoca, dar, întrucât îi făgăduise călugărirea cu un an înainte, iar Steinhardt avea o 
sănătate precară – vechii boli intestinale i se adăugase în 1976 un infarct –, inimosul şi delicatul arhi-
mandrit s-a deplasat la Rohia şi, în seara zilei de 16 august 1980, i-a îndeplinit cererea şi l-a tuns în mo-
nahism, evreul botezat, îndrăgostit de creştinism şi mai ales de frumuseţea slujbelor ortodoxe devenind 
„monahul Nicolae”. Aprobarea Arhiepiscopiei Vadului, Clujului şi Feleacului a fost obţinută ulterior, la 
2 septembrie 1980. 

Ultimii nouă ani şi-i petrece mai mult la Rohia, unde primeşte ascultarea de bibliotecar – dar şi-o 
asumă şi pe cea de clopotar –, participă la slujbe, este lăsat să predice, ţine lecţii viitorilor seminarişti, 
este ghid pentru turişti etc., dar participă şi la festivaluri şi simpozioane literare, publică în reviste, îi apar 
câteva volume (Incertitudini literare, 1980, Geo Bogza, 1982, Critică la persoana întâi, 1983, Escale în timp şi 
spaţiu, 1987, Prin alţii spre sine, 1988). 

La începutul anului 1989, crizele de angină pectorală se înmulţesc, Steinhardt este tot mai slă-
bit... Şi, totuşi, nutrind speranţa în „mila Domnului”, îşi făcea planuri: avea o carte depusă la Editura 
Dacia (Monologul polifonic), se străduia să-şi termine volumul de predici (viitoarea carte Dăruind vei dobândi) 
şi a iniţiat, împreună cu doctorul Corneliu Axentie din Bucureşti, întâlnirea de 60 de ani de la absolvirea 
promoţiei sale de la Liceul „Spiru Haret” etc. 

Proiectata călătorie la Bucureşti, însoţit de arhimandri-
tul Mina Dobzeu, care-l vizitase la Rohia, s-a încheiat pentru 
monahul Nicolae la Baia Mare, unde inima sa a cedat. Inter-
nat de către profesorul Vasile Cormoş, gazda sa, la Spitalul 
Judeţean în seara zilei de 29 martie, a trecut la cele veşnice a 
doua zi, joi, 30 martie, la ora 17. În aceeaşi seară corpul său a 
fost dus la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, unde a fost înhu-
mat duminică, 2 aprilie 1989. Curtea mănăstirii s-a dovedit 
neîncăpătoare pentru sutele de oameni, unii veniţi din Baia 
Mare, Bucureşti, Cluj-Napoca, Bistriţa etc., care l-au condus 
pe ultimul drum – în pofida măsurilor luate de Securitate – pe 
evreul încreştinat.  

În postumitatea sa, Steinhardt a fost unul dintre cei 
mai publicaţi şi mai citiţi autori români. Jurnalul fericirii, consi-
derată cartea deceniului 1991-2000, a fost publicată în 10 edi-
ţii în ţară, la trei edituri (Dacia, Mănăstirea Rohia şi Polirom), 
şi în şapte ediţii în străinătate, în limbile franceză, italiană, 
spaniolă, portugheză, maghiară, ebraică şi neogreacă. 

Personalitatea monahului-eseist a fost evocată în Aula Academiei Române la 4 iulie 2012 la cen-
tenarul naşterii, iar la 30 iunie 2017 Academia Română l-a primit printre membrii ei post-mortem. 

N. Steinhardt îşi doarme somnul de veci în micul cimitir al Mănăstirii Rohia, în dangătul melo-
dios al clopotelor care i-au bucurat bătrâneţea, aşa cum cele ale bisericii din Pantelimon i-au fermecat 
copilăria. Pe crucea de mormânt scrie simplu, aşa cum a dorit el însuşi: „Monahul Nicolae”. O mărturie 
a identificării sale cu religia ortodoxă şi cu un pământ cum nu se poate mai românesc. 

 

Arhim. Mina Dobzeu 
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N. Steinhardt despre poetica romanului poliţist 

 
Dr. Iulian BĂICUŞ 

Bucureşti 

 
Puţină lume de la noi ştie că părintele Nicolae Steinhardt de la 

Rohia era un pasionat cititor de romane poliţiste şi a scris cu entuzi-
asm despre genurile sau speciile romanului poliţist în mai multe din-
tre eseurile şi cărţile sale. Vom analiza câteva dintre aceste ipostaze cu 
maximă deferenţă şi atenţie, căci părintele Steinhardt este unul dintre 
cei mai interesanţi eseişti literari, eu aş spune chiar critic literar, care 
abordează cu egal talent şi filosofia, şi teologia sau dogmatica, dar şi 
chestiuni mai profane cum ar fi romanul poliţist. Respins de Camil 
Petrescu în epoca interbelică, cel care într-un eseu din Teze şi antiteze îl 
declara facil, steril şi neinteresant, romanul poliţist este, dimpotrivă, 
recomandat drept exerciţiu al minţii pentru un tânăr de către Mircea 
Eliade1, într-un eseu la temă din culegerea sa Oceanografie. Motivaţia lui 
Mircea Eliade mi se pare deosebit de convingătoare, el argumentând 

că anglo-saxonii, care sunt mari cititori de literatură poliţistă, i-au dat pe cei mai mari filosofi ai limbaju-
lui, sau lingvişti, ceea ce mi se pare perfect plauzibil. De altfel, foarte atent la poetica locurilor închise, 
N. Steinhardt2 va vorbi într-un pasaj din Jurnalul fericirii şi despre cartea care ar putea intra în zona auto-
rilor clasici de literatură poliţistă, cea a lui Gaston Leroux3, Misterul camerei galbene, comparând-o cu o 
piesă a lui Jean Paul Sartre, Huis-Clos (Cu uşile închise), pe care am văzut-o, la un moment dat, ecranizată 
chiar de francezi, şi care seamănă izbitor cu teatrul absurdului ionescian. Şi, cu toate astea, romanele 
poliţiste, chiar cele scrise de autori români, continuă să se vândă mai bine decât romanele propriu-zise, 
ca să-l înfurie rău de tot pe Camil Petrescu şi pe alţi scriitori „constipaţi”, care vedeau în ele un rebus 
sau o simplă integramă de rezolvat. 

Cu toate că nu există vreun regizor care să fi realizat doar scenarii de filme poliţiste, 
combinându-le la modul perfect cu thrillerul psihologic, mă refer la exemple cum ar fi „Psycho”, „Trei 
detectivi”, „Cu C de la crimă”, „39 de trepte” sau „În spatele ferestrei”, câteva capodopere ale genului 
respectiv, detectivii săi preferaţi fiind trecuţi în revistă în anul 1969 într-o antologie care s-a bucurat de 
un mare succes, Alfred Hitchcock’s Daring Detectives, alcătuită chiar de el, în care a inclus unsprezece texte 
diferite. 

Aşa cum precizam, N. Steinhardt a scris cu plăcere şi despre romanele poliţiste, în câteva texte 
reluate în antologia Articole burgheze şi a analizat şi unele filme ale maestrului absolut al filmului horror, 
Alfred Hitchcock4, un creator pe care părintele îl definea ca fiind atras de studierea sistemelor detracate, 
adică de acele mecanisme umane care ajung la crimă, furturi, enigme sau peripeţii. Dublat de un rafinat 
psiholog sau psihanalist amator, Alfred Hitchcock fiind de-a dreptul fascinat de Freud, regizorul ameri-
can cu o filmografie de-a dreptul impresionantă caută să afle cum un anumit resort sufletesc sau mental 
s-a stricat, ca păpuşile din poezia de debut a lui Eugen Ionescu, Elegii pentru fiinţe mici, sau ca Odradek, 
binecunoscuta păpuşă din aţe din povestirea lui Kafka, Grija tatălui de familie, şi individul respectiv a pă-
răsit calea normalului şi a pătruns în cea a patologicului sau a supranaturalului. Din filmografia lui Al-
fred Hitchcock, desigur maestrul contemporan al genului horror, specie a paraliteraturii cu vagi rădăcini 

                                                 
1 Mircea Eliade, „Romanul poliţist” în Oceanografie, Editura Humanitas, 1991. 
2 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, postfaţă şi note biobibliografice de Virgil Bulat, Editura Mănăstirii Rohia, 2005. 
3 Gaston Leroux, Misterul camerei galbene, traducere de Dan Marinescu, Bucureşti, Editura Leda, 2005. 
4 N. Steinhardt, „Fascinaţia sistemelor detracate – Hitchcock”, în Ispita lecturii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000, p. 145. 

Iulian Băicuş 
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prin literatura romantică germană sau engleză, puţin sau aproape deloc practicată de autorii români, care 
nu prea gustă genul acesta noir sau polar cum îi spun francezii, care îţi lasă fiori reci pe şira spinării, N. 
Steinhardt citează trei exemple, Psycho, consacrat omuciderii săvârşite de un schizofrenic, dar şi Păsările, 
ecranizare a magistralului roman fantastic al lui Daphne du Maurier, una dintre scriitoarele mele fantas-
tice preferate, căreia regizorul englez – dar care şi-a cunoscut celebritatea la studiourile din Hollywood – 
i-a mai ecranizat şi Rebbeca, şi Frenzy, trei filme în care thrillerul psihologic este dus pe cele mai înalte 
culmi, de neatins chiar de Shinning sau de romanele lui Stephen King de dată ceva mai recentă. Prin anul 
2010, americanii au relansat o nouă versiune dintr-un film clasic al genului horror, Coşmar pe strada Arţa-
rilor, cu o nouă tehnologie, dar cred că filmul clasic, cel din anii ’70, arăta mai bine, pentru simplul motiv 
că efectele speciale nu ajută întotdeauna pe spectatorul de cinema, care ar cam trebui să-şi pună la lucru 
imaginaţia. Regizorul britanic Peter Brook spunea într-un interviu că nu a existat un rău mai mare făcut 
teatrului decât realismul adus de ruşi, de Cehov şi Stanislavski, şi apoi de toţi regizorii sovietici, deşi ma-
rii actori de cinema s-au format la Actors Studio, o academie de teatru care a importat din Rusia metoda 
lui Stanislavski, cea care solicita actorului intrarea în rol, şi Robert Redford, De Niro şi toţi ceilalţi mon-
ştri sacri ai ecranului american – care au cam început să scârţâie – sunt cu toţii trecuţi de 70 de ani şi nu 
prea cred că vor putea fi înlocuiţi cu uşurinţă, ei studiind după o metodă apropiată de cea a lui Stanis-
lavski, care pornise de la ideile lui Cehov. 

În ecuaţia unui film regizat de Alfred Hitchcock, N. Steinhardt identifică vreo câteva elemente 
foarte simple, ca pe vremuri Camil Petrescu5 în studiul său despre Tehnica şi modalitatea romanului poliţist, 
în care, în esenţă, Camil Petrescu spunea că un asemenea romancier construieşte două serii de eveni-
mente şi îşi poartă cititorii pe o pistă falsă, talentul lui constând în abilitatea cu care îşi minte mai fru-
mos lectorii, îi bombardează cu probe privind identitatea unui posibil criminal şi îl ascunde pe adevăra-
tul făptuitor, de obicei construind pentru el o serie de nesfârşite alibiuri, o schemă foarte simplă, care nu 
ar justifica deloc, credea Camil Petrescu, popularitatea de care se bucura romanul poliţist. Că nu e deloc 
uşor de construit o demonstrează numărul relativ mic de autori de literatură poliţistă de la noi... uite, îi 
trec repede pe listă: Cezar Petrescu, George Arion, distinsa Rodica Ojog Braşoveanu – adevărată Aga-
tha Christie a literaturii române, Haralamb Zincă, Chiril Tricolici, care într-un roman de-al său, Rolls 
Royce, are un personaj care se numeşte chiar Băicuş... sper să nu uit pe cineva important, dacă da, cer 
scuze anticipat. Oricum, un ingredient important al succesului lui Alfred Hitchcock, filmuleţele difuzate 
acum de TVR Cultural din acel celebru serial de televiziune prezentat chiar de regizor, îl constituie, cre-
de acelaşi Steinhardt, umorul său britanic, care nu-i lipsit de un soi de sarcasm şi care dă o detaşare iro-
nică unghiului din care este narată povestea şi îi conferă un soi de nobilă resemnare, ca un soi de amor-
tizor care se adaugă la o armă pentru a-i reduce zgomotul de fond. Alfred Hitchcock este un arhitect, el 
îşi construieşte filmul ca un inginer, purtându-şi spectatorul către punctul de climax, mereu situat către 
final, când se produce acel catharsis binevenit, iar tragedia antică l-a învăţat că poate filtra toate acestea 
prin nuvele lui Poe sau Chesterton şi, de ce nu, prin Sir Conan Doyle, Edgar Wallace, Agatha Christie 
sau Georges Simeon, ca să nu-i citez decât pe câţiva dintre maeştrii neîncoronaţi ai artei romanului poli-
ţist. 

O altă recenzie pe o temă oarecum paralelă este cea a romanului lui Umberto Eco, Numele tran-
dafirului, poate cea mai reuşită recenzie dintre cele pe care le-am putut descoperi la noi şi despre care aş 
vrea să vă vorbesc în cele ce urmează. Din acest motiv, când scrie despre literatura poliţistă, N. Stein-
hardt este mai atras de acest tip de detectiv decât de private eye-ul modern, detectivul particular din fil-
mele americane de tip „pulp fiction”, cu care călugărul român devenit scriitor sau eseist nu prea are ni-
mic în comun. Parodierea clişeelor romanului poliţist înglobează procedee utilizate, pe rând, de Arthur 
Conan Doyle sau Agatha Christie şi, în primul rând, atrage atenţia cuplul de personaje contrapuse, cel 
care deţine secretele Universului şi neiniţiatul, rookie, detectivul începător, care formează două cupluri 
distincte: Sherlock Holmes – Guglielmo da Baskerville şi doctorul Watson – Adso; de remarcat şi ase-
mănarea fonetică a numelor ultimului cuplu, ori aceea a analogiei dintre numele lui Guglielmo din Bas-
kerville şi John Baskerville, unul dintre iniţiatorii tipografiei moderne, cea care a născut, în cele din ur-
mă, şi romanul Numele trandafirului. Criticii literari au atras deja atenţia şi asupra relaţiei de intertextualita-
te cu nuvela lui Sir Arthur Conan Doyle, Câinele din Baskerville. În opinia mea, cel mai avizat comentator 

                                                 
5 Camil Petrescu, „Tehnica şi modalitatea romanului poliţist”, în Teze şi antiteze, Editura Minerva, Bucureşti, 1971, p. 56. 
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al romanului de la noi este călugărul scriitor N. Steinhardt6, cel care, într-un eseu critic intitulat chiar Cu 
privire la Numele rozei, va pune în evidenţă modul în care romanul lui Umberto Eco va parodia acest tip 
de literatură poliţistă, creând un roman total, postmodern, cu foarte multe sertăraşe, în care autorul in-
troduce informaţii despre esteticile medievale, nominalism, filosofie medievală, istorie, diversele ordine 
călugăreşti catolice, dar şi despre manuscrisele miniate sau înluminate, tehnica scrierii sau copierii unui 
manuscris înainte de inventarea tiparului, iar seria de crime va fi rezolvată după regulile romanului poli-
ţist clasic. Autorul eseului, părintele Nicolae dela Rohia, respinge, rând pe rând, ipoteza că ar avea de-a 
face cu un roman istoric, apologetic sau poliţist, dar vede în carte o parabolă care denunţă fanatismul, 
teroarea şi falsa gravitate. Cârjele sunt preluate de la romanul istoric şi poliţist, iar maeştrii literari ai au-
torului, crede acelaşi N. Steinhardt, sunt Anatole France, de la care a preluat obsesia denumirilor lati-
neşti ale manuscriselor (de fapt Umberto Eco însuşi este un bibliofil şi un biblioman, mare colecţionar 
de asemenea manuscrise medievale), Hermann Hesse, de la care ar fi preluat motivul sosirii celor doi 
într-o abaţie medievală, Thomas Mann, cu interminabilele divane filosofice sau ideologice, vezi Muntele 
vrăjit sau Doctor Faustus, sau o altă sursă extrem de livrescă, este vorba de studiul lui Ernst-Robert Curti-
us, Literatura europeană şi Evul Mediu latin, o carte cunoscută mai ales „vechiştilor”. N. Steinhardt nu cu-
noştea eseul lui Umberto Eco, „Cum am scris romanul numele trandafirului”, şi nu avea încă o conşti-
inţă clară a ceea ce, mai târziu, aveam să denumim cu toţii postmodernism literar, dat fiind faptul că, în 
momentul publicării, termenul de abia se cristalizase şi intrase în uz în universităţi americane, un exem-
plu notabil fiind studiile lui Ihab Hassan, The Postmodern Turn şi The Dismemberment of Orphaeus. De altfel, 
Baskerville, numele de familie al călugărului detectiv din Numele trandafirului, este chiar numele satului în 
care Sherlock Holmes reuşeşte să descopere în cronica sa primul criminal, celebrul său dulău criminal 
(traducerea românească este puţin improprie, deoarece titlul original este The Hound of Baskerville, care se 
traduce ogarul sau dulăul, iar nu câinele, în vreme ce Adso este un amestec de Watson şi băiatul Taxon. 
Alte elemente au fost preluate de la Edgar Allan Poe, biblioteca, care are mai curând un sens borgesian, 
nota bene, alfabetele secrete, descifrarea unei scrisori criptate, ca-n povestirea lui Edgar Allan Poe inti-
tulată The Purloined Letter (Scrisoarea furată); la noi criticul literar Ion Vartic crede că acest titlu i-ar fi dat 
lui Ion Luca Caragiale ideea titlului celei mai celebre piese de teatru de la noi, O scrisoare pierdută. 

Nuvela The Purloined Letter este, de fapt, chiar textul originar sau matricea romanului poliţist de 
mai apoi, în care apare primul detectiv modern Auguste Dupin; criminalul orb şi fanatic se numeşte Ju-
an de Burgos, o trimitere foarte clară la J. L. Borges, ale cărui iniţiale se regăsesc în acest nume ficţional 
drept omagiu, iar influenţa poliţistă vine mai ales din direcţia lui Father Brown, un reverend care dez-
leagă crimele din povestirile lui G. K. Chesterton şi care nu se dă la o parte când trebuie să pună la lucru 
şi elementele din teologie pentru aflarea unui criminal – de multe ori va investiga nu doar crime, ci şi 
furturi ale unui pocal sau crucifix inestimabil pentru biserică, dar eroul din roman are ceva din psiholo-
gia şi rafinamentul lui Philo Vance, imaginat de S. S. Van Dine, dar şi din lordul Peter Whimsey, imagi-
nat de Dorothy Sawyers, unul dintre romane, Gaudy Night, prezentând o serie de crime care au loc chiar 
la Oxford, un orăşel studenţesc eminamente cultural, care ar putea fi aproximat cu abaţia imaginară din 
Numele trandafirului. Autorul eseului îi caracterizează drept «mandarini», un termen împrumutat de la Si-
mone de Beauvoir, puşi sub semnul rozei ca simbol al purităţii şi 
perfecţiunii, cu două rădăcini, una arabă şi cealaltă occidentală (vezi 
celebrul roman medieval francez Le roman de la rose). 

Pe N. Steinhardt îl deranjează, însă, foarte tare structura labi-
rintică a romanului Numele trandafirului; evident, numele trimite şi el 
la o direcţie scolastică din teologia medievală, pe care Umberto Eco 
o cunoştea perfect, cea a nominalismului, rămasă celebră prin pro-
cedeul numit briciul lui Ockham. Steinhardt este de părere că aceasta 
este preluată de Umberto Eco din romanul lui James Joyce, Ulise, 
despre care a scris şi un text critic, Poeticile lui Joyce, dar şi lungimile 
inutile, burţile, excesul de detalii din arhitectură, abundenţa titlurilor 
în limba latină şi acest livresc exagerat şi tendinţa autorului de a-şi 
purta cititorii pe tot felul de cărări narative lăturalnice, care îşi are iz-
vor tot în povestirea lui Jorge Luis Borges, într-o povestire care se 

                                                 
6 N. Steinhardt, „Cu privire la Numele rozei”, în Ispita lecturii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000, p. 195. 
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numeşte chiar Grădina cărărilor care se bifurcă, tocmai pentru a-l împiedica pe cititor să-şi dea seama cine 
este criminalul (vezi observaţia lui Camil Petrescu din eseul său atât de contradictoriu în esenţă). Nu pot 
intra în detalii, dar Numele trandafirului a produs la noi un emul în persoana lui Ioan Petru Culianu, cu 
romanul său Jocul de smarald, dar în care acţiunea nu mai este plasată la o abaţie benedictină din Evul 
Mediu, ci în perioada Renaşterii italiene la Florenţa, iar seria de crime este condusă de criminalul în serie 
după Zodiac. 

Eseistul englez preferat al părintelui N. Steinhardt, citat de mai multe ori pe parcursul operei sa-
le, şi autorul seriei Father Brown, care, la un moment dat, a cunoscut şi o ecranizare sub forma unui mini 
serii de televiziune, G. K. Chesterton va scrie la un moment dat chiar un eseu intitulat Despre nuvela poli-
ţistă, în care va descrie avantajele oferite scriitorului de genul scurt, căci despre povestirile poliţiste ale 
unor scriitori români, spre exemplu cele din volumul Necunoscuta din congelator, al doamnei romanului 
poliţist de la noi, Rodica Ojog Braşoveanu, ar trebui să vorbim într-un capitol separat, dacă ar fi să dăm 
crezare lui G. K. Chesterton, care vede în Andre Dupin, eroul povestirilor lui Poe, caracterizat drept un 
pivot al genului, un adevărat erou paradigmatic al genului, uşor eclipsat de Holmes, în jurul căruia zăbo-
veşte prozatorul Karel Capek în acelaşi număr din revista Secolul XX, consacrat romanului poliţist, în 
eseul „Holmesiana”. Avantajele povestirii poliţiste asupra romanului constau în concentrarea ei, faptul 
că orice enigmă trebuie să se învârtească în jurul aceleiaşi idei, în vreme ce un roman ar putea disipa şi 
distrage atenţia cititorului, îndreptând-o spre diverse piste false şi micşorând astfel în intensitate efectele 
dramatice. 

Gusturile se mai modifică, fiindcă, în câteva articole de tinereţe, editate de Viorica Nişcov sub 
titlul generic Articole burgheze, nu se sfieşte să scrie, „pe marginea literaturii poliţiste”, despre geniul lui 
Edgar Wallace, negat furibund de Camil Petrescu, în eseul său Tehnica şi modalitatea romanului poliţist, şi 
despre trei mari figuri de detectivi, Philo Vance, lordul Peter Wimsey şi Hercule Poirot, şi despre Dom-
nul Wens, eroul cărţilor unui scriitor belgian, Stanislas-Andre Fresnay, azi intrat în semiuitare. Comparat 
direct cu Balzac şi, spre deosebire de colegii săi R. Austin Freeman, Dorothy Sayers sau Van Dine, ce-
lebrul autor al unei reţete de scriere a romanului poliţist, Wallace este caracterizat drept un autor genial 
de literatură poliţistă. Spre deosebire de Father Brown, pastoral Anglican care se preocupă de acest joc al 
minţii care conduce în final chiar la prinderea criminalului în atmosfera satului englezesc tipic, romanele 
lui Wallace respiră aerul ceţos al Londrei în care acţionează diverse bande organizate. Aş spune că ro-
manele lui Wallace seamănă cu cele ale lui Conan Doyle şi îşi au, pesemne, rădăcini în zona romanului 
de mistere, probabil cel care l-a născut iniţial. Este evident că sunt scriitori superiori lui Wallace. Astfel, 
„romanele Agathei Christie sunt mai fermecătoare, ale lui H. C. Bailey mai rafinate, ale lui Freeman Wil-
lis Croft mai ştiinţifice”, dar opere ca Valetul de treflă, Cercul roşu, Asociaţia secretă Broscoiul sau Denunţătorul 
nu se vor mai scrie niciodată. Şi aceasta deoarece Edgar Wallace a înţeles ca nimeni altul că romanul 
poliţist trăieşte nu prin logică, rafinament sau inteligenţă, ci prin mister. Detectivii săi nu sunt nici ei 
subtili ca Father Brown, cinici ca lordul Peter Wimsey, precişi ca doctorul Tharudyke sau realişti ca I. S. 
Fletcher, Miles Burton, sau H. Adams. În timp ce soluţiile lui Chesterton sunt absurde sau fantastice 
prin logica lor, ale autoarei Dorothy Sawyers doar neinteresante, sau penibil de ştiinţifice, iar la Van Di-
ne doar fanteziste, pe când la Barnaby Ross tocmiri fără legătură cu realitatea, soluţiile tari ale lui Edgar 
Wallace farmecă în continuare cititorul, în ciuda stilului pe alocuri cam neîngrijit. 

 Un alt articol la fel de relevant, din aceeaşi antologie, se intitulează Pe marginea literaturii poliţiste. 
Trei mari detectivi, toţi cei trei detectivi fiind nişte gourmet, eleganţi şi rafinaţi, Philo Vance, lordul Peter 
Wimsey şi Hercule Poirot. Cele trei portrete în sepia sunt absolut memorabile şi trădează un mare talent 
de romancier, care, pe alocuri, irumpe şi din paginile Jurnalului fericirii,  care este, totuşi, o carte de me-
morialistică, grevată peste un roman. Philo Vance, eroul lui Dorothy Sayers, este extraordinar de inteli-
gent, atent la detalii, examinează amprentele şi cele mai minuscule detalii, şi este un partizan al metodei 
ştiinţifice de investigaţii, evident, tatăl tuturor acestor detectivi fiind chiar Sherlock Holmes. Detectivul 
este lovit de blestemul unui amor pentru Harriet Vane, o femeie salvată de el de la închisoare, care urma 
să fie condamnată pentru o crimă pe care nu o comisese. În final se va căsători cu ea, iar rezultatul va fi 
necesitatea rezolvării unui nou mister. 

Astfel, Philo Vance, detectivul lui Van Dine, face parte din şcoala psihologică; el îşi convoacă, 
potrivit lui N. Steinhardt, suspecţii la o partidă de poker, iar aici reuşeşte să afle cine este criminalul da-
torită similarităţii dintre crimă şi jocul respectiv. În general, nimereşte în tot felul de situaţii complicate, 
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provocate de tot felul de criminali psihopaţi, iar cazurile sale sunt stranii şi înfricoşătoare, un posibil tri-
but adus întemeietorului genului, Edgar Allan Poe. 

Ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră, este şi singurul care a străbătut timpul până la noi, sin-
gurul care a trecut scena, cum spun actorii, este vorba despre simpaticul detectiv Hercule Poirot, imagi-
nat de Agatha Christie, care „poartă pantaloni cadrilaţi, pălărie cu boruri mari, baston şi o formidabilă 
mustaţă, mereu tunsă şi frezată, bea sirop, fumează ţigări parfumate, vorbeşte numai de mâncare, se uită 
după femei frumoase şi îşi mângâie mustăţile”. Este un portret foarte concentrat al detectivului inter-
pretat în celebrul serial produs la ITV de marele actor britanic David Suchet. Cei trei detectivi mai sus 
citaţi fac tranziţia între metoda pur materialistă a lui Sherlock Holmes şi cea pur spiritualistă a lui Father 
Brown, deşi nu o declară un preot în devenire ca N. Steinhardt, care este mai atras de cea de-a doua. Un 
ultim detectiv care se bucură de atenţia tânărului N. Steinhardt este domnul Wens, eroul unui scriitor 
belgian, Stanislas Andre-Steeman, azi complet intrat în uitare. El este şi credincios, şi superstiţios şi ar 
putea fi privit cu bonomie şi prietenie de Father Brown. Steeman a scris, în opinia lui N. Steinhardt, o 
carte perfectă, Şapte oameni morţi, şi asta prin trăsăturile ei cum ar fi „reunirea tuturor elementelor necesa-
re şi suficiente, fără a pierde din vedere realizarea atmosferei de mister, prin izolarea unui grup de oa-
meni într-un cadru exclusiv problematic, prin folosirea unui mare oraş ca fond al povestirii, prin soluţia 
logică, senzaţională şi dureroasă, prin dozarea abilă a convenţionalismului specific genului şi a omenes-
cului fără de care riscă să devină ridicolă”, cartea cu pricina constituind un succes greu de egalat.   

Mai târziu, la maturitate, N. Steinhardt7 va reveni asupra 
temei în două ocazii diferite, prima oară în articolul său „Literatura 
poliţistă”, inclus în antologia Între viaţă şi cărţi, în care va sistematiza 
domeniul, reluând şi o bună parte a informaţiei din articolele aces-
tea de tinereţe. Într-un al doilea eseu, intitulat de data aceasta Noua 
literatură poliţistă, inclus în culegerea de texte Critică la persoana întâi, 
eseistul N. Steinhardt8 va repoposi asupra temei, abordată pentru 
prima oară în tinereţea sa, cu ceva mai multă experienţă de lectură 
acumulată între timp, nuanţându-şi ideile privind logica şi misterul, 
care, îmbinate cu partea artistică, formau principiile de bază ale lite-
raturii poliţiste clasice şi determinau găsirea unei soluţii cât mai sur-
prinzătoare. Exemplele citate de N. Steinhardt sunt cu duiumul, el 
schiţează chiar o tipologie narativă; astfel, în romanul Agathei 
Christie, Moartea lui Roger Ackroyd, crima este comisă chiar de nara-
tor, în Cercul stacojiu al lui Edgar Wallace chiar de unul dintre detec-
tivi, de cel mai subtil, iar în Valetul de treflă de însuşi şeful cel mai 
mare al Poliţiei etc. Totuşi, tipologia cea mai completă este cea tre-
cută în revistă, cu tot cu exemple, de Mircea Ivănescu. Marele poet, 

un mare iubitor al literaturii poliţiste, care a afectat în profunzime chiar poeziile sale din ciclul 
Mopeteiana, va completa această panoramă a crimei cu alte exemple. Astfel, asasinul poate fi chiar nara-
torul, Moartea lui Roger Ackroyd fiind doar primul exemplu dintr-o lungă serie, poate fi detectivul, din 
nou este dat exemplu Cercul stacojiu, poate fi cunoscut de la începutul cărţii, sau poate fi un grup de per-
soane, sau personajul cel mai simpatic din carte – în linii foarte mari, o femeie care încearcă să-l seducă 
chiar pe detectiv, situaţie tipică pentru romanele poliţiste americane, de la Dashiell Hammett la Ray-
mond Chandler, studiat la noi în remarcabila monografie a lui Mircea Mihăieş9, Metafizica detectivului Mar-
lowe. 

Romanul poliţist de tip nou este doar unul de tip senzaţionalist, bazat pe patru piloni diferiţi: vio-
lenţa, cruzimea, sexualitatea şi etalarea unui limbaj argotic, cam exasperant pentru N. Steinhardt. Subiec-
tul cărţii aproape că nu mai contează nici el, devine în acest context un simplu pretext. Crimele sunt de 
obicei serializate, comodificate; cu cât sunt mai sadice şi presupun recurgerea la tortură, cu atât devin 
mai interesante şi sunt relatate în mod cinic, printr-un limbaj de autopsier, fără de care niciun roman nu 
mai poate rezista, diversele violuri şi agresiuni sexuale, echimoze, lovituri pe trupul victimelor sunt om-

                                                 
7 N. Steinhardt, „Literatura poliţistă”, în Între viaţă şi cărţi, Iaşi, Editura Polirom, 2010. 
8 N. Steinhardt, „Literatura poliţistă, ieri şi azi”, în Critică la persoana întâi, Iaşi, Editura Polirom, 2011. 
9 Mircea Mihăieş, Metafizica detectivului Marlowe, Iaşi, Editura Polirom, 2011. 
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niprezente, încât cititorii sau privitorii devin nişte medici legişti autodidacţi. Vechii eroi ai romanelor 
clasice cu detectivi – elegantul şi snobul Philo Vance, imaginat de S. S. Van Dine, sofisticatul lord Peter 
Wimsey, creat de Dorothy Sayers, rafinata celibatară Miss Marple, inventată de Agatha Christie, parţial 
echivalentă în literatura românească cu Melania, pensionara detectiv de ocazie a Rodicăi Ojog Braşo-
veanu, ultraştiinţificul Sherlock Holmes, cunoscător de chimie, anatomie şi ştiinţe exacte, dar şi un ma-
estru al artei deghizajului care se luptă cu bastoane sau cu mâinile goale ca să-l doboare pe cinicul şi 
criminalul profesor Moriarty, binevoitorul reverend Brown, imaginat de G. K. Chesterton, pastorul sau 
reverendul anglican într-un sătuc de câteva sute de suflete din Anglia, simpaticul, rafinatul şi şarmantul 
Hercule Poirot, de asemenea creat de Agatha Christie – sunt înlocuiţi ulterior de detectivi cinici de tip 
Sam Spade al lui Dashiell Hammett, Phillipe Marlowe al lui Raymond Chandler sau de Lemuel Caution 
al lui Peter Cheney, eroul romanului Ce le pasă damelor. N. Steinhardt respingea şi condamna violenţa şi 
brutalitatea noului roman poliţist, dar nu o judecă prea tare pentru că, în ciuda acestor „ingrediente”, 
literatura aceasta transmite un fior, o chemare la realitate, la trezire, vorbind despre precaritatea fiinţei 
umane în genere, despre ceea ce romancierul ceh Milan Kundera denumea în titlul unuia dintre romane-
le sale „insuportabila uşurătate a fiinţei”. 
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Jurnalul fericirii – N. Steinhardt 

 
Maria MOLDOVAN 

Rozavlea (Maramureş) 

 
Jurnalul fericirii este opera unică, inedită, atipică, ce stârneşte interes, uimire, curiozitate, admiraţie 

şi un noian de întrebări, precum şi nevoia de a le găsi răspunsuri. Unicitatea scrierii constă în paradoxul 
lucrurilor şi evenimentelor prezentate, începând cu titlul operei. 

Jurnalul fericirii este un jurnal al închisorilor comuniste, pe care autorul le-a cunoscut în anii de 
detenţie petrecuţi la Aiud, Jilava, Gherla, ceea ce nu poate fi numit „fericire”, ci contrariul ei. Şi atunci, 
unde este fericirea? 

Citind opera, înţelegem ce fel de fericire a simţit şi trăit autorul: este fericirea spirituală pe care o 
descoperă în religia creştină, predicată de Iisus Hristos şi prezentată în cele patru Evanghelii. Învăţătura 
creştină a lui Iisus îl ajută pe autor să învingă răul practicat în celulele închisorilor şi răul care domina 
lumea aceasta. 

Jurnalul fericirii are la bază trei elemente din care s-a con-
struit opera, asemenea cărămizilor care alcătuiesc o construcţie, o 
clădire: 

 O vastă cultură umanistă, de talie universală (literatură 
română şi universală, filosofie, religie, cunoştinţe juridice şi socio-
logice, stăpânirea şi vorbirea fluentă a limbilor de circulaţie euro-
peană: franceză, engleză, germană); 

 Experienţa de viaţă trăită în închisorile comuniste, timp 
de 6 ani; 

 Cele patru Evanghelii, din care autorul a cunoscut învăţă-
tura creştină a lui Iisus Hristos, care aduce Noua Lege – legea ier-
tării şi a iubirii, înlocuind vechea Lege a Talionului, care susţinea 
„ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”. 

Religia creştină, de care autorul se simte atras încă din co-
pilărie şi de care se ataşează definitiv prin „botezul” petrecut în 
taină în închisoare, acţionează binefăcător, având efectul miraculos 
al unei alifii aplicate pe rănile şi suferinţele sufletului. 

Autorul construieşte trei dimensiuni, trei lumi distincte în paginile cărţii. Întâi, descoperim o lu-
me a sferelor înalte, în care vasta cultură răspândeşte un parfum de aulă universitară, de academie, o 
lume a studiului, a poeziei, a civilizaţiei, a ideilor filosofice, o nesfârşită sărbătoare a minţii, a sufletului, a 
inteligenţei sclipitoare, în care ideile se mişcă uşor, elegant, incitant, fără sincope. Este o lume literară, 
culturală şi filosofică, în care autorul ne apropie de personalităţi precum Thomas Mann, André Gide, 
Marcel Proust, Paul Verlaine, Mallarmé, Kafka, Eugen Ionescu, Constantin Noica, Alexandru Paleolo-
gu, Mihail Sebastian, Monica Lovinescu, Cleopa. 

În această lume, Steinhardt se mişcă cu familiaritate. Ea este prezentă în întreaga sa operă, lă-
sând, totuşi, loc unor scene care sugerează şi schiţează o a doua dimensiune, o lume reală, cu toate mi-
zeriile ei. Este lumea celulelor din închisori, unde îşi duc zilele deţinuţii. Aici domnesc absurdul, stupidi-
tatea, cruzimea, deznădejdea; o lume a întunericului şi lipsei de orizont. Această lume este prezentată nu 
îngroşând latura ei întunecată, ci doar sugerând-o prin culori, linii şi secvenţe de viaţă, în care, însă, latu-
ra umană se păstrează nealterată, nu dispare. Deţinuţii sunt oameni bolnavi, necăjiţi, o lume eterogenă, 
dar unită prin gesturi de înţelegere, gata să se ajute unii pe alţii, să-şi înţeleagă şi să-şi aline neputinţele şi 
suferinţele. 

Autorul observă şi analizează profund, sub toate nuanţele, realitatea din jurul său, încercând să 
găsească răspunsuri la întrebările, şovăielile şi nedumeririle sale. Răspunsul îl găseşte în religia creştină, 
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în cele patru Evanghelii. Intrăm astfel în cea de-a treia dimensiune, autorul explicând şi interpretând 
ideile Evangheliei. Evangheliile îi asigură o înţelegere superioară a valorilor, a darurilor pe care ni le ofe-
ră Creatorul, în care pe primul loc este puterea de a iubi, preţuirea vieţii ca pe un dar inestimabil, şi pu-
terea de a ierta, de a opune rezistenţă propriilor porniri negative. Autorul ajunge să simtă şi să gândească 
în parametri pozitivi, înlăturând toate sentimentele de revanşă, de răzbunare, de a plăti răul cu rău. Le-
gea predicată de Mântuitor, legea iubirii şi iertării, este simţită ca o transformare a spiritului, o îndumne-
zeire, care îl ajută pe autor să-şi învingă răul, dar şi răul practicat în închisoare, precum şi răul general 
care stăpâneşte lumea aceasta. 

Iată ce mărturiseşte Steinhardt la ieşirea din închisoare: „În uşoara burniţă de-a lungul străzii, în-
ţeleg că nu se cuvine să facem niciun rău nimănui, că orice dezordine, mojicie, brutalitate, ceartă, ener-
vare, dispreţ, jignire sunt de la diavol, că făptuirea binelui e maxima cea mai egoistă, pentru că, singură, 
această făptuire a binelui dă liniştea şi împăcarea cu sine, că buna purtare şi colecţionarea de fapte bune 
constituie acel unic al nostru avut de care putem dispune oricând, se cuvine a face binele cât mai ai 
timp”. 

Autorul ne îndeamnă să acţionăm şi să gândim generos, cu bunătate, apropiindu-ne de Dumne-
zeu. Vorbind despre rugăciune şi formulele consacrate, Steinhardt spune formulele din rugăciune: „Din 
vina mea, din prea vina mea, să ne rugăm pentru prietenii şi pentru duşmanii noştri, pentru cei ce ne 
urăsc şi pentru cei ce ne iubesc”, care ne scot puţin din ceea ce auzim în jurul nostru de dimineaţă până 
seara: „Fiecare apărându-şi cu cerbicie punctul de vedere şi dând vina numai pe ceilalţi, recunoscându-şi 
dreptatea numai sieşi, blestemându-şi nu numai potrivnicii, ci şi pe cei care îi ies în cale”. 

Profund cunoscător al religiilor, atât al celor asiatice, cât şi al celei creştine, al celui considerat 
Mântuitorul Iisus Hristos, autorul le analizează şi le compară sub toate nuanţele şi ajunge la concluzia că 
„cea mai adevărată, mai apropiată de voinţa lui Dumnezeu, de modul cum a gândit Creatorul lumea este 
religia creştină. Creştinismul este cel mai aproape de legea fundamentală a Universului, legea contradic-
ţiei, a paradoxului, a dialecticii, a bipolarizării simultane..., cred, Doamne, ajută necredinţei mele”. Stein-
hardt constata că, în timp ce religiile asiatice au ca ţel final dispariţia, desfiinţarea, neantul, Hristos şi 
creştinismul ne oferă totul: dragoste de viaţă, făgăduinţa de a trăi veşnic, entuziasm, fericire veşnică. Es-
te religia care îi învaţă pe oameni să iubească viaţa ca pe o valoare supremă, să fie generoşi, să aibă dis-
ponibilitatea de a iubi, de a ierta, de a căuta mereu soluţii la încercările pe care le întâmpinăm în viaţă. 
Steinhardt vorbeşte despre verbul „a face” ca semn al luptei pentru depăşirea greutăţilor şi învingerea 
răului, o viaţă activă, făcând fapte bune, cultivând generozitatea, onestitatea şi cerând mereu ajutorul şi 
binecuvântarea lui Dumnezeu. 

Răspunsul la una dintre întrebările capitale pe care şi le-a pus omenirea – adică de ce a creat 
Dumnezeu omul – este dovada dragostei Creatorului pentru om. Omul a fost creat pentru a i se oferi 
posibilitatea şi şansa de a lua parte la ospăţul vieţii, alături de Creator. 

De remarcat este prezenţa Mântuitorului, care se resimte puternic în paginile cărţii. Autorul ne 
ajută să ne apropiem de Iisus, să-L cunoaştem şi să-L urmăm, să-L facem părtaş la viaţa noastră. Ne 
încurajează să-I cerem ajutor cu încredere în momentele grele, de cumpănă, de rătăcire, de deznădejde, 
să putem să ne ridicăm la lumină, să nu greşim drumul spre Creator. Ca argument în acest sens, este 
apropierea lui Iisus de oameni controversaţi – vameşi, farisei, femei cu comportament moral discutabil 
– având ca scop nu aprobarea comportamentului acestora, ci schimbarea acestui comportament, nu 
persistenţa în păcat, ci vindecarea de păcate. El se apropie de această categorie de oameni ca un medic, 
ajutându-i să se vindece. Autorul insistă să ne convingă asupra disponibilităţilor şi posibilităţilor noastre 
de a ierta, asemenea lui Iisus, care, răstignit fiind, spune: „Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!”. Stein-
hardt spune: „Absurdul este unul dintre parametrii condiţiei omeneşti. Ieşim la lumină prin dragoste de 
Hristos, cale ocolitoare, dar singura către iubirea aproapelui şi îndurarea prezenţei lui”. 

Un loc aparte îl ocupă în paginile cărţii aprecierea pe care N. Steinhardt o face referitor la popo-
rul român şi limba română. El spune despre poporul român: „Intuisem la poporul român un fond creş-
tin irecuzabil, datorită căruia până şi defectele românilor par scăldate de o lumină atenuantă... poporul 
român este înzestrat cu o putere transfiguratoare ce-i permite să preschimbe la întregul univers şi să pă-
trundă în cosmosul liturgic, să participe la celebrarea liturghiei cosmice”. Autorul ajunge la această con-
vingere analizând studiul lui Mircea Eliade asupra baladei „Mioriţa”. El spune: „Ciobanul mioritic îşi 
transformă nenorocirea în taina mistică, îşi înfrânge soarta. Dă un sens fast nefericirii. Impune un sens, 
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atât absurdului vieţii, cât şi teroarei istoriei. Întocmai ca şi creştinismul, românismul poate anula urmări-
le aparente, iremediabile, ale unei tragedii, dându-le valori nebănuite, scoase din alte serii. Adversitatea 
degradantă devine contrariul ei, după cum şi degradanta 
spânzurare pe lemnul crucii ajunge, prin Hristos, biruinţa 
asupra morţii şi scoaterea de sub mânia Creatorului”. 

Despre limba română autorul are cuvinte de laudă, 
elogiindu-i farmecul, comparând traducerile din literatura 
universală româno-franceze. El remarca următoarele: „De 
ce, tradus în limba română, Homer e viu, mai savuros, mai 
netransformat decât în alte limbi? Fiindcă limba română 
păstrează o mireasmă telurică, pe care alte limbi au pierdut-o 
de când nu se mai ţine minte când. Traducerile în limba 
franceză sunt reci, sulemenite, graţioase, dar mecanice. Lim-
ba română, prin opoziţia dintre elementele latine şi orientale, 
precizează paralelismul, răsfrânge dualitatea, amplificând-o”. 

Am început studiul Jurnalului fericirii cu paradoxul ti-
tlului operei. Încheiem cu un alt paradox, în care ideea este 
că suferinţele, necazurile şi încercările trăite de om, trebuie, 
nu să-l înrăiască, să-l îndiavolească, ci să-l înnobileze, să-l 
înalţe spiritual, să-l îndumnezeiască. Autorul spune: „Cred 
aşa – dacă din închisoare pleci şi de pe urma suferinţei te 
alegi cu dorinţa de răzbunare şi cu sentimente de acreală, 
închisoarea şi suferinţele au fost de haram. Iar dacă rezultatul este un complex de linişte şi înţelegere, de 
scârbă faţă de silnicie şi şmecherie, înseamnă că suferinţele şi închisoarea au fost de folos şi ţin de căile 
nepătrunse pe care-i place Domnului a umbla”.   

Cine este N. Steinhardt? Este un evreu cărturar, cu vocaţia culturii, atras de creştinism, care a 
părăsit religia iudaică pentru a se converti la creştinism, având ca icoană vie şi mereu prezentă pe Mân-
tuitorul Iisus Hristos. Primind botezul creştin, a optat pentru cultul ortodox. De ce a făcut această ale-
gere, din atâtea culte creştine? Rămâne o întrebare la care, personal, n-am putut răspunde, de teama de a 
nu greşi, dar sunt fericită, bucuroasă, că a făcut această alegere. 

Jurnalul fericirii se încheie cu una dintre cele mai frumoase, sincere şi emoţionante declaraţii de 
credinţă, un impresionant elogiu adus binefacerilor sufleteşti pe care le oferă creştinismul ortodox: 
„Cum aş arăta eu cu mocirla în urma mea, cu viaţa mea irosită şi făcută albie de porci, de n-aş fi creştin? 
Iată însă că sunt! Creştinismul mă păstrează cu ceva tineresc în mine, şi neplictisit, nedezamăgit, nescâr-
bit, nesupărat. Prezenţei veşnic proaspete a lui Iisus Hristos îi datoresc să nu dospesc şi să fermentez în 
supărare pe alţii, pe mine. Numai creştin fiind, mă vizitează, în pofida oricărei raţiuni, fericirea”. 
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Centenarul naşterii lui I. D. Sîrbu 

 
Dr. Tudor NEDELCEA 

Craiova 

 
„Atlet al mizeriei”, figură emblematică a epocii ante şi postbelice („Viaţa mea este tratatul meu 

de Morală şi Politică”), Ion Dezideriu Sîrbu se naşte la 28 iunie 1919, în „colonia minerească polietnică 
şi mozaicată” Petrila, unde-şi începe studiile primare, cele gimnaziale şi liceale urmându-le la Petroşani. 
În vacanţa de vară a anului 1937 lucrează la Atelierele Centrale din Petroşani, având ocazia să şlefuiască 
„nişte forme trapezoidale”, care alcătuiau Coloana Infinitului. Aici a avut ocazia să-l cunoască pe Con-
stantin Brâncuşi („un fel de popă mic şi al dracului”, care „venea şi ne înjura mărunt şi într-o oltenească 
repezită, de neînţeles. [...] Şi popa ăla, de ne înjura gorjeneşte, era Brâncuşi, băga-l-aş olteneşte «în infini-
tul muică-sii»”). După susţinerea bacalaureatului la Deva (iunie 1939), a fost încorporat, devine elev al 
Şcolii de Ofiţeri de Rezervă din Craiova, lăsat la vatră la 25 noiembrie 1940 ca sublocotenent. În sep-
tembrie 1940 se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj (mutată la Sibiu, dato-
rită raptului teritorial hotărât prin Diktatul de la Viena). Aici îl cunoaşte pe Lucian Blaga, care-i va deve-
ni părintele „moral-metafizic”, şi are profesori renumiţi: Liviu Rusu, D. Popovici, O. Ghibu, D. D. 
Roşca, N. Mărgineanu. Devine unul dintre membrii marcanţi ai Cercului Literar de la Sibiu (Radu Stan-
ca, I. Negoiţescu, E. Tudoran, Şt. A. Doinaş, O. Cotruş, Cornel Regman, N. Balotă etc.). Cu simpatii 
proletare, publică în ziarul Ţara (Sibiu), articolul „Muncitorii”, se înscrie în P. C. R., este pedepsit prin 
trimiterea pe front, în iunie 1940. „A făcut războiul în Est şi Vest, este om de stânga şi, pentru că are 
simţul justiţiei şi nu îngăduie turcirea spiritelor, este băgat în mai multe rânduri în închisorile comuniste” 
(Eugen Simion). Un destin asemănător cu al lui Petre Pandrea. 

În martie 1945 susţine licenţa cu teza „De la arhetipurile lui C. G. Jung la categoriile abisale ale 
lui Blaga”, chiar la idolul său, autorul Poemelor luminii, iar în 1947 îşi susţine doctoratul cu teza „Funcţia 
epistemologică a metaforei”. Devine profesor suplinitor la Academia de Muzică şi Artă Dramatică din 
Cluj, apoi asistent suplinitor şi apoi titular la Catedra de estetică a Universităţii clujene şi conferenţiar la 
1 februarie 1940, post din care e înlăturat după doar opt luni. Odată cu el, pentru „orientări idealiste”, 
sunt scoşi din învăţământ prin reforma învăţământului L. Blaga, Liviu Rusu; refuză categoric să-i de-
maşte pe L. Blaga şi L. Rusu (în dosarul său e menţionat: „A afirmat că marxismul nu este moral”). Este 
atacat dur de stalinistul A. E. Baconsky („poet ultrajdanovist şi hiperproletcultist din anii 1945-1955”). 

După o scurtă perioadă de profesorat la mai multe şcoli, se transferă la Bucureşti la Revista de pe-
dagogie, apoi, din 1956, la revista Teatru. Este, din păcate, şi ultimul an când îl vede pe Blaga „plângând. 
Fără lacrimi, fără cuvinte, rezemat de contrafortul bisericii reformate: «Toţi mă vor uita, opera mea va 
pieri, voi muri singur ca un câine»”. Este atacat dur de Andrei Băleanu, Horia Bratu, H. Zalis, apoi des-
tinul său este marcat de o mare lovitură: la 16 septembrie 1957 este arestat pentru „omisiune de de-
nunţ”, pentru „nedenunţarea lui Doinaş” şi condamnat iniţial la un an, apoi la trei şi, în final, la şapte 
ani de închisoare şi patru ani de interdicţie, pentru „uneltire contra ordinii sociale”. Destinul său, de la 
conferenţiar universitar la puşcăriaş, l-a inspirat pe Marin Preda în realizarea personajului Victor Petrini 
din romanul Cel mai iubit dintre pământeni. Trădat de propria soţie şi de prieteni, unii devenind martori în 
proces (Mihu Dragomir, I. Olteanu, Al. Mirodan, Şt. A. Doinaş („Doinaş – martorul fatal al acuzării în 
primul meu proces”). Până la sfârşitul vieţii, I. D. Sîrbu a aşteptat cu bagajele la uşă să fie ajutat de Şt. A. 
Doinaş să revină în Bucureşti. 

Ordinul de arestare este semnat de oribilul Nicolski, iar printre torţionari figura şi Tudor Vorni-
cu: „Foarte calm, măsurat, dozându-şi hipnotic vorbele şi privirea, mi-a explicat că dacă nu renunţ la 
încăpăţânarea mea, organele vor fi nevoite să-mi «rupă şira spinării». [...] Pe Tudor Vornicu l-am reîntâl-
nit pe holul Televiziunii, prin 1983 (ultima mea vizită la secţia de teatru TV). El m-a recunoscut. «Eşti 
Sîrbu?», mi-a zis. Am făcut semn că da. «Cum, s-a mirat el, trăieşti!?». Şi, făcându-şi cruce, s-a îndreptat 
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spre ascensor. Sit tibi, Tudor, terra levis”. În timpul efectuării puşcăriei, moare Lucian Blaga şi tatăl său („o 
figură uriaşă, numai cu Blaga l-am putut compara”). 

Este eliberat la 6 februarie 1963, dar nu i se permite să rămână în Bucureşti, unde-şi avea domi-
ciliul, ci e trimis vagonetar la Petrila. Graţie directorului adjunct al Teatrului Naţional din Craiova, Al. 
Dincă (care-l ia pe propria răspundere), este transferat, la 1 august 1964, secretar literar la Naţionalul 
craiovean, unde are realizări notabile: festivaluri naţionale, organizează arhiva teatrului (cu C. Gheor-
ghiu), e fondatorul Societăţii Culturale „I. L. Caragiale”, iniţiază „conferinţe experimentale”. Nu i se 
permite, însă, să susţină conferinţe şi la Universitatea din Craiova. Primeşte drept de publicare abia în 
vara anului 1967. Se pensionează medical la 10 octombrie 1973. 

În octombrie 1981 pleacă în Germania, Franţa, Belgia, Olanda, Danemarca, Elveţia, invitat de 
un nepot. Este prima şi ultima sa vizită în Occident. Se întâlneşte cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca 
(„cu totul altfel decât mi-l închipuiam din scrisori, firav şi plângăreţ”), cu Paul Goma („eu nu citisem 
nimic mai de Doamne-ajută de el, ca să mă facă să-mi schimb opinia proastă”). 

După o grea suferinţă (cancer la gât), I. D. Sîrbu se stinge din viaţă la 17 septembrie 1989, la 
Craiova. 

Făcându-şi bilanţul, I. D. Sîrbu i se destăinuie lui Ion Jianu: „Trebuie să recunosc că viaţa mea, 
biata mea viaţă, nu a fost nici tragică şi nici comică, nici aventuroasă şi nici banală. Am supravieţuit, 
subexistând. Am durat şi îndurat, sperând”. 

S-a vorbit mult despre exilul craiovean al marelui scriitor, oraşul fiind numit „Isarlâk”. Deşi aici, 
în Cetatea Băniei, a publicat 10 cărţi şi avea pregătite încă patru, totuşi, el nu s-a simţit ca acasă. („Dintre 
toate puşcăriile mele, Craiova mi se pare astăzi a fi cea mai cumplită şi cea mai absurdă. Fiindcă e pe 
viaţă”). Aici a avut prieteni adevăraţi; în primul rând, pe Grigore Traian Pop, absolvent al Filosofiei clu-
jene ca şi el, apoi pe cei din Naţionalul craiovean (Amza Pellea, Al. Dincă, Emil Boroghină, Marian 
Barbu, I. Jianu, Al. Firescu, C. Gheorghiu, Nataşa Raab, I. Colan etc.), pe unii intelectuali locali (Ovidiu 
Gherman, D. Velea, Lucian Cherata, Marian Barbu, Romulus Diaconescu, C. Matei, Ov. Ghidirmic, T. 
Nedelcea etc.). Dar, din păcate, au fost unii, cu funcţii politice şi administrative sau cu mari relaţii secu-
riste, care l-au amăgit profund. Unul dintre aceştia, de pildă, i-a furat şi un post, aşa cum îi scrie I. D. 
Sîrbu, dezamăgit, Etei Boeriu: „Am cerut aici un post de lector, a fost trimis un bou de învăţător cu li-
cenţă la seral, o lichea sinistră, predă Româna la Pisa, stă la Roma, la Academie, a învăţat italiana în tren, 
nu m-aş mira, tocmai fiindcă nu ştie nimic, să nu fie ales membru al unei Academii, acolo”. 

I. D. Sîrbu este autorul unei opere însemnate: proză, dramaturgie, eseistică, memorialistică, el fi-
ind unul (dintre puţinii) care a avut o literatură de sertar: Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, Lupul şi Catedra-
la, Adio, Europa! Ascensiunea sa reală a crescut post-mortem, după revoluţia din 1989. Au scris sau au 
editat din creaţia sa Marin Sorescu, I. Vartic, D. Velea, Marius Ghica, Toma Velici, Ov. Ghidirmic, Vir-
gil Nemoianu, Mihai Barbu, Marian Barbu, Gh. Grigurcu, C. Cubleşan, Toma Grigore, I. Lascu, Lelia 
Nicolescu, Sorina Sorescu, Elvira Sorohan, N. Oprea, Antonio Patraş, Tudor Nedelcea etc. 

Dar cel care l-a impus cu argumente irefutabile a fost Eugen Simion. A rămas încântat la citirea 
primului volum din Jurnalul unui jurnalist fără jurnal. Ca atare i-a dedicat nr. 10-12/1995 din Caiete critice 
(244 p.), cu participarea lui Valeriu Cristea, Şt. A. Doinaş, Cornel Regman, Virgil Nemoianu, Grigore 
Traian Pop, Tudor Nedelcea, Daniel Cristea-Enache, Viorica Guy Marica, Val. Silvestri, Marin Sorescu, 
Răzvan Voncu, D. Velea, D. Micu, Adrian Dinu Rachieru, Octavian Soviany, Călin Căliman, Ileana 
Berlogea etc. Apoi, în renumita colecţie „Opere fundamentale” a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi 
Artă, Eugen Simion a editat, în anul 2013, în două volume, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal şi Coresponden-
ţa (1.598 p.), cu un pertinent studiu introductiv, din care cităm: „Spirit acut până la vehemenţă, cu nuan-
ţe mesianice, moralist de clasă pus mereu pe harţă, sarcastic până la cruzime, totuşi, nu într-atât încât să 
suprime în el umorul. Pentru o vorbă de spirit este în stare să sacrifice discursul tragic” (Eugen Simion). 

* 
La Centenarul I. D. Sîrbu, Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor, Teatrul Naţional „Marin Sores-

cu”, Consiliul Judeţean Dolj şi Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” au organizat colocviul 
naţional „Locul şi importanţa operei lui I. D. Sîrbu în literatura română postbelică, cu participarea unor 
scriitori locali sau din ţară: I. Lascu, N. Coande, Mihai şi Luiza Şora, Antonio Patraş, V. Spiridon, O. 
Pecican, Al. László, Adrian Dinu Rachieru, M. Barbu, N. Oprea, Ion Dur, Sorin Lavric, Răzvan Voncu, 
I. Munteanu, Ionel Buşe, Horia Dulvac etc. Astfel, Isarlâkul se răzbună în sens invers, benefic. 
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In memoriam preot Emil Fucec (1886-1980), 

participant la Marea Unire din 1918 

 
Pr. Isidor BERBECAR 
Botiza (Maramureş) 

 
La data de 1 iulie 1974 m-am transferat de la parohia Şardu, comuna Sânpaul, filia Corneşti, ju-

deţul Cluj, la parohia Botiza, protopopiatul Sighet, judeţul Maramureş. După instalarea în parohie, l-am 
întâlnit pe preotul Emil Fucec în vârstă de 88 ani, care a slujit ca preot la Botiza din 1951 până în 1963, 
când s-a pensionat. A hotărât să rămână cu domiciliul în Botiza, cumpărând o casă de lemn tradiţională 
cu două camere şi tindă. A fost îngrijit de o bună credincioasă, Docă din Rozavlea, unde părintele păs-
torise între anii 1919 şi 1931. După ce aceasta a murit în 1965, a fost îngrijit de o văduvă săracă, Ioana 
Mărincă, însă era cercetat de mulţi credincioşi şi credincioase. 

Am avut bucuria să slujim împreună Sfânta Liturghie la hramul bisericii vechi de Sfânta Cuvioa-
sa Paraschiva. În ultima duminică din luna octombrie 1974, am slujit împreună la altarul de vară la Sfân-
ta Cruce, ultima Sfântă Liturghie a sa, de rămas bun de la dragii noştri credincioşi, care au venit în nu-
măr foarte mare, în jur de 1.500 de tineri şi bătrâni, să asculte un emoţionant cuvânt de învăţătură al 
Sfintei Evanghelii, pe care a propovăduit-o în anii cei mai grei din viaţa sa, începând cu 1951, când a 
fost ridicat de miliţieni în seara de Crăciun şi dus la închisoarea din Sighet, unde a fost reţinut timp de 
doi ani. Toţi credincioşii plângeau şi suspinau de durere sufletească. Apoi i-au sărutat mâna dreaptă bi-
necuvântătoare, oferindu-i fiecare câte un „bănuţ al văduvei” din Evanghelie. 

Duminică spre seară a plecat din Botiza cu o maşină ARO, împreună cu profesorul de matema-
tică de la Liceul Pedagogic din Sighet, Grigore Balea, a cărui soţie, Livia Balea, profesoară de biologie, 
era nepoata părintelui Emil Fucec. A locuit împreună cu dânşii până în 1980, când a decedat la frumoa-
sa vârstă de 94 de ani. A fost înmormântat în cimitirul central din Sighet, extremitatea nordică, în cavoul 
cu piatră de marmură. 

În perioada scurtă de patru luni cât am avut ocazia să locuiesc alături de dânsul în Botiza, de la 
stabilirea mea ca paroh, l-am vizitat de mai multe ori la căsuţa veche de lemn în care a locuit. Îl ascultam 
cu interes istorisind evenimente importante din trecutul vieţii sale în călătoria vremelnică pe acest pă-
mânt. Eram profund impresionat de toate greutăţile cu care s-a confruntat şi pe care le-a biruit cu pute-
rea credinţei în bunul Dumnezeu. A rămas văduv cu doi copii mici după doar doi ani de căsnicie. Aceşti 
copii au decedat de tineri, fără să fie căsătoriţi. 

Mereu comparam anii grei prin care a trecut bătrânul preot, înaintaş al meu la Botiza, cu anii ti-
nereţii mele ca elev la Seminarul Teologic din Cluj, 1965-1970, apoi ca student la Institutul Teologic din 
Sibiu, 1970-1972, Institut pe care l-am întrerupt în anul trei pentru a mă căsători cu tânăra profesoară 
Victoria şi a fi hirotonit preot pentru parohia Şardu de lângă Cluj, unde 
am păstorit doi ani, ca apoi să vin în Botiza, terminând facultatea la fără 
frecvenţă. 

Părintele Iuliu Emil Fucec s-a născut în anul 1886 în satul Sârbi, 
comuna Budeşti, din părinţii Emil Fucec şi soţia Hermina. Face studiile 
gimnaziale la Sighet şi teologia greco-catolică la Gherla. Din tinereţe acti-
vează în cadrul Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Mara-
mureş. Este sfinţit preot în 1912, la vârsta de 26 de ani. Se căsătoreşte cu 
Ana, fiica protopopului Petru Bârlea din Giuleşti, şi au doi copii împreu-
nă. Preotul Iuliu Emil Fucec rămâne văduv după doi ani, în 1914.   

În anul 1918 este ales preşedinte al Consiliului Naţional Român 
din Sârbi, unde era preot, şi se implică în formarea Gărzilor Naţionale 
Române pe Văile Cosăului şi Marei. Adunarea cercului electoral Ocna-
Şugatag, ţinută la Giuleşti la 27 noiembrie 1918, îl alege delegat la Marea 

Pr. Emil Fucec 
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Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. 
Un gest deosebit al părintelui Iuliu Emil Fucec a fost faptul că a adus la Alba Iulia doi miri din 

Sârbi, mirele fiind Ionul lui Ignătuţ, iar mireasa, Maria lui Ion din Şes, din Sârbi. Învăţătorul Petre Şteţiu 
din Sârbi a găsit chiar o poză cu cei doi miri, care au fost arătaţi ca exemplu de unire la Alba Iulia. Cei 
doi miri au fost strigaţi de trei ori în biserică şi urmau să aibă nunta, iar înainte de nuntă preotul Emil 
Fucec i-a dus la Alba Iulia. După ce Iuliu Hossu a citit declaraţia de unire a tuturor românilor, i-a pus la 
o masă pe cei doi tineri şi exact în clipa aceea norii au dispărut de pe cer şi a apărut sfântul soare. La 
Alba Iulia s-a spus că aceşti miri reprezintă simbolul unirii tuturor românilor din România Mare şi că 
ceea ce Dumnezeu uneşte, omul să nu despartă, cei doi tineri devenind un exemplu, un simbol pentru 
Unirea tuturor românilor. Astfel, toţi cei prezenţi au rostit cuvântul biblic „ceea ce Dumnezeu uneşte, 
omul să nu despartă”. 

Preotul Iuliu Emil Fucec, la 91 de ani, a scris un jurnal al vieţii sale în care povesteşte despre 
toate aceste evenimente, precum şi despre cum a fost călătoria de la Giuleşti pe firul apei Mara, trecând 
Gutinul şi ajungând la Baia Mare, pe întuneric, dar cu steaguri tricolore în frunte şi cântând fericiţi Hora 
Unirii. Deodată s-au aprins luminile la ferestrele muncitorilor mineri şi au început să cânte împreună cu 
toţii. Când au ajuns în Centrul Vechi, unde era Hotelul Minerul, pe atunci Hotelul Ştefan, au fost în-
tâmpinaţi de avocatul Dragoş şi alţi reprezentanţi ai oraşului Baia Mare, iar avocatul a spus speriat: „Tă-
ceţi, măi, că aici sunt secuii!”. Atunci Ilie Lazăr, care era student de 23 de ani a strigat: „Măi, să nu fim 
pitici şi să nu ne temem! Maramureşenii nu se tem de nimeni şi de nimic în lumea asta!”. Apoi „ne-am 
suit în tren şi am plecat mai întâi la Cluj, de acolo la Alba Iulia; trenul mergea încet şi mai stătea prin 
gări, unde era furnicar de lume. Oamenii îşi făceau cruce văzându-ne în gube miţoase, cu plete şi cu 
bărbi, înalţi ca brazii, toţi unul şi unul. Câte unul mai curajos ne întreba sfios: «De unde sunteţi, măi uri-
aşilor?». «Din Maramureş! Din Maramureş!»”. Apoi părintele Emil Fucec relatează un episod de la gara 
Teiuş: „La Teiuş ne-am oprit din nou, am jucat şi-am cântat cu românii care veneau cu trenurile la adu-
nare. Eram atât de aproape de Alba Iulia şi, totuşi, unuia dintre cei care mergeau cu sufletul curat să 
primească împărtăşania Unirii nu i-a fost dat să-şi vadă visul cu ochii. Gloanţele pornite dintr-o mitralie-
ră l-au omorât pe loc pe bărbatul despre care aveam să aflăm că-l cheamă Ion Arion. Ajungând la Alba 
Iulia ne-am aşezat într-o şcoală până în zorii zilei, când, pe vreme de ploaie amestecată cu fulgi de zăpa-
dă, am plecat la Marea Adunare. Noi, cei din Mara şi de pe Cosău, ne-am aşezat lângă tribuna de unde a 
vorbit episcopul Iuliu Hossu”. 

„Mulţumiţi că s-a făcut o treabă bună prin Unirea tuturor românilor, am pornit îndărăt spre ca-
să. Vestea Unirii ne-a depăşit cu iuţeală şi cei de acasă ne-au întrebat, când am sosit, cum a fost drumul 
spre Alba Iulia şi despre toate cele petrecute la Marea Unire”. 

„Anii au trecut cu bucurii şi necazuri, după cum oamenii îşi rânduiesc soarta pe acest pământ”, 
mărturiseşte părintele Iuliu Emil Fucec când a împlinit vârsta de 91 de ani. „Azi, acele vremuri îmi par 
un vis din cartea de poveşti a istoriei poporului român. Unirea ni se pare firească pentru că noi, românii, 
am purtat-o mereu în nădejdea sufletului, împlinirea ei fiind realizată în 1918”. 

Când s-a sărbătorit semicentenarul Marii Uniri, în 1968, secretarul Consiliului Judeţean Mara-
mureş, domnul Bota Valentin, a venit la primăria Botiza, unde a făcut o adunare aniversară şi a fost in-
vitat preotul pensionar Iuliu Emil Fucec pentru a i se înmâna o distincţie a semicentenarului oferită de 
Nicolae Ceauşescu tuturor delegaţilor participanţi la Marea Unire din 1918 de la Alba Iulia. Preotul a 
refuzat să primească distincţia, spunând că după ce a fost închis la puşcărie doi ani „fără leacă de vină, 
acum mă decoraţi... refuz această decoraţie”. Domnul Bota Valentin mărturiseşte că a fost momentul 
cel mai tulburător din viaţa sa de secretar de judeţ. 

Prin faptele sale, Iuliu Emil Fucec rămâne în memoria noastră ca un exemplu de patriotism, de 
român adevărat. 
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Moment evocativ Valeriu Buciu. O viaţă dăruită 

artei coregrafice populare româneşti 

 

Simona GABOR 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, ca promotor principal al culturii, atât în ţară, cât şi peste 
hotare, susţine toate activităţile culturale, având printre preocupările sale şi valorizarea unor oameni dă-
ruiţi şi talentaţi, care, la rândul lor, s-au aplecat asupra perpetuării tradiţiilor şi a artelor autentice româ-
neşti.  

Biblioteca a remarcat încă de timpuriu, atât talentul, cât şi eforturile pe care maestrul Valeriu 
Buciu şi colaboratorii săi le-au avut în slujirea acestei frumoase arte, pe care a ridicat-o la cel mai înalt 

nivel, Maramureşul devenind cunoscut în 
lume şi pentru arta populară coregrafică 
desăvârşită a Ansamblului Folcloric Na-
ţional Transilvania. Activitatea pe frumo-
sul tărâm al tradiţiilor populare româ-
neşti a domnului Valeriu Buciu, de nu-
mele căruia se leagă multe dintre realiză-
rile Ansamblului Naţional Folcloric 
Transilvania, denumit „Maramureşul” 
până în 1991, a făcut să nu rămânem in-
sensibili, apreciind că este necesară evo-
carea sa la nivel instituţional. 

Astfel, Biblioteca Judeţeană „Pe-
tre Dulfu” a organizat, în data de 15 no-
iembrie, împreună cu doamna Angela 
Buciu, o activitate dedicată celui care, 

după mulţi ani de perseverenţă şi muncă în domeniul coregrafiei, credea, cu mulţumirea reuşitei, despre 
sine că: „Am reuşit să conserv paşi, stiluri, melodii şi costume – care par a fi uitate astăzi, chiar şi în lo-
curile de origine – şi să le aduc, nealterate, în lumina reflectoarelor. (...) Am realizat coregrafia numeroa-
selor spectacole ocazionale şi a unora tradiţionale. (...) Am asigurat coregrafia mai multor emisiuni de 
televiziune şi a unor filme ale Studioului «Alexandru Sahia» din Bucureşti”. De asemenea, Valeriu Buciu 
a efectuat numeroase cercetări în diferite zone etnofolclorice, realizând culegeri care, ulterior, au fost 
valorificate în spectacolele ansamblului pe care îl cârmuia. 

Activitatea de evocare a fost deschisă de directorul bibliotecii, dr. Teodor Ardelean, care, la îm-
plinirea celor 5 ani de la trecerea în eternitate a lui Valeriu Buciu, l-a readus în memoria celor prezenţi în 
sală, ca pe „un exponent unicat, care şi-a asumat cultivarea tradiţiilor şi coregrafiei autentice româneşti, 
fiind un reper şi o valoare certă”, subliniind cât de mult îl admiră şi îi cinsteşte memoria prin astfel de 
gesturi. 

Prof. dr. Nicolae Felecan, invitat în calitate de prieten la această activitate, şi-l aminteşte pe Va-
leriu Buciu drept „un bun prieten, o personalitate a culturii maramureşene şi naţionale, predestinat pen-
tru dansul popular. Un om curajos, luptător, cu dorinţă de performanţă, care ar fi vrut să vadă împlinit 
un proiect de suflet: Turul lumii, cu Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania, pentru a prezenta lumii 
întregi dansurile populare româneşti”. 

Adesea, pe parcursul vieţii, cu toţii întâmpinăm momente, identificăm aspecte care am dori să 
fie diferite. Unele ar putea fi eşecuri sau neîmpliniri care ne descurajează. Turul lumii a fost gândit să se 
desfăşoare sub patronajul Preşedinţiei României şi cu sprijinul Ministerului Culturii. Chiar dacă Valeriu 
Buciu nu a mai trăit să vadă realizat acest proiect, cei de la Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania 
nu au uitat dorinţa maestrului. Directoarea ansamblului, Iuliana Dăncuş, a subliniat faptul că „Turul lu-
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mii este o promisiune de anvergură, realizabilă în timp şi toate spectacolele ansamblului folcloric prezen-
tate în afara ţării sunt închinate maestrului Valeriu Buciu. Aceasta datorită faptului că a iubit foarte mult 
tot ce a însemnat cultura tradiţională, mai 
ales costumul, cântecul şi dansul popular. 
Valeriu Buciu, nume predestinat – bu-
ciumul era folosit de români pentru a-şi 
da de veste unul altuia –, are marele merit 
de a-i fi adus împreună pe fraţii Petreuş, a 
fost un om inspirat şi care i-a inspirat şi 
pe alţii”. 

Emoţia evenimentului a fost co-
pleşitoare pentru artista Angela Buciu, 
care i-a fost alături maestrului, atât în plan 
profesional, cât şi personal, înregistrând 
bucurii familiale împreună cu fiica lor, 
Adriana, cât şi succese profesionale. Co-
piii de la Palatul Copiilor din Baia Mare, 
sub îndrumarea Mariei Seraz, profesor-
coregraf, cu dansurile lor, au dat o uşoară nuanţă de „descreţire a frunţilor” evenimentului solemn şi 
sobru al evocării maestrului Valeriu Buciu. 

Nu puteam încheia mai bine un astfel de eveniment decât cu mărturisirea celui evocat: „Cu-
noaşterea valorilor spirituale ale unui popor se poate realiza şi prin modalităţi scenice de înaltă ţinută 
artistică şi emoţională, cote pe care le poate atinge un ansamblu bine instruit, prin valenţele sale profe-
sionale. Cântecele, dansurile, datinile şi obiceiurile, frumuseţi inegalabile îmbrăcate în costumul popu-
lar autentic au darul să deschidă suflete şi inimi spre înţelegerea şi aprecierea vitalităţii şi a strălucirii 
culturii noastre naţionale. Nicicând România nu va fi reprezentată de o asemenea amploare, încât orice 
spectator, de orice nivel cultural, să-şi poată crea o imagine corectă despre ţara noastră şi despre genia-
la sa creaţie folclorică”. 
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A fi întru viaţă-moarte 

 
Ion FERCU 

Buhuşi 

 
„Moartea este tot atât de firească pe cât e de firească viaţa”. 

(Arthur Schopenhauer, Viaţa, amorul şi moartea) 
 
Vă amintiţi? Ludwig Wittgenstein a susţinut că filosofia a devenit 

o boală a limbii, iar Pierre Hadot a argumentat că leacul necesar era un 
anumit tip de gen literar. Boală a limbii? Reacţia are şi o cauză: tendinţa 
unor orientări filosofice/filosofi de a se refugia într-un turn de fildeş, de a 
arunca în jocul cugetării un limbaj care are nevoie de decriptări specializa-
te. Când Charles S. Peirce scria că „metafizica a fost întotdeauna maimuţa 
matematicii” (Semnificaţie şi acţiune, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 
174), nu cred că se gândea doar la discursurile lui Descartes şi Spinoza, ci 
şi la evoluţia limbajului filosofic. Poate că nu întâmplător, pe uşile cabine-
telor unor profesori de filosofie din S. U. A. stă scris: „Feriţi-vă de istoria 
Filosofiei!” Neîntâmplător este şi evenimentul anului 2010, Festivalul 
„Philosophy in the City”, de la Liverpool, unde s-a reamintit, ca reacţie 
împotriva cugetării universitare (restrictive, sufocată uneori de reguli), că 
Socrate filosofa în agora, Sartre în cafenea şi Kierkegaard pe străzi. Când Richard Rorty sugera că este nevo-
ie de o reconstrucţie raţională a filosofiei, prin asumarea de către filosofi a statutului de „rezolvitori de pro-
bleme”, gândea în acelaşi spirit. Introdus în dezbatere de către Claudiu Mesaroş (Filosofia ca act de rescriere: 
studii de istoriografie filosofică, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2014), Alasdair MacIntyre reaminteşte de stiluri în 
care filosofia s-a exprimat cu succes în agora: dialogul (Platon, Berkeley, Bruno etc.), rugăciunea (Augustin, 
Anselm), dezbaterea (Aquino, Duns Scotus), poezia (Dante, Pope), limbajul algoritmic (Spinoza), stilul isto-
ric (Hegel), romanul sau nuvela (G. Eliot, Dostoievski, Sartre). Spiritul acestor stiluri ar trebui să rămână 
mereu viu, împrospătat de nuanţe armonizate cu evoluţia limbajului şi specificul contemporan al percepţiei 
publice, deşi cred că, în acelaşi timp, discursul filosofic strict academic ar trebui să-şi păstreze şi aura de crea-
tor/gestionar de sinteze specifice. 

Întreţineri (Bucureşti, Editura Detectiv Literar, 2019), cartea academicianului filosof Gheorghe Vlădu-
ţescu, poate fi percepută şi în spiritul amintitului festival „Philosophy in the City”. Stilul literar al filosofului 
ne invită cuceritor în sferele universalului, posibilului, în compania a ceea ce omenesc este fundamental, şi 
nu contingent, păstrându-ne fericit cugetarea în zona esenţelor metafizice. Îl regăsim cu acest volum (roman 
– aşa cum prefer eu –, eseu literar-filosofic enciclopedic sau filosofico-literar, discurs memorialistic?...) pe 
Gheorghe Vlăduţescu într-un tablou din care ne privesc, printre alţii, în acelaşi stil creator, Jean-Paul Sartre, 
Jostein Gaarder sau Andrei Cornea. Întreţineri, o veritabilă saga a fiinţării umane, este un discurs-reper al 
postdecembrismului nostru filosofic, literar, sociologic, etic. 

 
„Murim în viaţă şi trăim în moarte” 

 
Titlul volumului, Întreţineri, este asediat de superbii metafizice şi literare. Socrate, Platon, Aristotel şi 

Plutarh, Epictet şi Seneca sunt printre cei care au influenţat spiritul şi titlul cărţii. Să nu uităm nici de David 
Armeanul, cel care priveşte chiar filosofia ca melete thanatou, pregătire pentru moarte. „Format la şcoala spe-
culativă a antichităţii greceşti, Gh. Vlăduţescu nu uită că cel mai bun exerciţiu spiritual nu este acela con-
templativ, ci, din contră, cel practic, politic şi moral. În acest sens, dialogurile cărţii, ce se deschid către alte 
dialoguri, coincid, la modul ideal, unui deziderat al celor ce practică virtuţile metafizice, anume că filosoful 
nu trebuie să fie doar un pur teoretician, ci, asemeni lui Archimadas, nepotul lui Plutarh, cel «scump zeilor»/ 
teophilos, trebuie să-şi exprime propriile idei privind guvernarea cetăţii [...], măcar cele care privesc drepta-
tea...”, scrie Marian Nencescu în Prefaţa („Din cugetările unui «om pregătit»”) cărţii. 

Tulburătoarea povară a discursului din Întreţineri este purtată de un spirit, Domn’ Meletie, care are 
credinţa gândului că fiinţarea noastră nu este plămădită „din resemnare ori, poate, din disperare, din nepu-

Ion Fercu 
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tinţă” (Gh. Vlăduţescu, op. cit., p. 16). Ea este „pregătire pentru moarte – melete thanatou. Adică «să-ţi dai 
asentimentul», chiar dacă, ori cu el ori fără el, nu poţi întoarce firul care s-a tors” (ibidem). Melete thanatou 
(Μελέτη Θανάτου)... Socrate, personajul din Phaidon (dialog socotit uneori, de-a lungul veacurilor, cartea cea 
mare a umanităţii...), îl întreabă retoric pe Cebes, în timp ce construia riguroasa sa demonstraţie despre natu-
ra nemuritoare a sufletului: „...Căci oare nu aceasta e filosofia, o stăruitoare pregătire pentru moarte?” (Pla-
ton, Opere, vol. IV, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, 81 a). Individul trecător/muritor nu 
este esenţialul, ci doar o etapă către esenţial. Pregătirea pentru moarte (melete thanatou) a filosofului nu este privită 
ca lucrare la întregirea persoanei, ci ca un efort către definitiva ei transcendere. La Platon, moartea este, cred, 
o întâlnire cu generalul, întrucât, prin intermediul ei, generalul, universalul din om este restaurat, revenind la 
condiţia sa autentică şi primordială. În spiritul lui Meletie găsim şi armonii care se deschid către David Ar-
meanul: „De aceea, se şi spune trup (demas) ca un lanţ (desmos) al sufletului, iar corp (soma) ca şi cum ar fi în-
gropare şi mormânt (sema) al lui” (David Armeanul, Introducere în filosofie, Bucureşti, Editura Academiei, 1977, 
p. 39). Domn’ Meletie, travestit într-un profesor provincial „lăsat la vatră”, are în carnea sufletului său cre-
dinţa lui Seneca: „Într-adevăr, viaţa e scurtă nu pentru că aşa o primim, ci pentru că aşa ne-o facem. Nu sun-
tem nişte nevoiaşi aflaţi la cheremul ei, ci pur şi simplu risipitori” (Scrieri filosofice alese, Bucureşti, Editura Mi-
nerva, 1981, p. 42). 

Domn’ Meletie mă tulbură şi pentru că mă trimite, graţie înţelepciunii lui, şi către Sfântul Ierarh 
Meletie, arhiepiscopul Antiohiei (310-381), cel despre care Sfântul Ioan Gură de Aur, care fusese botezat de 
acesta, a cuvântat: „Fericit este că a lăsat în voi o dragoste ca aceasta. Dar fericiţi sunteţi şi voi că, primind 
acest bun al dragostei, l-aţi păstrat neprihănit până acum [...]. Bună şi minunată este rădăcina, dar şi fructele 
vrednice de această rădăcină” (Cuvânt de laudă la cel întru Sfinţi Părintele nostru Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei 
Mari..., Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2006). „Meletie este un mistagog pre-
gătit să ne poarte/călăuzească spre marea trecere” (M. N.), un aventurier profesionist, cuceritor al spiritului 
care ştie că, „la urma urmelor, nu ne putem revolta împotriva morţii, dacă murim mereu, atât cât trăim. Mu-
rim în viaţă şi trăim în moarte” (Gh. Vlăduţescu, op. cit., p. 39). Universul teologiei ortodoxe, şi nu numai, cu-
noaşte şi alţi importanţi Meletie. 

Risc, privind „botezul” protagonistului Domn’ Meletie, cu mai ales alte două posibile „influenţe”: 
Aristotel şi Heidegger. În greacă, meletie, ştim, înseamnă (https://dexonline.ro/definitie) şi grijă (μελέτη). 
Acelaşi sens îl regăsim la N. A. Constantinescu (Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, Editura Academiei 
R.P.R., 1963, p. 106), dar şi la Anatol Irimia („Arealul onomastic Sângerei. Nume de familie...”, în Psihologia, 
nr. 5-6/2012, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie). Aristotel deschide Metafizica (A 1, 980 
a 21) aşa cum Beethoven îşi va gestiona primele acorduri ale simfoniilor sale: „În fiinţa omului rezidă în chip 
esenţial grija (s.n., I. F.) de a vedea”. Este grija unei vederi care des-coperă fiinţa; o grijă de care este locuit şi 
Meletie. Traducerea din germană este realizată de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Cioabă (în Martin Heidegger, 
Fiinţă şi timp, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, p. 232). Este, spre deosebire de altele, traducerea care mă 
trimite către etimologia lui Meletie. Heidegger mă îmbrânceşte seducător către aceeaşi etimologie. Voi cita 
din Fiinţă şi timp (aceeaşi ediţie): „Fiinţa Dasein-ului se dezvăluie ca fiind grija” (p. 247). „Grija este termenul 
ontologic pentru integralitatea întregului structural al Dasein-ului” (p. 335). „Grija este fiinţă întru moarte” 
(p. 436). „Grija este întotdeauna, chiar dacă numai în chip privativ, preocupare şi grijă-pentru-celălalt” (p. 263). 
„Fiinţa Dasein-ului este grija” (p. 545). Dasein este „fiinţare care prin grija-pentru-celălalt trebuie adusă în 
fiinţa sa” (p. 263)... 

La Heidegger, grija nu are nimic de-a face cu truda, cu amărăciunea şi cu grijile cotidianului mărunt pe 
care ontic le întâlneşti la orice Dasein. Am numărat: către grijă, Heidegger ne trimite, în Fiinţă şi timp, de 149 
de ori, cu dezvoltări, nuanţe. Fiinţă şi timp este o analiză existenţial-ontologică. Din caracteristicile de fiinţă 
ale Dasein-ului, filosoful german aşază accente pe: faptul-de-a-fi-în-lume, faptul-de-a-fi-laolaltă-cu, înţelegerea, proiectul, 
grija, faptul-de-a-fi-întru-moarte etc. Aceste caracteristici sunt specifice doar „existenţei” (Dasein-ului uman). 
Heidegger le numeşte existenţiali (Existenzialien). Grija (Sorge) este integratorul existenţial, cel care pune în 
lumină structura ultimă a faptului-de-a-fi-în-lume. Ştim: între conceptul de grijă al lui Heidegger şi cel al lui 
Meletie există deosebiri mari, dar în Întreţineri mă tulbură şi un fior heideggerian nuanţat, în care asperităţile 
şi angoasele filosofului german au devenit ecouri timide. 

 
Dublul 

 
Dublul lui Meletie, Alter Ego care întreţine dialogul, nu poate fi confundat cu niciun dublu al zămisli-

rilor metafizice şi literare. Dublul... clasic are alt chip... Eul se află, de multe ori, în criză. Dorinţa de afirmare 
nu-l părăseşte, însă, niciodată. Atunci, el caută soluţii. Una dintre soluţii este dedublarea sa. Dublul, purtând 
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masca timidităţii, locuieşte, la început, în Eu. Apoi devine un fel de persoană separată, care încearcă să-i ia 
locul Eului. Nu-i lipsesc atuurile. Cel mai important dintre ele pare a fi faptul că Dublul, opus Eului, are 
succes acolo unde Eul nu poate cocheta decât cu eşecul. Treptat, în multe situaţii, Dublul ia locul Eului. Al-
teori, chiar îl distruge. Dublul este sfâşierea Eului, alienarea sa. Prin dedublare, Eul devine străin nu doar de 
lume, ci şi de sine însuşi. Este alienarea alienării, un joc periculos al spiritului. Dublul, salvatorul aşteptat, îşi 
trăieşte propria-i aventură. Aruncat în plan secund, Eul... iniţial îşi trăieşte uneori drama ca un paria al fiinţă-
rii. În riscanta sa aventură, Eul îşi îmbrânceşte fiinţa asumându-şi un risc pe care nu-l mai poate gestiona sau 
îl gestionează foarte greu. El stârneşte stihiile, dar nu le mai poate îmblânzi niciodată. Va fi nevoit să fiinţeze 
împreună cu acest alter ego ciudat al său, care nu-i va propune niciodată un armistiţiu pentru regăsirea unită-
ţii sale edenice. Eul a fost îmbrâncit de inconştient într-o prăpastie populată cu aventuri care au glas de sire-
ne seducătoare, dar nu mai poate evada din această prăpastie decât asumându-şi mereu o altă cădere... 

Dublul lui Meletie are o inconfundabilă aură a identităţii. Nu seamănă cu dublul dostoievskian al lui 
Goliadkin, cu dublul-umbră zămislit de Adalbert von Chamisso (Istoria stranie a lui Peter Schlemihl) sau cu vari-
antele de dublu experimentate de E. T. A. Hoffmann (Dublul, Elixirele diavolului, Prinţesa Bramblla, Părerile mo-
tanului Murr etc.). Şi nici cu dublul pe care-l regăsim, sub măşti diferite, la Oscar Wilde (Portretul lui Dorian 
Gray), Jose Saramago (O Homem Duplicado) sau la Plaut (Cei doi Menaechmi). Dublul lui Meletie aruncă socratic 
şi freudian, ca-ntr-un ludic spectacol al cugetării euristice, provocări purtătoare de măşti ale nedumeririlor 
care vor încuraja „revolta” frumoasă a seminţelor din care se vor ivi adevăruri, sinteze şi un univers al ca-
tharsisului în care ne putem relaxa fiinţarea. Dublul lui Meletie ştie că spiritul din care s-a desprins, ca motiv 
literar, este un Don Quijote al marilor, fermecătoarelor îndrăzneli intelectuale şi, de aceea, nu se va lăsa prins 
niciodată în capcana algoritmului lui Sancho Panza. Nu este scutierul care poartă mai ales grija măruntă a 
securităţii armelor, ci spiritul care are mereu grijă ca nu cumva să ruginească „armele” inteligenţei seniorului 
său. Dublul lui Meletie este acel Sancho Panza vrăjit de inocenţa lui Don Quijote. „Adevăratul Domn’ 
Meletie”, cum ar zice Goliadkin al lui Dostoievski, ştie că „Meletie-secund” este rupt din coasta Eului său, 
şi-l respectă ca pe un peripatetician îndrăgostit de o maieutică în care locuiesc tinereţea fără bătrâneţe şi ade-
vărul care n-are spaimă de moarte. Dublul lui Meletie îi realizează celui din care a... evadat, printr-un fel de... 
cubism literar, cu ecouri din Picasso, şi un portret... „Domn’ Meletie ar fi fost un bun psihoterapeut, 
psihanalizând cu pricepere...” (Gh. Vlăduţescu, op. cit., p. 14). „Pe Domn’ Meletie, de un an-doi «în retrage-
re» (nu-i plăcea cuvântul «pensionar»), îl măcina, pe de o parte devitalizarea, pe de alta marginalizarea lui so-
cială” (ibidem). „Lui Domn’ Meletie îi plăcea să-şi contrazică singur spusele, retoric, însă” (ibidem, p. 22). 
„Cam eretic, Domn’ Meletie, sau, mai curând, paradoxal, plăcându-i să întoarcă lucrurile pe dos, fie şi ficţio-
nalist” (ibidem, p. 75). „De fapt, monologa, nu discuta, iar eu îl lăsam, chiar îl provocam. Domn’ Meletie nu 
era o fiinţă dialogală sau, poate, mai binezis, dialoga monologând, sau monologa dialogând” (ibidem, p. 67). 
Uneori, chiar şi Domn’ Meletie lucrează la portretul său, adresându-i-se alter ego-ului: „Vezi tu, dascăl de 
atâta vreme, acum nemaifiind, am început să vorbesc cu mine însumi, tu fiind de decor, să nu zică lumea 
cine ştie ce...” (ibidem, p. 98). „Mă cerţi pentru nihilismul meu, este cuvântul tău. Eu aş zice deznădejdea ca 
retragere în mine. De ce? Eu am de cine să fug, dar nu am pe cine să urmez, ar fi spus Cicero. Vorbă ma-
re...” (ibidem, p. 99). 

 
Discursul cugetărilor memorabile 

 
Întreţineri este o aventură a Spiritului care te îmbrânceşte fericit într-un univers în care inima-ţi este 

lipită de înţelepciune, firesc, frumuseţe, morală autentică şi seninătatea fiinţării care este conştientă de faptul 
că-i locuită de finitudine. Îndrăznesc a spune că este şi un dar de excepţie: o terapie pentru spaimele care ne 
dau târcoale atunci când umbrele morţii devin mai zgomotoase. Zămislită şi literar la şcoala maeştrilor care 
ne-au dăruit kalokagathia, aş putea spune că este şi o carte a aforismelor, dacă aforismul reprezintă, aşa cum 
scria Blaga, „o floare în stare de graţie. Aleasă să conceapă Logosul şi să-l nască”. „Un aforism trebuie să fie 
ceva canonic încheiat, ca Biblia”, îmi mai şopteşte Blaga în Discobolul. Multe dintre gândurile lui Meletie au 
această aură. Nu sunt gânduri croite pentru a fi aruncate didactic într-un insectar al înţelepciunii. Sunt reve-
laţii care evadează firesc dintr-o conştiinţă care a mărşăluit academic şi prin cenuşa infernului seducător al 
cunoaşterii iubitoare de esenţe. Discursul îmi răscoleşte gânduri de... împrumut care mă locuiesc fericit... 
„Cine nu suferă din cauza cunoaşterii, acela n-a cunoscut nimic” (Emil Cioran, Pe culmile disperării, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1998, p. 166). „Nu cunoaştem decât ceea ce îmblânzim [...]. Oamenii nu mai au timp să 
cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a gata, de la neguţători. Cum însă nu există neguţători de prieteni, oamenii 
nu mai au prieteni” (Antoine de Saint-Exupéry, Micul prinţ, Bucureşti, Editura RAO,1998, p. 91). „1. Ce pot să 
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ştiu? 2. Ce trebuie să fac? 3. Ce pot spera? 4. Ce este omul?” (Immanuel Kant, Logică generală, Bucureşti, Editu-
ra Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985, traducere, studiu introductiv, note şi index de Alexandru Surdu, p. 78)... 

Să lăsăm câteva dintre aceste aforisme să ne încânte... „La urma-urmelor, nu ne putem revolta împo-
triva morţii, dacă murim mereu, atât cât trăim. Murim în viaţă şi trăim în moarte” (Gh. Vlăduţescu, op. cit., p. 39). 
„Istoria ne poartă, numai că noi suntem subiectul; ea, doar predicatul” (ibidem, p. 46). „Filantrop este şi 
schimnicul, după cum mizantrop poate fi şi cel mai sociabil om” (ibidem, p. 54). „Stricarea rânduielilor, înce-
pând cu familia, prima structură elementară, sminteşte întregul, contaminându-le şi pe celelalte” (ibidem, p. 56). 
„Înţelegând fatalitatea, te întremezi. Resemnarea nu este laşitate, cel puţin atunci când nu mai poţi schimba 
ceva” (ibidem, p. 70). „Să iei totul prea în serios, să nu te joci un pic chiar cu viaţa ta, trebuie să fie tare obosi-
tor” (ibidem, p. 82). „În credinţă nu e: dau ca să-mi dai. Credinţa nu e o negustorie” (ibidem, p. 86). „Nu vreau 
certitudinea din urmă, ci căutarea ei” (ibidem, p. 102). „Limita este eterna noastră provocare” (ibidem, p. 131). 
„Este uşor să câştigi libertatea, dar greu să înveţi ce să faci cu ea, cum să ne reconstruim cu ea” (ibidem, p. 148). 
„Sofistica [...] era şcoală de gândire subţire, pe muchie de cuţit. Trebuie să reflectăm până şi asupra absolutului” 
(ibidem, p. 164). „...Fiecare religie este adevărată pentru devoţii ei, nu însă celelalte false” (ibidem, p. 135). 

 
Viaţa. Moartea. Sinuciderea 

 
Citind şi Întreţineri, înţelegi care este chipul spiritului unui academician-filosof. Volumul este asediat 

de teme fundamentale. Vom încuraja ospăţul cugetării, cu bucuria descoperiri unor nuanţe de excepţie, pri-
vind doar către trei dintre acestea: Viaţa, Moartea, Sinuciderea.  

Întâlnim una dintre cele mai profunde perspective ale raportu-
lui dintre Viaţă şi Moarte din literatura română. În fapt, descoperim un 
discurs despre ViaţăMoarte. „La urma urmelor, zice Domn’ Meletie, nu 
ne putem revolta împotriva morţii, dacă murim mereu, atât cât trăim” 
(ibidem, p. 39). Apoi, spulberă prăpăstiile iluzorii dintre Viaţă şi Moarte, 
oferind şi alte determinări tulburătorului concept ViaţăMoarte: „Murim 
în viaţă şi trăim în moarte” (ibidem). De moarte nu poţi fugi: „Fugi de 
ea ca să te apropii. De fapt, toată viaţa este o apropiere de ea. Crezi că 
te îndepărtezi, dar te apropii” (ibidem, p. 15). Ea te „culege”, nu te 
„smulge”. Dar nu cu monotonia unui algoritm prăfuit: „Sunt tot atâtea 
modalităţi de a aştepta şi de a accepta, pregătindu-se pentru moarte, 
câţi oameni au fost, sunt şi vor mai fi. Şi tot atâtea feluri de a trece pra-
gul” (ibidem, p. 16). Nimic nu e simplu în ViaţăMoarte: „Este bine că ne 
naştem şi rău că murim sau, de ce nu, invers?” (ibidem, p. 118). Melete 
thanatou: „De la o anumită vârstă încolo, mai cu seamă după retragere 
(s.n., I. F.), toate sărbătorile aduc cu repetiţii ale prohodirii...” (ibidem, p. 
125). Îndrăzneala literar-metafizică depăşeşte universul platonician, pe 

cel stoic. Gh. Vlăduţescu ocoleşte locurile comune cu o eleganţă de lord al spiritului. Stoic, nu putem avea 
împotriviri logice raportate la Moarte. Dar cu nuanţe vlăduţeşti, da: „Doar atât, de ce în pământ? Simt frigul... 
de am fi fost aer, în aer să ne întoarcem. Sau apă, sau foc...” (ibidem, p. 123) Şi ne dăruieşte Domn’ Meletie 
unul dintre cele mai tulburătoare poeme din literatură despre MoarteViaţă: „În aer de-am trece, am învolbu-
ra apele./ Am răcori pe cei vii, când soarele-i arde,/ Am mângâia fetele, jucându-ne în părul lor,/ Am mişca 
frunzele, şi am purta zburătoarele./ De-am fi apă, i-am ostoi pe însetaţi,/ Am mângâia trupuri de fecioare,/ 
Am înflori în florile câmpului,/ Şi am răzbi în bobul de grâu./ Foc de am deveni, în cuptor am coace pâi-
nea,/ Iarna am alunga frigul, iar vara,/ De la soare venind, am bucura firea” (ibidem, p. 123). Chiar aşa: de ce 
în pământ?... Nu regăsim în volum doar întreţineri, ci şi ferme şi etico-estetic fundamentate împotriviri cor-
diale. 

Sinuciderea... Ce s-ar mai putea spune nou despre ea? Mereu se poate spune ceva nou despre orice, 
ar zice Domn’ Meletie. Creştinismul aplaudă etica vieţii. Omul îi aparţine lui Dumnezeu, căruia îi datorează 
viaţa. De acest dar special numai Dumnezeu te poate deposeda. În Vechiul Testament nu găsim, însă, nimic 
despre o interdicţie textuală a suicidului. Trei romane – Fraţii Karamazov, Crimă şi pedeapsă, Demonii –, trei sin-
ucideri. Cu doctrină, aş zice. Sinuciderile a trei epave dostoievskiene emblematice pentru ticăloşia lor. Camus 
răstoarnă perspectivele: „Nu există decât o problemă fundamentală cu adevărat importantă: sinuciderea. A 
hotărî dacă viaţa merită să fie trăită înseamnă a răspunde la problema fundamentală a filosofiei. Restul, dacă 
lumea are trei dimensiuni, dacă spiritul are nouă sau douăsprezece categorii, vine după aceea” (Albert Ca-
mus, Mitul lui Sisif, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1969, p. 7). A te omorî înseamnă că eşti 
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depăşit de viaţă şi că nu o înţelegi. Jean Améry (Despre sinucidere. Discurs asupra morţii liber alese, Bucureşti, Edi-
tura Art, 2012, p. 57) aruncă în joc, pornind de la umanitate şi demnitate, provocarea: „Moartea liber aleasă este 
un privilegiu al umanului” (op. cit., p. 57). Privilegiu? Avantaj, adică?... Poate că un Nu disperat pe care doar 
numai omul, fiinţă cugetătoare, şi-l poate asuma. Jean Améry citează în acest sens din Les Suicides, cartea lui 
Jean Baechler, o autoritate a domeniului: „Suicidul este specific şi universal uman; [...] cu riscul de a-i întrista 
pe iubitorii de animale, în mod evident animalele nu se sinucid” (ibidem, p. 57). Suicidul este, aşadar, specific 
omului, nu un privilegiu al acestuia... 

Domn’ Meletie concluzionează: „Nimeni nu-şi ia viaţa pentru că nu mai poate de bine” (Gh. Vlădu-
ţescu, op. cit., p. 69). Supravieţuirea (ViaţaMoartea) este locuită de paradoxuri: „Auzi, zicea Seneca, este laş 
acela care îşi ia viaţa de frica durerii, şi smintit cel ce trăieşte pentru a suferi” (ibidem, p. 71). Un 
antidostoievskian? „...Dacă e să mori în chinuri mari, dintr-un motiv sau altul, sinuciderea nu este răul cel 
mai mic?” (ibidem, p. 119). „Resemnarea nu este laşitate, cel puţin atunci când nu mai poţi schimba ceva” 
(ibidem, p. 70). Dublul lui Domn’ Meletie îl provoacă: „Dar nu mi-ai spus părerea dumitale privitoare la cano-
nul bisericesc [...], acela de a nu sluji la mormânt [al sinucigaşului; n.n., I. F.]” (ibidem, p. 67). Meletie răstoar-
nă canoanele bisericeşti: „Ne închipuim că [Dumnezeu; n.n., I. F.] îi va hărăzi pe sinucigaşi, pe vecie, iadului, 
dar dacă Dumnezeu este mai milos şi mai drept decât noi? [...] Să lăsăm judecata din urmă pe seama lui, iar 
noi, aici, să ne rugăm să ne mântuiască pe noi, păcătoşii. Nu asta, ori şi asta, este menirea preotului? Îşi iau 
viaţa, cei ce şi-o iau, unul de una, altul de alta. Ba, fanaticii de mai de demult, nu şi-o luau şi ei, ca să ajungă 
mai curând în lumea lui Dumnezeu...?” (ibidem, p. 69). Putem susţine discursul lui Meletie despre răsturnarea 
canoanelor bisericeşti cu privire la asistenţa creştinească asigurată sinucigaşului printr-un exemplu devenit 
celebru. Cine-mi poate spune dacă Freud s-a sinucis sau a fost eutanasiat? Avea o tumoare nenorocită în 
cavitatea bucală, a suportat excizia cerului gurii şi a maxilarelor. Purta o proteză care-l agresa. El, admirato-
rul... inconsecvent al lui Dostoievski, apostolul Suferinţei, n-a mai suportat şi i-a cerut medicului să-i facă o 
injecţie mortală cu morfină. Apostolul terapiei prin psihanaliză, savantul care ne-a spus cum putem scăpa de 
coşmarurile care ne bântuie fiinţarea, a cedat. Şi nu l-a rugat pe medic să-i injecteze morfina. I-a cerut. Ce 
este aceasta? Nu cumva sinucidere? Citind Dicţionarul oamenilor celebri în faţa morţii (Isabelle Bricard, Editura 
Albatros, Bucureşti, 2001), poţi înţelege şi mai bine această graniţă care se tot mută aiurea între moarte natu-
rală, suicid şi eutanasie. Când Dostoievski spunea că Stavroghin era „o mumie umblătoare”, nu-i anunţa 
moartea. El... murise deja; ca spirit. Zisa lui Dostoievski era o previziune a sinuciderii lui Stavroghin; sinuci-
derea desăvârşea treaba morţii... 

 
„Ca spre sfârşitul unui bal mascat” 

 
Citind această carte, îl înţelegi şi pe Schopenhauer, cel din Viaţa, amorul şi moartea: „Este o mângâiere 

să-ţi poţi spune oricând: «Moartea este tot atât de firească pe cât e de firească viaţa» [...]. Moartea este marele 
rezervor al vieţii. Numai înţelegând marea trecere, ordinea şi ritmul ei, vom fi împăcaţi cu noi înşine”. Marin 
Preda broda în marginile aceluiaşi gând schopenhaurian: „Moartea e un fenomen simplu în natură, numai 
oamenii îl fac înspăimântător. Vorbesc de moartea naturală...” (Cel mai iubit dintre pământeni, vol. I, Editura 
Marin Preda, Bucureşti, 1997, p. 7). 

Întreţineri mă îndeamnă să-l ascult pe Jaques Derrida, cel din (EX)POZIŢII (Bucureşti, Editura Idea 
Design & Print, 2001, p. 13): „«A deconstrui» filosofia ar însemna [...] a gândi genealogia structurată a con-
ceptelor sale în maniera cea mai fidelă, cea mai interioară, dar în acelaşi timp dintr-un anumit in-calificabil, 
de nenumit de către ea; a termina ceea ce această istorie a putut să ascundă sau să interzică, devenind istorie 
printr-o astfel de reprimare întrucâtva interesată”. Întreţineri este o deconstrucţie derrideană. O deconstrucţie 
care poate avea chipul unui salt de la dorinţa de a ne trezi din coşmarul fiinţării, la dorinţa de a stăpâni acest 
coşmar într-o reîncepere totală şi mereu prezentă. Cam aşa întâmpina Derrida şi creaţia lui James Joyce. 

Nota bene, cartea nu aplaudă ceea ce unii dintre noi credem că ar reprezenta firescul: „Când cerşetorii 
mor, n-apar comete; /Doar pentru prinţi tăria se aprinde” (W. Shakespeare). Pentru Domnu’ Meletie sun-
tem egali în moarte. În schimb, cu Shakespeare există consonanţă atunci când auzim vocea Gertrudei, din 
Hamlet (Actul I, scena 2): „Tu ştii c-aşa e dat; tot ce trăieşte va muri, trecând prin viaţă în vecie”. Volumul 
trimite aplauze şi către gândul lui Bertrand Russel, cel care ne spune că pentru „omul capabil de magnanimi-
tate”, „viaţa va deveni [...] o comuniune cu marile spirite din toate epocile, iar moartea personală nu va în-
semna mai mult decât un incident neglijabil” (În căutarea fericirii, Bucureşti, Editura Humanitas, 2011, p. 81). 

Întreţineri este o carte a înţelepciunii care ne oferă orizonturi către cheile de decriptare a esenţelor. În 
fiecare pagină a cărţii auzim parcă şoapta finală a lui Seneca, din Scrisori către Luciliu (Bucureşti, Editura Ştiin-
ţifică, 1967, p. 495): „Am să-ţi dau o formulă scurtă prin care să te poţi măsura, prin care să-ţi dai seama da-
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că eşti desăvârşit: vei fi în stăpânirea binelui propriu, când îţi vei da seama că «fericiţii» sunt cei mai nefericiţi 
oameni”. 

M-a cucerit Întreţineri şi, întrucât cred că Gh. Vlăduţescu, aidoma lui Heidegger şi Derrida, aplaudă 
gândul că filosofii „trebuie să smulgă filosofia din sminteala de a vrea să edifice o teorie care are ultimul cu-
vânt” (Jürgen Habermas, Discursul filosofic al modernităţii, Bucureşti, Editura ALL Educaţional, 2000, nota 
365). În Sein und Zeit, Heidegger fundează privirea îndreptată către esenţă (die Wesensschau) în înţelegerea existen-
ţei factice. În Întreţineri regăsim această privire, această grijă a privirii, inclusiv ataşamentul faţă de ideea că „in-
terogarea privitoare la fiinţă [...] este [...] caracterizată prin istoricitate” (Martin Heidegger, Fiinţă şi timp, Bu-
cureşti, Editura Humanitas, 2003, p. 29). 

Am fost sedus de Întreţineri şi pentru că reprezintă un remarcabil discurs care realizează cuceritor dis-
tincţia dintre textul vieţii şi comentariul vieţii la care ne trimite Ştefan Afloroaei (Fabula existenţială. Cu privire la 
distanţa dintre a trăi şi a exista şi alte eseuri, Iaşi, Editura Polirom, 2018, p. 44): „Experienţa se poate compara cu 
textul, iar meditarea şi cunoştinţele cu comentariile lui”. În acest context îl simţim solidar cu Întreţineri şi pe 
Schopenhauer (Aforisme ale înţelepciunii în viaţă, Bucureşti, Editura Albatros, 1922, p. 281): „Într-un sens mai 
larg se poate zice: primii patruzeci de ani ai vieţii ne dau textul, cei din urmă treizeci comentariul, fără de 
care nu am putea cunoaşte adevăratul înţeles şi conex al textului, precum morala şi toate fineţele lui [...]. Spre 
sfârşitul vieţii este ca spre sfârşitul unui bal mascat, când se scot măştile. Acum vedem în adevăr cu cine am 
avut de-a face în decursul vieţii”. Solidaritate care aleargă şi dinspre Epictet, desigur, cel care spunea că dacă 
nu-i poate arăta nimeni un stoic, măcar să-i arate unul care vrea să devină stoic, unul „care întreţine (s.n., I. F.) 
în acest trup muritor un comerţ secret cu zeii şi care vrea să-l despoaie pe un om pentru a deveni un zeu” 
(Manualul, Bucureşti, Editura Seneca Lucius Annaeus, 2016, Cartea a doua, 49). 

Găsim în Întreţineri logica... etică tulburătoare a Apostolului Ioan: „ Amin, amin grăiesc vouă, grăun-
tele de grâu, când cade pe pământ, dacă nu va muri, rămâne stingher; dar dacă va muri, aduce multă roadă!” 
(Ioan 12, 24). Nu întâmplător a aşezat Dostoievski aceste vorbe pe pagina de gardă a romanului său Fraţii 
Karamazov. Parabola grăuntelui de grâu care numai murind rodeşte traversează imperial întreaga operă dosto-
ievskiană. 

Şi-mi mai spune Întreţineri, între multe altele, că filosoful Gh. 
Vlăduţescu – spiritul care a oferit culturii române cărţi fundamentale 
de filosofie –, sedus fermecător şi de mirajul literaturii, rămâne, nota 
bene, credincios unui gând minunat mai vechi al său, gând care-mi 
spune că filosofia „mereu ne poate învăţa să ne ferim de idoli şi să ne 
folosim bine mintea. Ea adaugă lumini în plus pe cerul nostru” (Gh. 
Vlăduţescu, Introducere în istoria filosofiei Orientului Antic, Bucureşti, Edi-
tura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, p. 14). Pentru academicianul 
Gh. Vlăduţescu, Filosofia şi Literatura sunt surori de cruce.  

Am mai spus cândva: citind Întreţineri, m-am tot gândit la 
Emil Brumaru... Poate pentru faptul că el, îndrăgostitul de Dosto-
ievski, nota cu mare admiraţie: „Există plăcerea enormă de a da citate. 
Oare ea n-ar putea fi dusă până la limită? De exemplu, să copiezi tot 
Idiotul, să comentezi cu un singur cuvânt: fantastic!, şi să publici ches-
tia asta” (Emil Brumaru, Cerşetorul de cafea. Scrisori către Lucian Raicu, 
Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 75). Această tentaţie m-a sedus şi pe 

mine, cugetând de ceva vreme asupra volumului Întreţineri, un admirabil a-fi-întru-viaţă-moarte, dacă dez-
voltăm o sugestie heideggeriană. 

Gheorghe Vlăduţescu 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=7501
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Sofiştii – primii profesori de retorică 

Dr. Aurel M. CAZACU 
Bucureşti 

 
Dacă primii sofişti au fost consideraţi înţelepţi, cu timpul termenul de „sofist” a primit o semnifica-

ţie negativă. Socrate, apoi discipolii săi, Platon, Xenofon, iar ulterior Aristotel au introdus, nu fără temei, o 
accepţiune negativă termenului de „sofist”, inerţial identificat şi astăzi în diferite dicţionare, tratate, manuale 
şi studii. Dar sofiştii au reprezentat un formidabil fenomen cultural, tot atât de necesar ca Socrate, Platon şi 
Aristotel. Mai mult, Socrate, Platon şi Aristotel n-ar fi existat în lipsa sofiştilor. Capacitatea nelimitată de a 
cunoaşte şi de a convinge, iată darul inestimabil oferit de sofişti. În acest context, preocupările retorice ale 
primilor sofişti – Protagoras, Gorgias şi Prodicos – vor fi lămuritoare şi, totodată, convingătoare.  

 
De la accepţiune negativă la libertatea spiritului 

 
Primii profesori de retorică din Atena au fost sofiştii Protagoras din Abdera (485-417/416 î.Hr.), 

Gorgias din Leontinoi (Sicilia, 485-380 î.Hr.) şi Prodicos din Keos (460-398 î.Hr.). Sensul originar al terme-
nului de „sofist” era cel de „înţelept”, „cunoscător într-ale înţelepciunii” sau „posesor de înţelepciune”. Ac-
cepţiunea negativă dată termenului „sofist” se regăseşte la Socrate; mai precis, la discipolii săi Platon şi Xe-
nofon, iar ulterior la Aristotel. Capetele de acuzare1 împotriva sofiştilor sunt de natură diversă:  

- sofistica este o ştiinţă aparentă, nu una reală; 
- este profesată cu plată, nicidecum din dragoste dezinteresată pentru adevăr;  
- este un pericol, atât pentru religie, cât şi pentru uzanţele morale; 
- a contribuit la pierderea puterii de către aristocraţi, dând impuls unei clase noi, cu înzestrări şi abili-

tăţi personale, şi nu raportate la tradiţia şi nobleţea familiei ş.a. 
Astăzi, majoritatea cercetătorilor sunt de acord cu faptul că sofiştii au fost un fenomen cultural la fel 

de necesar ca Socrate, Platon şi Aristotel. Mai mult, aceştia n-ar fi putut exista fără sofişti. 
În ce constă noutatea sofisticii? Pentru sofişti, omul şi creaţiile spirituale ale acestuia se situează în 

centrul reflecţiei. Omul ca individ şi ca membru al societăţii este cel spre care se îndreaptă atenţia sofisticii. 
Aşa se înţelege de ce temele dominante ale speculaţiei sofiste sunt etica, politica, arta, limbajul, religia, educa-
ţia, inclusiv retorica, adică tot ceea ce astăzi se numeşte cultură umanistă. De fapt, sofiştii inaugurează de facto 
perioada umanistă a filosofiei antice greceşti. Sofiştii au ştiut să explice şi să redea într-o anumită formă dife-
ritele aspecte ale perioadei mult încercate prin care treceau: 

- lenta şi inexorabila criză a aristocraţiei pe fondul creşterii puterii demosului; 
- extinderea comerţului dincolo de limitele înguste ale fiecărei cetăţi; 
- schimbul de experienţe şi cunoştinţe între călători; 
- confruntarea dintre uzanţe, obiceiuri şi legi greceşti cu altele total diferite; 
- criza valorilor tradiţionale şi extinderea accesului la putere a demosului ş.a. 
Umanismul, relativismul, accentul pus pe cunoaştere şi experienţă, pe capacitatea de a convinge, pe 

nevoile reale ale momentului sunt tot atâtea repere care ne lămuresc de ce sofiştii au avut atât de mare suc-
ces, mai ales în rândul tinerilor. 

Platon şi Aristotel au insistat pe finalitatea practică şi nu pur teoretică, filosofică a sofisticii, iar acest 
fapt a fost considerat ca un declin speculativ şi moral. Dar sofiştii nu au căutat adevărul pentru sine însuşi 
(asemănător filosofilor care cercetau physis-ul), ci aveau drept scop predarea, comunicarea cunoştinţelor, mo-
tiv pentru care formarea unor discipline era un fapt esenţial. Ei au transformat transmiterea cunoştinţelor 
într-o adevărată profesie. Chiar sensul cuvântului sophistès, „învăţător care formează spiritele şi sufletele” este 
deosebit de larg, cuprinzând, atât filosofii, cât şi pe cei care predau retorica. Figurile cele mai proeminente şi 
mai reprezentative ale sofisticii sunt Protagoras, Gorgias, Prodicos, însă lista lor fiind mult mai întinsă, în 
funcţie de punctul de vedere urmărit de interpreţi. Prin ei, mişcarea sofistică ajunge la apogeu, iar mai târziu 

                                                 
1 Vide Platon, Sofistul, 222 a-224 d, Aristotel, Respingerile sofistice, 165 a 22. 
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se pierde prin dispersie în retorica ce avea să domine toate compartimentele vieţii spirituale.  
În Ce este filosofia antică? Pierre Hadot înlătură interpretările deformate exprimate în timp asupra so-

fiştilor (în primul rând, nedreapta adversitate arătată iniţiatorilor mişcării sofistice de către Socrate, Platon şi 
Aristotel), recunoaşte remarcabila lor originalitate, pledează pentru marea lor elevaţie spirituală şi abilitate de 
a-şi atrage auditoriul, oferă temeiuri solide pentru reconsiderarea şi valorificarea sofisticii secolului al V-lea:  

„Direcţia de gândire pe care ei o reprezintă apare, în acelaşi timp, ca o continuitate şi ca o ruptură în 
raport cu ceea ce a precedat-o. Continuitate, în măsura în care metoda de argumentare a lui Parmenide, 
Zenon din Elea sau Melissos se regăseşte în paradoxurile sofiste, continuitate, de asemenea, în măsura în 
care sofiştii încearcă să adune întreaga cunoaştere ştiinţifică sau istorică acumulată de gânditorii anteriori. 
Dar şi ruptură, pentru că, pe de o parte, ei supun unei critici radicale această cunoaştere anterioară, insistând, 
fiecare în maniera sa, asupra conflictului care opune natura (physis) şi convenţiile umane (nomoi), şi pentru că, 
pe de altă parte, activitatea lor este îndreptată în special spre formarea tineretului în vederea reuşitei în viaţa 
politică. Învăţătura lor răspunde unei nevoi. Avântul vieţii democratice ridică pentru oamenii cetăţii, îndeo-
sebi pentru cei ce vor să parvină la putere, cerinţa să posede o măiestrie desăvârşită a cuvântului”2. 

Într-o anumită măsură, sofiştii au compromis parţial aspectul teoretic al filosofiei. Dar acuza se di-
minuează, de vreme ce tematica tratată de sofişti se referă la viaţa şi problemele concrete ale oamenilor (de 
regulă, probleme etice şi politice), obligaţi apoi să-şi finalizeze reflecţiile în mod practic (observaţii, sfaturi, 
îndemnuri etc.). Pe de altă parte, în concepţia sofiştilor, perfecţiunea sau virtutea (areté) nu mai este o prero-
gativă a nobleţei sângelui, ci, mai degrabă, se întemeiază pe cunoaştere. Aşadar, problema educaţiei şi anga-
jamentul pedagogic primesc o nouă semnificaţie. Nici reproşul că sofiştii nu au rămas fideli cetăţii lor de ori-
gine (Protagoras şi Prodicos au venit la Atena din Ionia, iar Gorgias din Italia de Sud), mergând din cetate în 
cetate, nu este de la sine înţeles. Limitele înguste ale polisului nu-şi mai găseau justificarea într-o lume aflată 
mereu în mişcare, dornică de cunoaştere, de schimbare, de asimilare a altor paradigme culturale. 

Spre deosebire de predecesori, sofiştii au adus în cetate darul cel mai de preţ: libertatea spiritului. Ei 
au răsturnat vechile concepţii, au criticat religia tradiţională, au construit diatribe răsunătoare împotriva pre-
supoziţiilor de formare a clasei politice, au zguduit instituţiile sclerozate, au contestat cea mai mare parte a 
valorilor tradiţionale. Dar ce au pus în loc? Capacitatea nelimitată de a cunoaşte şi de a convinge. 

 
Preocupările retorice la Protagoras 
 
Protagoras (485-417/416 î.Hr.) s-a născut la Abdera, a călătorit mult prin tot felul de cetăţi greceşti 

şi şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii la Atena, unde a influenţat gândirea contemporanilor săi în privin-
ţa unor probleme de ordin politic şi moral. A fost prieten cu Euripide şi cu Socrate, dar şi foarte apreciat de 
către politicieni, printre care şi Pericle, care i-a încredinţat în 444/443 î.Hr. misiunea de a fonda, organiza şi 
redacta constituţia pentru noua colonie panelenică de la Thurioi, cetate din sudul Italiei. Şi-a exprimat agnos-
ticismul în lucrarea Despre zei, deşi a adoptat idei morale 
convenţionale. Iată cuvintele de început din acest opuscul 
care au rămas în memoria colectivă multă vreme:  

„În ce-i priveşte pe zei, n-am mijloace să ştiu nici 
că există, nici că nu există; căci multe sunt pricinile care 
împiedică cunoaşterea; atât obscuritatea problemei, cât şi 
scurtimea vieţii omeneşti”3. 

Citind-o în public la Atena, a fost acuzat de im-
pietate, iar cărţile lui au fost arse în public. Exilat din 
Atena în ultimul an al vieţii, moare în drum spre noua 
destinaţie, Sicilia. Izvoarele antice susţin că el, cel dintâi, a 
luat plată pentru lecţiile sale, obicei răspândit ulterior 
printre eleni. Tot primul a înfiinţat concursurile oratorice 
şi i-a învăţat pe cei care discutau în contradictoriu între-
buinţarea sofismelor. A dat naştere modei discuţiei po-
lemice, însă a neglijat înţelesul în favoarea îndemânării 
verbale.  

                                                 
2 Pierre Hadot, Ce este filosofia antică ?, Editura Polirom, Iaşi, 1997, pp. 40-41. 
3 Diogene Laertios, Protagoras, capitolul VIII, III 51, în Despre vieţile şi doctrinele filosofilor (traducere din limba greacă de C.I. 
Balmuş. Studiu introductiv şi comentarii de Aram M. Frenkian), Editura Academiei, Bucureşti, 1963, p. 441. 

Bust considerat a fi al lui Protagoras 
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Anecdota cu elevul de retorică care vrea să-l păgubească pe profesorul său de onorariul cuvenit îl în-
tâlnim şi la Protagoras, situaţie povestită de Diogene Laertios: „Se povesteşte că odată, cerându-i lui 
Euathlos, discipolul său, onorariul, acesta i-a răspuns: «Dar n-am câştigat încă nicio victorie». «Ba nu», îi spu-
se Protagoras, «dacă câştig procesul împotriva ta, trebuie să fiu plătit pentru c-am câştigat; dacă câştigi tu, la 
fel trebuie să fiu plătit pentru că tu ai câştigat»”. 

Platon a dat numele său unuia dintre dialogurile4 pe care le-a scris. Are şi un subtitlu: „Sofiştii, dialog 
endeictic” (de la grecescul endeiknymi, care înseamnă a arăta, a denunţa). Aşadar, dialogul Protagoras este o 
denunţare publică a rolului social şi moral al sofisticii. În acest dialog, Protagoras susţine că îi învaţă pe oa-
meni virtutea în comportamentul lor de zi cu zi: 

„Aşadar, eu am urmat un drum cu totul contrar acestora [al sofiştilor ascunşi sub paravanul altei înde-
letniciri – n.n.] şi recunosc că sunt sofist şi că învăţ pe oameni... Iată că deja sunt câţiva ani bunişori de când 
practic acest meşteşug, căci în totul am mulţi la număr... Iar învăţătura pe care o predau eu este priceperea în 
cele gospodăreşti sau modul cum şi-ar putea gospodări casa în chipul cel mai desăvârşit şi priceperea în treburi-
le cetăţii, sau modul cum le-ar putea face faţă şi cu fapta şi cu cuvântul în cele mai bune condiţii”5. 

Această „pricepere” (euboulía) este tocmai îndemânarea de a vorbi, mai ales în public, înaintea diver-
selor tribunale ateniene (Aeropagul – rezervat proceselor de omucidere; Heliàia sau Tribunalul Popular, alcă-
tuit din reprezentanţii tuturor demelor ateniene şi care întrunea 6.000 de membri; tribunale obişnuite) sau în 
cadrul Adunării Poporului (Ecclesia, în care erau incluşi toţi cetăţenii liberi care depăşiseră vârsta de 20 de 
ani), Adunării Bătrânilor (Gerusia) sau chiar în Agora. Ea poate fi predată prin intermediul tehnicii antilogiei, 
care ne arată cum să facem ca orice punct de vedere să se impună asupra celui opus. Exprimând spiritul 
epocii sale, Platon aduce în acest dialog de tinereţe un omagiu destul de consistent, chiar dacă uneori ironic, 
sofiştilor Prodicos şi Hippias, precum şi maestrului lor Protagoras, deşi filosofia sa urmăreşte în primul rând 
combaterea acestora. 

Maxima lui Protagoras a fost „omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor care există, în ce fel exis-
tă, şi a celor care nu există, în ce fel nu există”. Dacă prin „măsură” Protagoras pare să fi înţeles norma sau 
criteriul judecăţii, prin „lucruri” pare să fi înţeles faptele omului; aşadar raţiunea omului (ca individ, şi nu ca 
specie, cum au amplificat interpretarea unii cercetători contemporani) reprezintă „măsura lucrurilor”. Maxi-
ma lui Protagoras poate fi considerată o teză de bază a umanismului antic grecesc, o plonjare în planul cu-
noaşterii, cu contribuţie însemnată la naşterea gnoseologiei, o reorientare a criteriilor valorice spre relativism. 

În cele două lucrări, Discuţii contradictorii (sau Antilogii) şi Arta de a discuta, Protagoras aprofundează 
propria sa axiomă prin intermediul a două teze: 

1) cu privire la fiecare lucru există două raţionamente, opuse unul altuia; 
2) să faci mai puternic argumentul mai slab, în detrimentul celui mai puternic. 
Metoda este în mod esenţial una a antilogiei sau a controversei, organizarea unor argumente împo-

triva altora în funcţie de interese. Neexistând un criteriu obiectiv care să ne ajute în descoperirea adevărului, 
tot efortul se centrează pentru a argumenta că teza susţinută (chiar şi cea slabă) este mai verosimilă decât cea 
a oponentului. Aceasta nu înseamnă că Protagoras şi-ar fi învăţat discipolii să aleagă nedreptatea şi incorecti-
tudinea, ci doar tehnicile prin care aceştia să-şi susţină mai bine acel argument care în timpul discuţiei pare a 
fi mai slab. Aşadar Protagoras nu defineşte esenţa valorilor, ci scoate la iveală o serie de argumente care ne 
fac să vedem un lucru ca fiind frumos, bun, drept, adevărat, înţelept etc. şi o altă serie de argumente care ne 
fac să vedem acelaşi lucru ca fiind urât, rău, nedrept, fals, neînţelept. 

Suntem acum în măsură să înţelegem în ce constă virtutea la Protagoras, despre care mărturisea că o 
preda tinerilor. Învăţătura lui Protagoras este, de fapt, „priceperea” (euboulía) în cele gospodăreşti şi în tradi-
ţiile cetăţii, adică harul de a vorbi, mai ales în public, înaintea Tribunalului sau a Adunărilor. Iar priceperea în 
predare constă în tehnica antilogiei, care ne arată cum să facem ca orice punct de vedere să se impună asu-
pra celui opus. Dacă nu există valori morale absolute şi, prin urmare, nici un bine absolut, atunci există ceva 
care este mai util, mai convenabil şi de aceea mai potrivit. Înţeleptul nu este cel care cunoaşte valorile abso-
lute, ci cel care cunoaşte acest relativ mai folositor, mai potrivit, mai convenabil, care ştie să-l pună în practi-
că şi să-l facă mai practic. 

În ceea ce priveşte limbajul şi arta cuvântului, Protagoras a fost un mânuitor excelent al gramaticii şi 
al logicii. Discipolii săi erau învăţaţi să precizeze sensul cuvintelor şi să construiască raţionamente în aparen-
ţă de necontestat. 

                                                 
4 Platon, Protagoras [sau Sofiştii, dialog endeictic], 309 a-362 a (Traducere, note introductive şi note de Şerban Mironescu), în 
Platon, Opere, vol. I (Ediţie îngrijită de Petru Creţia şi Constantin Noica), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pp. 423-479. 
5 Platon, Protagoras, 317 bc, 319 a. 
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Preocupările retorice la Gorgias 
 

Retorul Tisias a avut ca elev pe un alt sicilian care a reînviat arta oratoriei, Gorgias din Leontinoi. 
Născut către 485 î.Hr., Gorgias, contemporan cu Herodot, a trăit peste o sută de ani, până pe la 380 î.Hr. A 
fost şi discipolul lui Empedocle, dar şi profesorul istoricului Tucidide, al generalului şi marelui om de stat 
atenian Pericle şi al strălucitului retor Isocrate. A călătorit prin toate cetăţile greceşti, iar în 427 a fost trimis 
la Atena, unde a cunoscut un uriaş succes cu arta sa retorică. 

Istoricul Diodoros6 (numit şi Diodorus Siculus sau Diodoros din Sicilia) ne relatează în compendiul 
Historion Bibliotheke (Biblioteca istorică) un moment din viaţa lui Gorgias, venit în solie la Atena, alături de 
Tisias. Prezentându-se în faţa Adunării Poporului, ţinu un discurs prin care solicita alianţa poporului atenian. 
Discursul său a produs un efect deosebit în mintea şi sufletul atenienilor. Întrebuinţând figuri retorice strălu-
cite, antiteze surprinzătoare, perioade cu număr egal (isocola), fraze cu sunete identice (omofonii), tropi, me-
tafore, alegorii, reluări, întoarceri, inversiuni ale topicii normale (hyperbat), atribuirea înţelesului unui cuvânt 
altui cuvânt cu sens apropiat (catahreză) şi multe alte meşteşuguri oratorice, izbuti să determine pe atenieni 
să trimită ajutor celor din Leontinoi. La Atena şi în alte cetăţi din Atica, discursurile sale dobândesc succese 
răsunătoare. 

Philostrat7, în Vieţile sofiştilor, ne-a păstrat amintirea a trei discursuri epideictice elaborate de Gorgias: 
Phytikòs lògos (Discursul pythic), discurs solemn pronunţat la Delphi cu prilejul Jocurilor Pythice; Discursul olim-
pic, discurs pronunţat cu ocazia unui popas la Olimpia, unde a exprimat cugetarea că grecii ar trebui să ră-
mână uniţi, renunţând la luptele fratricide, spre a-şi îndrepta forţele în special împotriva perşilor; Epitàfios 
lògos (Discursul funebru), discurs în memoria ostaşilor atenieni căzuţi în luptă (nerostit însă, întrucât Gorgias, 
fiind străin, nu avea acest drept). 

Gorgias este şi autorul unui Manual de artă oratorică (Tehne) şi a unor elogii (encomion) cu subiect is-
toric-mitologic – Elogiul Elenei şi Apărarea lui Palamedes, unde li se atribuie personajelor cele mai înalte şi mai 
frumoase virtuţi (mègistà te kai kàllista). 

Dacă Protagoras propagă relativismul, Gorgias este un sceptic radical, neîncrezător în existenţa lu-
crurilor, în valoarea cunoaşterii, în capacitatea umană de a comunica gândurile. În cartea sa, Despre nonexistent 
sau despre natură (lucrare pierdută, cunoscută prin intermediul a două ample relatări, aceea a lui Sextus 
Empiricus şi cea cuprinsă într-un text pseudoaristotelian Despre Melissos), Gorgias s-a străduit să dovedească 
succesiv trei teze fundamentale, care au făcut o figură neobişnuită în literatura filosofică a secolului al V-lea: 

a) nimic nu există, adică nu există ceva ce există; 
b) dacă ar exista ceea ce există, nu ar putea fi cunoscut; 
c) dacă am admite că ar putea fi cunoscut, ar fi imposibil de comunicat sau de explicat altora. 
Departe de a fi un simplu joc de îndemânare retorică, argumentarea celor trei teze conduce la exclu-

derea în mod radical a posibilităţii unui adevăr obiectiv. În acest sens, Sextus Empiricus conchide: „În faţa 
acestor grave probleme fără ieşire, ridicate de Gorgias, dispare – în ce le priveşte – însuşi criteriul adevărului. 
Căci despre nonexistent, noncognoscibil, noncomunicabil nu există niciun criteriu [de apreciere]”8. 

Dacă aletheia este de neatins, pentru Gorgias nici doxa (calea părerii, „cea mai nesigură dintre toate 
lucrurile”) nu are valabilitate. Probabil, apreciază unii cercetători, Gorgias caută o a treia cale între existent şi 
aparenţa înşelătoare, între aletheia şi doxa. A intuit-o, fără a o teoretiza: analiza situaţiei, descrierea a ceea ce 
trebuie sau nu să se facă, un fel de practicare a „eticii situaţionale”9. Aceasta înseamnă că, pe de o parte, 
obligaţiile variază în funcţie de împrejurări, vârstă, caracteristică socială, iar, pe de altă parte, aceeaşi acţiune 
poate fi bună sau mai puţin bună în funcţie de cel care îi este subiect. 

Dacă nu şi-a dus la bun sfârşit concepţia filosofică, în schimb este deosebit de fecund în domeniul 
retoricii. Drept rezultat al scepticismului radical, cuvântul la Gorgias dobândeşte autonomie aproape nelimi-
tată, fiind disponibil pentru orice. Cuvântul, pentru Gorgias, este purtător de sugestie, persuasiune, opinie, 
iar retorica este arta persuasiunii, arta care ştie să fructifice cel mai bine aceste atribute ale cuvântului. Aşa se 
explică succesul enorm pe care l-a cunoscut Gorgias oriunde se ducea: în puterea magică a cuvântului a găsit 

                                                 
6 Diodor, XII, 53, 1, în Filosofia greacă până la Platon, vol. II, partea a 2-a, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, 
p. 451. 
7 Philostrat, V.S. I, 9, 1 şi urm., în Filosofia greacă până la Platon, vol. II, partea a 2-a, pp. 449-450. 
8 Sextus Empiricus, Adv. Mathem, VII, 87, în Filosofia greacă până la Platon, vol. II, partea a 2-a, Editura Ştiinţifică şi Enciclope-
dică, Bucureşti, 1984, p. 465. 
9 Apud Giovanni Reale, Gorgias, în Istoria filosofiei antice, vol. 2, „Sofiştii, Socrate şi micii socratici” (traducere din limba italiană 
de Cristian Şoimuşan), Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2009, p. 69. 
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Gorgias instrumentul de neînlocuit în impunerea dominaţiei. El însuşi se lăuda că ştie să vorbească despre 
orice subiect şi să convingă pe oricine despre orice. Mai mult, ştia să depăşească, printr-o abilitate persuasi-
vă, chiar şi pe specialişti în propriul lor domeniu de activitate. De pildă, se lăuda că-şi întrecuse fratele medic 
în capacitatea de a convinge bolnavul să se supună anumitor tratamente. În dialogul omonim al lui Platon, 
Gorgias mărturiseşte: 

„Adesea, mergând împreună cu fratele meu şi alţi medici pe la câte un bolnav, cum acesta nu voia să 
înghită leacul, nici să se lase tăiat sau ars de medic, neputând medicul să-l convingă, eu reuşeam fără alt meş-
teşug decât retorica. Eu susţin că în orice oraş ar merge împreună oratorul şi medicul, dacă s-ar purta discu-
ţia în adunarea poporului sau într-o altă reuniune care dintre cei doi să fie ales medic, medicul nici nu va fi 
băgat în seamă, ci va fi ales cel capabil să vorbească, dacă va vrea. Şi cu oricare alt om de meserie ar concura, 
oratorul ar reuşi să se facă ales mai degrabă decât oricine. Nu există chestiune pe care oratorul să nu o trate-
ze mai convingător decât oricare dintre oamenii de meserie din mulţime. Atât de mare este, aşadar, puterea 
acestei arte şi de acest soi este ea”10. 

Desprins de valori şi de adevăr, cuvântul poate deveni disponibil pentru aventuri extreme. Admite 
totuşi valorile morale şi-şi pune retorica la dispoziţia lor. Gorgias a fost un adevărat profesor de retorică. Şi-a 
familiarizat elevii cu toate tipurile de discurs (în special cu cel public, filosofic şi ştiinţific), i-a învăţat variate-
le metode şi procedee pentru a persuada, să susţină sau să combată la fel de bine aceeaşi teză. Fraza scurtă şi 
mai puţin ornamentată, folosirea antitezelor, a părţilor egale din punct de vedere ritmic, a rimelor şi asonan-
ţelor interioare, oferă discursului armonie şi strălucire. 

Unul dintre discursurile sale, Elogiul Elenei, este şi un elogiu adus artei elocinţei. Elena reprezintă 
prototipul femeii fatale, causus belli pentru greci11. Poate fi iertată Elena pentru nenorocirile pe care le-a pro-
vocat compatrioţilor săi? Elena, spune Gorgias, nu a fost responsabilă pentru fapta sa, pentru că a fost de-
terminată să acţioneze astfel fie din cauza voinţei zeilor, fie sub presiunea violenţei (răpită cu forţa), fie prin 
forţa persuasiunii (convinsă prin discurs), fie din pasiune (cuprinsă de iubire). Dar în niciunul dintre aceste 
cazuri Elena n-a putut dispune în mod liber de voinţa sa. Gorgias insistă, totuşi, asupra răpirii cu ajutorul 
puterii de convingere datorate elocinţei, folosind expresia „dacă tocmai cuvântul a fost cel ce a convins-o” 
(ei de lógos ho peísas). Cu această expresie retorul-sofist abordează demonstraţia centrală a eseului său, anume 
înfăţişarea cuvântului (a logos-ului) ca instanţă discursivă şi element atotstăpânitor al comunicării verbale, 
agent al persuasiunii. 

În dialogul lui Platon, Gorgias mărturiseşte că prin intermediul retoricii eşti în stare „să convingi 
prin discursuri pe judecători în tribunale, pe senatori în senat, în ecclesia pe membrii ecclesiei, precum şi în 
oricare altă adunare care ar fi o adunare cetăţenească”12. Aşadar, vorbele au o putere magică şi prin cuvânt 
pot fi stăpâniţi oamenii. Însă separarea adevărului de cuvânt va rămâne o problemă nerezolvată pentru o 
corectă utilizare a retoricii. 

 
Preocupările retorice la Prodicos 
 
Maestru al artei discursurilor, Prodicos din Keos (460-398 î.Hr.), contemporan cu Democrit şi cu 

Gorgias, a fost discipol al lui Protagoras şi s-a bucurat de bunăvoinţa lui Socrate. A fost de mai multe ori la 
Atena în calitate de ambasador şi în alte cetăţi greceşti, ţinând cu aceste ocazii lecţii care au avut mult succes. 

Ce aduce nou Prodicos? El poate fi considerat fondatorul sinonimiei, pentru că a studiat sensurile şi 
nuanţele de sens apropiate ale cuvintelor. Şi chiar dacă această noutate a fost de multe ori supraevaluată de 
către Prodicos şi aplicată adesea într-o manieră improprie (în faţa judecătorilor la tribunal sau în faţa popo-
rului la adunările cetăţeneşti), sinonimia utilizată în arta discursului a produs, totuşi, o serie de efecte poziti-
ve. Prodicos pare să fi împins până la pedanterie deosebirea dintre cuvintele cu sensuri învecinate, ceea ce a 
provocat o serie de glume usturătoare din partea lui Aristofan, Socrate şi Platon. De pildă, când dialogul din-
tre Socrate şi Protagoras se blocase întrucât stilurile celor doi combatanţi erau total diferite (cuvântări lungi 
la Protagoras, întrebări şi răspunsuri scurte pentru Socrate), Platon îi atribuie lui Prodicos următoarele cu-
vinte în dialogul Protagoras: „În acest gen de cuvântare auditorii trebuie să dea dovadă nu de indiferenţă, ci de 
imparţialitate, ceea ce nu este acelaşi lucru... În ceea ce mă priveşte, vă rog să faceţi concesii; discutaţi, dar nu 

                                                 
10 Platon, Gorgias, 456 bc (traducere, note introductive şi note de Alexandru Cizek), în Opere, vol. I (Ediţie îngrijită de Petru 
Creţia şi Constantin Noica), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 306. 
11 Vezi şi A. C. Grayling, Alegerea lui Hercule. Plăcerea şi datoria în secolul XXI (Traducere de Horia Florian Popescu), Editura 
Polirom, Iaşi, 2009. 
12 Platon, Gorgias, 452 e. 
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disputaţi: ceea ce nu este acelaşi lucru...”13. 
Totuşi, efortul către precizarea vocabularului nu era, fără îndoială, lipsit de utilitate. Amintim doar că 

multe pasaje din Tucidide şi Isocrate se inspiră vizibil din această metodă. Prodicos însuşi se considera un 
filosof al naturii şi sofist, iar opinia sa era aceea că binele şi răul sunt relative; ceea ce este bine pentru unul 
nu este bine pentru celălalt şi viceversa. Ca şi Protagoras, Prodicos este ateu, considerând pe zei simple de-
numiri pe care oamenii le dau unor elemente utile vieţii. Cea mai clară mărturie aparţine lui Sextus 
Empiricus în Adversus mathematicos, care ne-a transmis următorul fragment: „Prodicos din Keos spune: «Cei 
vechi au recunoscut ca zei Soarele şi Luna şi râurile şi izvoarele şi, în general, toate cele folositoare vieţii 
noastre din folosul avut de pe urma lor. Cum fac, de exemplu, egiptenii cu Nilul»; şi mai spune că de aceea 
pâinea a fost considerată zeiţa Demeter, vinul Dionysos, apa Poseidon, focul Hephaistos, şi tot aşa, fiecare 
dintre lucrurile folositoare... Prodicos spune că ceea ce foloseşte vieţii a fost acceptat ca divinitate, ca de 
exemplu Soarele şi Luna şi râurile şi lacurile şi pajiştile şi roadele şi orice alt lucru de felul acesta”14. 

A scris un tratat Peri physeos (Despre natură, care s-a pierdut), dar Prodicos a rămas cunoscut în câmpul 
reflecţiei morale datorită unei reelaborări personale a mitului lui Herakles (Hercule) la răscruce, transmis de către 
Xenofon în Amintiri despre Socrate. Tânărul Herakles, lipsit de experienţa vieţii, este pus în faţa unei alegeri. Re-
tras într-un loc liniştit pentru a medita, i se arată două femei: Areté, simbolul virtuţii, şi Kakía, simbolul viciului, 
al depravării, al corupţiei. Fiecare femeie încearcă să-l atragă pe Herakles pe drumul său. Tipul de viaţă pe care 
Kakía i-l propune lui Herakles este cel al hedonismului desfrânat: fericirea constă în a te bucura de tot ce e plă-
cut, folositor şi util pentru sine, obţinut cu multă uşurinţă, procurat fără scrupule şi prin orice mijloace. Tipul 
de viaţă propus de Areté este cel al virtuţii: osteneală, strădanie, să faci bine prietenilor şi Eladei, să fii de folos 
cetăţii şi multe altele asemănătoare. Kakía îl avertizează, însă, pe Herakles că drumul arătat de Areté este lung şi 
greu, cu prea multe obstacole şi-i propune propria cale spre fericire, mai uşoară şi mai scurtă. Nici Areté nu 
neagă tipul de viaţă hedonist, însă propune unul moderat, iar virtutea se prezintă ca o raţionalizare a plăcerilor 

şi a foloaselor morale şi materiale inerente.  
În spiritul sofiştilor din prima generaţie, Prodicos crede că 

omul poate să-şi aleagă singur destinul şi să-şi construiască propria 
istorie prin voinţa sa. Herakles ascultă argumentele celor două fe-
mei şi, în cele din urmă, prevalează valorile morale atât de dragi 
grecilor antici, valori susţinute de Areté: „Căci zeii nu dau oameni-
lor niciun lucru bun şi frumos fără osteneală şi strădanie şi dacă vrei 
să-ţi fie zeii prielnici, trebuie să-i cinsteşti pe zei, dacă de prieteni să 
fii iubit doreşti, trebuie să le faci bine prietenilor, dacă onorurile unei 
cetăţi le râvneşti, trebuie să fii de folos acelei cetăţi, dacă vrei să fii 
admirat de întreaga lume grecească pentru meritul tău, trebuie să te 
sileşti să faci bine Eladei, dacă vrei ca pământul să-ţi dea roade îm-
belşugate, trebuie să cultivi pământul, dacă îţi propui să te îmbogă-
ţeşti de pe urma vitelor, trebuie să te ocupi de vite, dacă năzuieşti să 
devii puternic prin războaie şi vrei să fii în stare să-ţi eliberezi prie-
tenii şi să-ţi subjugi duşmanii, trebuie să înveţi de la cei ce pricep 
meşteşugul războiului în sine şi să te obişnuieşti cu practicarea lui. 
Dacă vrei să fii şi puternic la trup, trebuie să-ţi obişnuieşti trupul să 
asculte de raţiune şi să-l deprinzi cu osteneala şi cu sudoarea”15. 

Unii cercetători contemporani16 consideră că diferenţa 
dintre Areté şi Kakía constă, nu atât în a-ţi face din plăcere un 

scop de atins, cât a găsi mijloacele pentru a o urma. Dacă mergem pe această linie de interpretare, Prodicos 
ar susţine un gen de „utilitarism raţionalizat” (cazul Areté) aflat în polemică cu un „hedonism senzualist” 
(cazul Kakía). Aşadar, virtutea nu este altceva decât „mijlocul” cel mai potrivit pentru a obţine toate aceste 
avantaje şi beneficii. Morala care decurge din răspântia celor două drumuri, al viciului şi al virtuţii, era consi-
derată şi de Socrate ca fiind sănătoasă în practică, chiar dacă nu era întemeiată din punct de vedere logic şi, 
în consecinţă, îi trimitea maestrului elevi pentru a-i pregăti în arta elocinţei. 

                                                 
13 Platon, Protagoras, 337 abc.; variantă de traducere apud Robert Flaceliere, Istoria literară a Greciei antice (Traducere din limba 
franceză de Mihai Gramatopol), Editura Univers, Bucureşti, 1970, p. 262. 
14 Sextus Empiricus, Adversus mathematicus IX, 18, 52, în Filosofia greacă până la Platon, vol. II, partea a 2-a, p. 345. 
15 Xenofon, Memorabilia, II, 1 (28), în Filosofia greacă până la Platon, vol. II, partea a 2-a, p. 342. 
16 Apud Giovanni Reale, Prodicos din Ceos, în Istoria filosofiei antice, vol. 2 „Sofiştii, Socrate şi micii socratici”, pp. 79-84. 

Bust atribuit lui Prodicos 
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De gustibus 

 
Dr. Grigore SPERMEZAN 

Urziceni 

 
Dictonul filosofilor scolastici din Evul Mediu „De gustibus et coloribus non disputandum” 

(Despre gusturi şi culori nu se discută), cunoscut azi în întreaga lume, are o vechime considerabilă şi s-a 
răspândit repede în foarte multe limbi. De obicei, se foloseşte textul latin (într-o vreme în care, în 
comunicările savanţilor europeni din diferite ţări, limba latină juca rolul de limbă universală pe care-l 
joacă azi engleza) într-o formă rezumativă: „De gustibus non disputandum”, sau chiar numai: „De 
gustibus...”. Înţelesul e simplu: când e vorba de gusturi şi culori, ne pierdem degeaba vremea cu dispute, 
fiecare om având în această privinţă păreri şi preferinţe proprii. 

În Evul Mediu, acest dicton sugera libertatea de gândire şi acţiune, fiecare fiind liber să 
gândească şi să se comporte aşa cum îi place. Azi, cuvântul „gust” înseamnă preferinţă, înclinaţie spre 
ceva, plăcerea de a face ceva etc., putând vorbi de gust estetic sau artistic. Avem dreptul să apreciem 
dacă o persoană este îmbrăcată cu gust sau fără gust, că o mâncare are gust bun sau este fadă, la fel cum 
în sociologie este utilizat termenul de „gust social”, prin care este desemnat modul de a fi, de a se 
prezenta al persoanelor având un anume „status social”, de la cele defavorizate sau chiar marginalizate şi 
până la acelea care fac parte din „categoria de sus” a ierarhiei sociale. După cum stilul de viaţă al 
concetăţenilor noştri se deosebeşte de cel al americanilor, ruşilor sau al japonezilor, la fel înregistrăm 
diferenţe uneori semnificative între gusturile artistice şi gusturile culinare între popoare. 

Plecând de la aceste considerente, am parcurs cu mare 
interes lucrarea în domeniu a două personalităţi ale lumii ştiinţifice, 
psihosociologul Septimiu Chelcea şi psihologul Adina Chelcea, 
lucrare întitulată De gustibus. Eseuri psihosociologice1, cărora le aparţin şi 
unele dintre observaţiile de mai sus. Dar, chiar dacă gustul rămâne o 
modalitate esenţială de cunoaştere senzorială, autorii nu uită să sub-
linieze rolul pe care-l joacă în viaţa noastră şi celelalte simţuri, recte 
mirosul, auzul, văzul şi pipăitul, despre care sunt făcute observaţii 
subtile, cu precizarea că simţurile de bază amintite aici nu sunt mo-
dalităţi separate în perceperea lumii înconjurătoare. Este remarcabilă 
modalitatea prin care sunt îmbinate cunoaşterea ştiinţifică şi popu-
larizarea acesteia pentru cititorii care nu sunt de specialitate, dar 
sunt interesaţi de fenomenul în discuţie. Mai mult, partea a doua a 
lucrării, „Ispita cunoaşterii de sine”, este elaborată de Adina Chelcea 
şi are caracter pur aplicativ, de autocunoaştere, aceasta fiind 
esenţială pentru a ne păstra echilibrul psihomoral şi verticalitatea în 
vâltoarea vieţii: „O persoană care nu ştie cât valorează, ce calităţi şi 
ce defecte psihomorale îl definesc este uşor de manipulat. «Cunoaşte-ţi valoarea, dar nu te supraestima» 
– acesta este îndemnul pe care îl adresăm cititorilor noştri”2.  

Septimiu Chelcea, autorul primei părţi a lucrării, este de părere că se simte nevoia abordării 
psihosociologice a gustului, o simbioză a psihologiei şi a sociologiei atunci când sunt analizate diferite 
fenomene şi procese sociale. Ştim de la filosofie că există o conexiune universală care poate avea 
implicaţii nebănuite, dar am apreciat la superlativ raţionamentul complex prin care autorii explică 
fenomenul în discuţie: „De exemplu, preferinţa pentru gustul dulce determină cultivarea unor mari 
suprafeţe cu trestie de zahăr şi cu sfeclă. Recolta acestor culturi necesită forţă de muncă. La fel, fabricile 
de zahăr nu pot acţiona fără personal calificat. Calificarea forţei de muncă se face în învăţământ. Odată 

                                                 
1 Septimiu Chelcea; Adina Chelcea: De gustibus. Eseuri psihosociologice, Alexandria Publishing House, Suceava, 2010. 
2 Ibidem, p. 13. 
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obţinut, zahărul se vinde, este utilizat în prepararea prăjiturilor. Prăjiturile se servesc în cofetării. 
Cofetăriile sunt decorate de artişti. Scurtcircuitând lanţul conexiunilor, putem spune că sensibilitatea 
gustativă stă la baza ocupării şi calificării forţei de muncă şi că preferinţa pentru gustul dulce induce 
gustul estetic. Considerăm că termenul de «gust psihosocial» ar trebui introdus în vocabularul 
psihologiei sociale”3. 

Avocatul şi politicianul francez Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), care şi-a câştigat o 
faimă de epicurian şi gastronom, arăta că descoperirea unui nou fel de mâncare face mai mult pentru 
fericirea speţei umane decât descoperirea unui nou astru, ajungând la următoarea observaţie: „Spune-mi 
ce mănânci şi îţi voi spune cine eşti”. Justeţea acesteia se poate verifica şi în zilele noastre, putându-ne 
da seama din ce ţară vine un turist după preferinţele sale culinare când, în acelaşi restaurant, turişti din 
diferite colţuri ale lumii vor comanda mâncărurile din ţările de provenienţă, cultura influenţând 
percepţia gustului. Un studiu făcut în urmă cu câteva decenii în ţara lui Voltaire arăta că, pentru 
francezi, italienii sunt „macaronari”, englezii „mâncători de friptură de vită” şi belgienii „mâncători de 
cartofi prăjiţi”, după cum – la rândul lor – englezii îi numesc pe francezi „broscari”. 

Analizând hrana de bază şi hrana rituală a poporului român, sociologul Ion Chelcea (1922) a 
ajuns la concluzia că studiul alimentaţiei unui popor se circumscrie şi se confundă în bună măsură cu 
stadiul civilizaţiei acestuia. Ion Chelcea arăta că, de-a lungul secolelor, populaţia de pe teritoriul 
României a avut ca hrană de bază mămăliga din mei măcinat, apoi, din secolul al XVIII-lea, mămăliga 
din mălai (făină de porumb) şi, din secolul al XIX-lea, pâinea (din făină de grâu). Dregătorii şi boierii 
mâncau pâine şi înainte de secolul al XIX-lea, de asemenea şi ţăranii, dar numai la marile sărbători 
religioase. Şi în hrana rituală, ca şi în hrana de zi cu zi, „pâinea noastră cea de toate zilele” era alimentul 
central, în jurul căruia se adaugă celelalte alimente: laptele şi produsele din lapte (brânza, caşul, urda), 
carnea de porc, de vită şi de oaie. 

Dictonul „Suntem ce nu mâncăm” este tot atât de adevărat precum „Suntem ce mâncăm”. Cu 
rare excepţii, europenii nu mănâncă în mod normal carne de câine, lucru care se întâmplă însă în 
anumite zone din China şi India, în unele ţări din Africa (Ghana, Nigeria), dar şi din Vietnam etc., unde 
se consumă carnea unor câini special crescuţi în acest scop. În Vietnam, de exemplu, un kilogram de 
carne de câine costă aproximativ cât salariul mediu pe o lună. Nouă ne repugnă sacrificarea câinilor 
pentru a fi mâncaţi şi asociaţiile de protecţie a animalelor protestează împotriva consumului de carne al 
„celui mai bun prieten al omului”. Şi carnea de pisică este considerată de unele persoane cu gusturi 
rafinate o delicatesă. Oricât ar părea de şocant pentru o ţară occidentală ca Elveţia, circa trei la sută din 
populaţie utilizează carnea de pisică în pregătirea mesei de Crăciun. 

Dacă pentru majoritatea românilor preparatele din carne de porc rămân extrem de bine 
apreciate, acestea nu sunt consumate de evrei, musulmani, budişti şi de adventiştii de ziua a şaptea. Una 
dintre explicaţii ar fi aceea că porcul este un „animal murdar”, dar trebuie adăugate şi alte considerente 
de ordin religios, ecologic, economic sau psihosociologic. Cu certitudine, ceea ce place unora displace 
altora. Florens Quellier, profesor de istorie modernă la Universitatea din Rennes 2, a teoretizat rolul 
culturii în interdicţia consumării unor alimente: „Cultura alimentară defineşte gustul şi dezgustul, 
alimentele prestigioase şi tabuurile, regulile de asociere şi de excludere a alimentelor” (p. 47). La rândul 
său, Léo Moulin surprinde prin observaţiile sale: „Noi nu mâncăm cu dinţii şi nu digerăm cu stomacul; 
mâncăm cu spiritul, degustăm conform normelor culturale legate de sistemul de schimburi reciproce 
care stau la baza vieţii sociale. Din acest motiv, fiecare popor se defineşte prin practicile sale alimentare 
şi manierele proprii de masă, la fel de clar ca şi prin propria limbă, credinţe şi practici sociale” (p. 48). 

Globalizarea, libera circulaţie a oamenilor, a mărfurilor şi ideilor tinde să modifice gustul unic, 
cel al mâncărurilor tradiţionale dintr-o ţară sau alta, cu gustul multiplu, diversificat al mâncărurilor din 
alte ţări şi culturi. Cei care îşi părăsesc ţara de origine fugind din calea războiului sau, pur şi simplu, aflaţi 
în căutarea unei vieţi mai bune „iau cu ei” şi bucătăria ţărilor de unde provin, păstrându-şi – cel puţin 
prima generaţie a imigranţilor – preferinţa pentru mâncarea etnică. Asistăm la un proces de „aculturaţie 
gastronomică” (amestec al bucătăriilor tradiţionale), la „creolizarea mâncării”. În perioada colonială, 
termenul de „creolizare” desemna mixarea populaţiei europene cu populaţiile neeuropene. În prezent, 
prin „creolizarea alimentaţiei” înţelegem consumul frecvent de diferite mâncăruri tradiţionale cu origini 
în diferite zone ale globului. Iar pentru consumatori, atunci când iau decizia alegerii unei mâncări 

                                                 
3 Ibidem, pp. 10-11. 
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inclusiv din alte ţări, „gustos” este cel mai important aspect. 
Autorii acestei lucrări consideră că, în unităţile de învăţământ, educaţia alimentară a copiilor şi 

tinerilor este la fel de importantă ca educaţia sexuală, iar Ministerul Educaţiei ar trebui să includă în 
programele şcolare preuniversitare ale disciplinelor de psihologie şi sociologie şi teme precum „relaţia 
dintre alimentaţie, cultură şi societate”, „alimentaţie şi identitate socială”, „globalizarea şi alimentaţia” 
ş.a. Copiii şi adolescenţii ar trebui să conştientizeze în şcoală şi în familie că mâncăm pentru a obţine 
calorii, dar, adiţional, prin mâncare comunicăm cine suntem şi aflăm cine sunt ceilalţi, ceea ce poate 
conduce la acceptarea celorlalţi, la coeziune socială. Nu mâncăm tot ceea ce este comestibil, ci, în mod 
normal, alegem mâncărurile acceptate de societatea şi cultura în care am fost socializaţi, factorii 
economici, ideologici, geografici şi istorici ghidând alegerea hranei. Aşa cum observa o profesoară de 
antropologie a unei universităţi din Spania, alimentele pot fi un instrument de transformare socială în 
termeni de sănătate, dar şi în termeni de dialog, respect şi coexistenţă între oameni, grupuri şi 
comunităţi (p. 52). 

Atunci când vorbim de o mâncare, se pare că e de preferat mâncarea gustoasă unei reţete 
autentice. În general, se consideră că sarmalele, nelipsite de la mesele de Crăciun şi Revelion, ţin de 
mâncarea tradiţională românească, în vreme ce alţii au opinii contrare. Pentru clarificarea problemei, 
autorii fac apel la Păstorel Teodoreanu, cel care, în rubrica „Cronica gastronomică” din Adevărul Literar 
şi Artistic (nr. 856 din 2 iulie 1933) lămureşte lucrurile. Cunoscutul gastronom şi epigramist totodată 
arată că, la provenienţă, sarmaua este o mâncare turcească, constând dintr-o tocătură de berbec cu orez 
şi stafide, învelită în foi de varză (aceasta fiind sarmaua la origine), foi de viţă, spanac sau ştevie. Dar, 
sarmaua turcească ar fi doar o variantă grosolană şi îndepărtată a mâncării excelente a sarmalei 
autohtone, trecute prin bucătăria moldovenească şi rusească. 

Se pot spune multe despre autenticitatea reţetelor şi mâncărurilor tradiţionale, dar o opinie 
interesantă şi bine întemeiată a fost emisă de Cosmin Dragomir, unul dintre participanţii la cel de-al II-
lea Congres Naţional de Gastronomie şi Vin (Bucureşti, 2 octombrie 2018): „Toate marile gastronomii 
ale lumii au suferit influenţe. Nu e cazul să ne punem noi cenuşă în cap. Şi alte gastronomii mari au fost 
influenţate de-a lungul veacurilor, nu doar la noi s-a întâmplat acest lucru. Dar ei şi-au asumat şi nici 
măcar nu îşi pun problema, cum ne punem noi, că sarmalele nu sunt ale noastre, că ciorba nu este a 
noastră, că mititeii nu ar fi ai noştri. Trebuie să învăţăm să ne iubim şi să fim mândri şi să nu cumva să 
ne fie ruşine cu bucătăria românească” (pp. 54-55). Oricum, dacă ne gândim la cultura gastronomică 
românească de azi, trebuie să avem în vedere hrana de bază şi hrana rituală tradiţională, dar şi 
împrumuturile din cultura gastronomică a ţărilor cu care ne învecinăm. Pe deasupra, să nu uităm că părţi 
din România de azi (cea aflată în istorie „la răscrucea marilor furtuni”) au fost încorporate unor mari 
imperii (Austro-Ungar, Otoman, Rus) şi, ca atare, nu ne putem imagina o bucătărie românească fără 
influenţa culinară a imperiilor care au stăpânit părţi din teritoriile locuite de români. 

Aşa cum au relevat studiile de alimentaţie, hrana reprezintă un factor important al identităţii 
socioculturale. Altfel spus, suntem ce mâncăm, aşa cum se spune în folclor. Autorii se întreabă retoric 
dacă, plecând din Bucureşti şi stabilindu-ne în Beijing pentru o perioadă mai lungă, devenim chinezi 
consumând mâncare chinezească. Desigur, răspunsul nu e uşor de dat, dar ne aflăm în faţa alternativei: 
fie adoptăm o atitudine negativă şi ajungem la „neofobie alimentară” (respingere şi/sau reticenţă faţă de 
un produs alimentar necunoscut), fie una pozitivă, adoptând deschidere faţă de alte culturi, inclusiv faţă 
de oferta lor culinară. S-a constatat că imigranţii stabiliţi în alte ţări s-au înscris în ambele tendinţe. 

Charles Darwin susţinea cândva că „simţul mirosului este extrem de neînsemnat” în conservarea 
vieţii şi în relaţiile interpersonale. Autorii lucrării de faţă arată, însă, că, în conformitate cu cercetările 
ulterioare, cel considerat „copilul orfan al simţurilor” (Rachel Sarah Herz), mirosul, alături de gust, joacă 
un rol extrem de important pentru echilibrarea fiziologică şi psihologică a persoanei. Mirosul şi gustul 
sunt gardienii vieţii sănătoase, oamenii alegând alimentele după culoarea şi forma lor, dar mai ales după 
gust. Cercetătorii (Stuckey, 2012) arată că datorăm nasului 80-90% din gustul băuturilor şi mâncărurilor. 
Ne putem întreba: ce s-ar întâmpla dacă n-am fi avertizaţi de miros că mâncarea este alterată? 

Profesorul american de sociologie Anthony Synnott (1991) apreciază că la om „mirosul este 
foarte important: este un marcator al teritoriului, un simbol al stării de sănătate, un mijloc de a-i ţine pe 
alţii la distanţă, o tehnică de gestionare a impresiilor, o glumă sau un protest şcolar şi un semnal 
periculos. Mai presus de toate, o dovadă cine eşti. Mirosurile definesc individul şi grupul, la fel ca şi 
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vederea, sunetul şi celelalte simţuri; mirosul mediază interacţiunea socială” (p. 60). Acceptând punctul 
de vedere al profesorului american, autorii cred că nu greşim dacă spunem că mirosul este cartea 
noastră de vizită: suntem mirosiţi în permanenţă de cei de lângă noi şi, în acelaşi timp, îi mirosim, fără 
să ne propunem acest lucru, pe cei cu care interacţionăm, astfel că pe baza mirosului ne putem deosebi 
de alte persoane şi putem deosebi bărbaţii de femei (pp. 61-62). 

Auzul este şi el un simţ important pentru fiecare dintre noi şi pentru societate. În absenţa lui, 
comunicarea devine mult mai dificilă, dacă ţinem cont de faptul că suntem singurele fiinţe de pe Terra 
care comunicăm prin limbaj articulat. Doar oamenii au darul vorbirii, anticii crezând că „vorbirea este 
imaginea spiritului; cum este omul, aşa este şi felul lui de a vorbi”, lucru greu de combătut şi azi. 
Desigur, contează intonaţia, timbrul şi intensitatea vocii, ritmul şi pauzele în actul vorbirii, aspecte 
esenţiale în tentativa unei comunicări cât mai profunde cu ceilalţi. Aici nu trebuie uitată nici muzica, 
aceasta având inclusiv efecte terapeutice, meloterapia fiind cunoscută şi utilizată încă din Antichitate, 
una dintre condiţii fiind aceea ca persoanele tratate să nu sufere de surditate. 

Dintre toate simţurile, apreciază Terrace W. Gordon (2011), „vederea este pe locul întâi, deoare-
ce ochiul este pe locul întâi un organ extrem de specializat. Urmează auzul, pipăitul, mirosul şi gustul, 
simţuri din ce în ce mai puţin specializate”. Într-o lume în care fiecare dintre simţurile persoanei îşi are 
rostul său, ierarhizarea poate părea discutabilă, dar cercetările făcute arată că 75% din totalul informaţii-
lor procesate de creier sunt de natură vizuală, văzul reprezentând „fereastra” cea mai larg deschisă prin 
care primim cele mai multe semnale din lumea înconjurătoare. Ochii arată starea de sănătate a 
individului, iar în Grecia Antică părintele medicinii, celebrul Hipocrate (cca 460-375 î.Hr.), îşi învăţa 
discipolii că „ochii sunt oglinda sănătăţii”, dar nu arată şi structura psihomorală a sa. De fapt, nu ochii, 
ci pupilele ca elemente ale sistemului vizual sunt cele care ne povestesc despre emoţiile, interesele şi 
activitatea intelectuală de moment. 

Richard L. Gregory arată că „toate simţurile noastre pot fi înşelate sau ne pot înşela”, deci nici 
vederea nu face excepţie. Se spune că „urechea ne înşală şi ochiul ne minte”, una dintre dovezi fiind 
iluziile optice (de exemplu, iluzia Müller-Lyer), cu precizarea că nu toate iluziile sunt de ordin psiholo-
gic, percepţia vizuală fiind influenţată de factori sociali. O dovedeşte experimentul natural efectuat într-o 
clasă de şcoală primară, în care au fost prezentate două persoane la fel, cu statura la fel de înaltă, un 
profesor şi directorul şcolii. După ce aceştia au părăsit sala de clasă, elevii au fost întrebaţi care dintre 
cele două persoane era mai înaltă. De cele mai multe ori, ei au răspuns că directorul era mai înalt. 
Poziţia socială mai înaltă a directorului comparativ cu a profesorului a determinat o eroare de percepţie, 
o iluzie socială. 

Autorii trec în revistă şi pipăitul, unii cercetători considerând că simţul tactil este simţul cel mai 
demn de încredere, fiind citat cazul biblicului Toma Necredinciosul, cel care dorea să pună mâna pe 
cicatricile Mântuitorului pentru a se convinge că acesta a fost realmente crucificat, dar şi proverbul „ce-i 
în mână nu-i minciună”. Antropologul american Ashley Montagu (1971) afirmă că „simţul tactil este 
simţul nostru suprem”, unul dintre argumente fiind acela că putem să trăim fără să vedem şi să auzim, 
suferim, dar supravieţuim dacă am pierdut sensibilitatea gustativă şi olfactivă, nu putem, însă, să 
rămânem în viaţă fără învelişul cutanat (în urma arsurilor). De fapt, pipăitul acoperă trei simţuri: 
presiunea, temperatura şi durerea, microreceptorii tactili nefiind uniform răspândiţi pe suprafaţa 
corpului, buzele, nasul, obrajii, vârful degetelor fiind cele mai sensibile. Testăm calitatea unor produse 
atingându-le cu vârful degetelor, după cum nevăzătorii citesc alfabetul Braille (în care literele sunt 
compuse din puncte ieşite în relief), îndrăgostiţii îşi manifestă afecţiunea sărutându-se pe buze, părinţii 
îşi sărută copiii pe obraji, după cum eschimoşii se salută atingându-şi nasurile. Iar în raport cu semenii 
noştri, permisiunea de atingere corporală variază în funcţie de cultură şi religie. 

Unele atingeri corporale interpersonale produc plăcere (clienţii restaurantelor ar putea consuma 
mai mult alcool dacă sunt atinşi uşor cu mâna de chelneri/chelneriţe, după cum arată experimentul 
făcut într-un restaurant popular din SUA), alte atingeri corporale interpersonale au o acţiune contrară. 
Există culturi contemporane în care contactul corporal se întâlneşte frecvent, („culturi de contact”) şi 
culturi în care contactul corporal este strict restricţionat prin norme comportamentale şi de bună-
cuviinţă („culturi de noncontact”). Când, din neatenţie, în autobuz sau pe stradă atingem o persoană, ne 
cerem imediat scuze, ceea ce nu este cazul în Brazilia, Pakistan, Porto Rico sau într-o altă ţară în care 
predomină cultura de contact. 
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Lucrarea abordează o multitudine de probleme care ţin de psihologia socială (sau psihosociolo-
gia), materie prin excelenţă interdisciplinară, cercetând fenomenele din perspectiva ştiinţelor conexe şi 
împrumutând concepte, teorii şi metode din ştiinţe apropiate, furnizând totodată acestora sugestii 
realizate din studiile proprii. Psihosociologia nu cercetează un domeniu strict delimitat, ea face „paşi 
peste graniţă”, ca să folosim frumoasa expresie a lui Werner Heisenberg, laureat al Premiului Nobel 
pentru Fizică, constituind un domeniu interdisciplinar de studiu, pe care Septimiu Chelcea îl defineşte 
ca fiind al „interacţiunii componentelor prezente sau trecute, reale sau imaginare în context social; ea 
studiază totodată rezultatele acestei interacţiuni: stările şi procesele psihice colective, situaţiile de grup şi 
personalitatea ca produs al interacţiunii sociale”4. Interdisciplinaritatea s-a dovedit a fi mai rodnică decât 
abordarea parohială a realităţii. 

Lectura cărţii ne permite să înţelegem mai bine locul şi rolul jucat în viaţa personală şi în cea 
socială de fenomene precum durerea, bârfa (căreia cunoscutul psiholog Vasile Pavelcu îi aduce un 
„elogiu”, cu condiţia ca aceasta să fie nemaliţioasă, iar universitarul clujean Petru Iluţ o consideră „cea 
mai puţin costisitoare distracţie a omului”), chiromanţia, dermatoglifia, moda horoscopului ca „narcotic 
social”, astropsihologia ca astrologie modernă, parapsihologia, psihosociotanatologia. Fiecare ar merita 
o analiză aparte, dar aici ne limităm doar să le trecem în revistă din considerente de spaţiu. 

Am reţinut câteva gânduri despre om, lume şi societate, precum: „Omul inteligent vede ce scrie 
într-o carte dincolo de pagina tipărită”; „Drumul spre succes este presărat de multe ori cu un şir de 
eşecuri”; „Umorul este inteligenţă dublu rafinată”; „Condiţia profesorului: a învăţa continuu pentru a-i 
învăţa pe elevi şi pe studenţi să înveţe”; „Performanţa intelectuală este a celor care se scoală de 
dimineaţă şi se culcă târziu”; „Omul inteligent îşi urmează calea; prostul îi urmează pe alţii asemenea 
lui”. 

Partea a doua a lucrării constituie o „ispită a cunoaşterii de sine”, a propriei personalităţi cu aju-
torul testelor psihologice. La orice vârstă, dar mai ales în anii tinereţii, ne putem îmbunătăţi performan-
ţele intelectuale. Creierul trebuie exersat continuu, lenea de a gândi fiind la fel de nefirească şi de 
păguboasă ca şi evitarea mişcării fizice zilnice. „A acţiona raţional, a surprinde dintr-o privire relaţiile 
esenţiale dintre elemente, a memora rapid un volum mare de informaţii, a fi creativi – toate acestea se 
învaţă”5. Psihologul Adina Chelcea ne avertizează că probele propuse – care nu se rezumă la cele 
intelectuale – sunt doar indicative, neavând valoarea unor instrumente de psihodiagnoză, validate şi 
etalonate pentru populaţia din România. Totuşi, ele spun ceva despre competenţa în relaţiile cu ceilalţi: 
mai bine mai puţin decât nimic. Este important să nu uităm că un test psihologic este o probă scurtă, 
validată şi etalonată, la care totdeauna ieşim mai prost decât ne-am fi aşteptat! Le rămâne cititorilor 
plăcerea de a aplica aceste teste pentru a se convinge de utilitatea lor. 

Tentativa de autocunoaştere constituie ceea ce autorii numeau într-o altă carte cu titlul atât de 
reuşit „lungul drum spre tine însuţi”. Cum cunoaşterea evoluează, apariţia psihologiei sociale ca dome-
niu de cercetare la intersecţia psihologiei, sociologiei, antropologiei, biologiei, economiei, istoriei, ecolo-
giei, etologiei ş.a. nu a constituit o „revoluţie ştiinţifică” (Thomas Kuhn), dar a completat substanţial 
înţelegerea omului ca fiinţă bio-psiho-socio-culturală. Nimeni nu trăieşte într-un vacuum social, traiul în 
comun al oamenilor presupunând interacţiunea comportamentală, fapt care îşi pune amprenta asupra 
fenomenelor psihice, de la senzaţii şi percepţii până la reprezentările sociale şi la construcţia sinelui (self-
ului). 

Se susţine că, din punct de vedere genetic, fiinţa umană este condamnată să se desăvârşească. 
Împăratul stoic Marcus Aurelius afirma că „vei fi cu atât mai stăpân pe tine, cu cât te vei cunoaşte mai 
curând”, cu recomandarea: „Examinează-te şi vei găsi în tine o comoară care, folosită cum se cuvine, va 
produce fără sfârşit”. În spiritul acestor profunde observaţii care nu şi-au pierdut valabilitatea, instruc-
tiva şi reuşita carte semnată de Septimiu şi Adina Chelcea ne introduce în lumea fascinantă a psihoso-
ciologiei, constituind un reper în tentativa de a ne cunoaşte mai bine şi de a-i cunoaşte pe ceilalţi, de a 
dobândi un grad mai mare de libertate. Căci, aşa cum considera Baruch Spinoza, „omul liber, acela care 
trăieşte numai după poruncile raţiunii, nu este condus de frica morţii, ci doreşte, în mod direct, binele; 
cu alte cuvinte, doreşte să lucreze, să trăiască, să-şi păstreze fiinţa”. 

                                                 
4 Septimiu Chelcea: Experimentul în psihosociologie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 7. 
5 Septimiu Chelcea; Adina Chelcea: De gustibus. Eseuri psihosociologice, ed. cit.., p. 299. 
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Perspective estetice contemporane (I) 

 
Dr. Ştefan MUNTEANU 

Bacău 

 
Se spune, adesea, cu îndreptăţire, că estetica este teoria asupra a ceea ce prezintă valoare din 

punct de vedere estetic, adică o teorie despre frumos. Drept consecinţă, este avansată ideea că ceea ce 
ne bucură, ne provoacă plăcerea, este „valoros” din punct de vedere este-
tic. Problema este să nu se ajungă până la suprapunerea totală a noţiunii 
„plăcut” peste noţiunea „valoros”. Mai mult, realitatea demonstrează că 
nu există o corelaţie liniară între mărimea valorii estetice a unui obiect şi 
intensitatea sentimentului de plăcere trezit de obiectul respectiv. Cert este 
că valoarea estetică se naşte în sufletul omului, ca efect al contemplării 
artistice. Mecanismul prin care se produce valorizarea estetică este unul 
foarte complex şi păstrează încă multe taine.   

Înţeleasă, de către mulţi cercetători, ca o încercare majoră ce reli-
efează fiinţarea specific umană, arta a fost, este şi rămâne o provocare 
perpetuu misterioasă. Atât de misterioasă, încât nu se lasă epuizată în faţa 
niciunei interpretări. Aceasta întrucât, prin artă, omul îşi imaginează chi-
pul în perspectivă nemuritoare. Însă prezenţa acestei componente miste-
rioase nu ne poate împiedica să vorbim despre un sens al artei. Altfel 

spus, când se vorbeşte de misterul artei, înţeles ca şi caracteristică intrinsecă, se are în vedere acea taină 
prin care o formă a sensibilităţii reuşeşte să facă trimitere la un conţinut profund. 

Revenind, putem reţine ideea că sentimentul valorii estetice este în strânsă legătură cu provoca-
rea plăcerii, chiar dacă scopul artei nu este plăcerea. Vreau să spun că, chiar dacă efectul central al artei 
este procurarea plăcerii, arta nu este făcută să placă. Altfel spus, frumosul artistic are o încărcătură spi-
rituală care nu poate fi redusă la un program estetic hedonist. Dar ţelul artei nu este nici arta însăşi. Arta 
nu are menirea de a se expune pe sine, ci de a face să strălucească un conţinut autentic. Mai mult, atunci 
când arta serveşte un conţinut autentic, acel conţinut determină retrovers arta. De aceea, o problemă 
delicată, greu de soluţionat este aceea privitoare la autonomia artei. Întrucât depinde de un conţinut au-
tentic, pe care îl face să strălucească, arta se poate bucura doar de o autonomie relativă. Aceasta în-
seamnă că arta este autonomă doar în sensul că ea nu are de dat seama oricui. În măsura în care să-şi 
impună propriile-i limite, arta este autonomă. Încălcarea acestei exigenţe, prin exagerarea autonomiei 
formale a esteticului, conduce la vacuizarea artei şi la o estetică pauperă a cotidianului. Iar o estetică ce 
nu aspiră la nicio viziune, precum cea postmodernă, ne lasă lipiţi de exterioritatea cotidiană, ne plafo-
nează pe nivelul nostru minor. 

Estetica postmodernă, care nu propune o viziune, ne oferă doar un joc înşelător în care formele 
sterile sunt recombinate obsesiv într-un delir însetat de inovaţii. Însă, oricât de mult ar fi combinate 
formele sterile, ele nu pot produce decât agregate sterile, iar inovaţia decretată nu poate fi decât o crea-
ţie avortată. Este cazul celor ce ne propun arta cotidianului, artă care nu mai poate şoca decât prin in-
vitaţia către reziduurile de fiinţă, prin apoteoza toaletei unde, în sens „democratic”, suntem cu toţii 
egali. Or arta nu este menită să şocheze, ci să ne elibereze de absurditatea cotidianului. Pentru aceasta, 
ea nu trebuie să se centreze pe reziduurile de fiinţă, să facă apoteoza toaletei, ci trebuie să aspire la o 
viziune. 

Dar, pentru a înţelege mai bine importanţa şi dificultatea problemei privind sensul artei, cred că 
este bine să luăm în calcul şi teoria lui Karl Rosenkranz (1805-1879), privind estetica urâtului. O teorie 
pe care esteticianul Victor Ernest Maşek a apreciat-o, în 1984, astfel: „Uimitor de modernă ca viziune şi 
înţelegere a procesului dialectic de constituire şi corelare a valorilor estetice, întru totul tributară raţio-
nalismului hegelian, ea îşi păstrează în cea mai mare parte actualitatea şi originalitatea şi astăzi” (Victor 
Ernest Maşek, Karl Rosenkranz şi omologarea estetică a urâtului, „studiu introductiv” la traducerea în limba 

Ştefan Munteanu 
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română a lucrării lui Karl Rosenkranz, O estetică a urâtului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984, p. 10). O 
teorie care pleacă de la constatarea că noi, oamenii, fiinţe paradoxale, ne situăm, sub aspect existenţial, 
în planul corupţiei, al răului şi suferinţei, sub aspect etic, dar şi al urâtului, în perspectivă estetică. Ideea 
este că lumea umbrelor în care trăim, aşa cum o descrie ontologia platoniciană, poate şi trebuie amelio-
rată, atât prin judecăţi etice, cât şi prin judecăţi estetice. 

Lumea în care trăim, asemuită adesea cu un iad, ne excită simţurile în moduri diferite, în funcţie 
de forţa structurii sufleteşti. Şi, într-o asemenea situaţie, chiar dacă în cultura europeană teoria artelor 
frumoase a câştigat mult teren, gânditorul german consideră că analiza urâtului a intrat foarte puţin în 
atenţia esteticienilor. „Iadul nu este numai de natură religios-etică, ci şi estetică. Noi ne aflăm în mijlocul 
răului şi suferinţei, dar şi al urâtului. Ororile diformităţii şi malformaţiilor, ale vulgarităţii şi hidoşeniei ne 
împresoară în forme nenumărate, de la ipostaze pigmeice până la acele uriaşe grimase cu care răutatea 
diabolică ne rânjeşte din dinţi” (Karl Rosenkranz, O estetică a urâtului, ed. cit., p. 32). Altfel spus, aseme-
nea felului în care răul a intrat în atenţia eticii, urâtul trebuie să intre în atenţia esteticii. Pentru că, spune 
Karl Rosenkranz: „Frumosul este, astfel, ca şi binele, o entitate absolută, iar urâtul, ca şi răul, una doar 
relativă” (ibidem, p. 36). 

Fapt este că filosoful german îşi dovedeşte curajul abordării corelative a frumosului cu urâtul, 
într-o teorie estetică integratoare, în care frumosul negativ nu mai este contestat. Câştigul constă în for-
ţa acestei estetici de a preveni artistul asupra faptului că, atunci când frumosul nu este susţinut prin de-
terminaţii pozitive, el degenerează în urât. De unde rezultă că trebuie să explice şi originea urâtului, ba 
chiar şi modalităţile lui de expresie. Este adevărat că estetica ce integrează şi problematica urâtului rela-
tivizează sensul conceptului de frumos, însă realitatea dovedeşte că artistul are nevoie de urât ca element 
de comparaţie, prezent în lumea noastră schimbătoare. Argumentându-şi poziţia, Karl Rosenkranz no-
tează: „Dacă dezvoltăm, însă, ideea de frumos, analiza urâtului devine de neocolit. Noţiunea de urât, ca 
formă negativă a frumosului, acoperă, aşadar, o parte a esteticii. Nu există nicio altă ştiinţă căreia aceasta 
să-i poată fi subsumată, aşa că este corect să vorbim de estetica urâtului. Nimeni nu se miră când în bio-
logie este dezbătută noţiunea de boală, în etică cea de rău, în teoria dreptului cea de nedreptate sau în 
teologie cea de păcat. Formularea «teorie a urâtului» nu ar exprima suficient de precis genealogia con-
ceptului. De altfel, expunerea şi tratarea problemei sunt cele care trebuie să justifice denumirea” (ibidem, 
p. 26). 

În spirit hegelian, Karl Rosenkranz consideră că frumosul există în mod absolut, iar urâtul, ca 
negaţie a frumosului, are o existenţă relativă, secundară. Altfel spus, urâtul apare în chiar tărâmul fru-
mosului atunci când determinaţiile frumosului sunt contradictorii. Urâtul apare, deci, atunci când fru-
mosul se autoanihilează, adică se neagă pe sine. Folosind cuvintele lui Karl Rosenkranz, aflăm că „nu e 
greu de văzut că urâtul este o noţiune ce poate fi concepută doar ca un termen relativ, în raport cu o 
altă noţiune. Această altă noţiune este cea a frumosului, căci urâtul nu este decât în măsura în care există 
frumosul, care exprimă premisele sale pozitive. Dacă n-ar exista frumosul, atunci nici urâtul nu ar exista de-
loc, deoarece el nu este decât o negaţie a acestuia. Frumosul este ideea divină, originară, iar urâtul ne-
gaţia ei, având, ca atare, o existenţă secundară. El se constituie în şi prin frumos. Nu în sensul că frumo-
sul, prin aceea că e frumos, ar putea fi totodată urât, dar prin faptul că aceleaşi determinante ce exprimă 
necesitatea frumosului se invertesc în contrariul lor” ( ibidem, p. 35). 

Dar dialectica legăturii interne a frumosului cu urâtul include şi posibilitatea ca şi urâtul să se au-
tosuspende, astfel încât frumosul negativ să-şi înfrângă răzvrătirea, să se elibereze de natura sa egoistă şi 
să se împace cu frumosul pozitiv, împăcare care provoacă râsul. Cu alte cuvinte, urâtul îşi recunoaşte 
neputinţa şi devine comic. Frumosul este condiţia existenţei urâtului, iar comicul este forma în care urâ-
tul se autoeliberează de caracterul său negativ. Pentru a exista, frumosul nu are nevoie să se compare cu 
urâtul, pe când urâtul este posibil numai prin raportare la frumos. Ca şi binele, frumosul este o entitate 
absolută, iar urâtul, ca şi răul, este o entitate relativă. De aceea şi judecata estetică, asemenea judecăţii 
etice, trebuie să opereze cu cele mai înalte principii, pentru depăşirea frumosului convenţional. Cert este 
că frumosul convenţional, cel la modă, trădează că el conţine şi componente urâte, atunci când este ju-
decat în perspectiva ideii de frumos. Când rămân în afara judecăţii estetice, temporar, componentele 
urâte ale frumosului convenţional sunt considerate frumoase, întrucât spiritul unei epoci s-a obişnuit cu 
ele. Spiritul, interesat să-şi satisfacă propria dispoziţie de a consuma fenomene la modă, se dovedeşte 
adesea, temporar, tolerant cu urâtul. De aceea, modele mai vechi, ori mai recente, sunt apreciate ca urâ-
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te sau comice. „Această legătură internă a frumosului cu urâtul, ca anihilare a sa, include şi posibilitatea 
ca urâtul să se suspende din nou şi, prin aceea că există ca frumos negativ, să-şi anuleze contradicţia sa cu 
frumosul, reunificându-se cu el. Frumosul se dezvăluie în acest proces drept acea forţă care înfrânge 
răzvrătirea urâtului, readucându-l sub dominaţia sa. Din această împăcare rezultă o veselie nesfârşită, 
care ne provoacă râsul. Urâtul se eliberează în acest proces de natura sa hibridă, egoistă. Îşi recunoaşte 
neputinţa şi devine comic. Tot ceea ce este comic include în sine un moment ce se comportă negativ faţă 
de idealul simplu şi pur, dar această negaţie devine în el aparenţă şi este anulată. Idealul pozitiv poate fi 
recunoscut în comic pentru că şi în măsura în care aspectul său negativ se estompează” (ibidem, p. 35). 

Rezumând, urâtul se situează între frumos şi comic. Frumosul exclude de la sine urâtul, iar co-
micul, dimpotrivă, pe de o parte fraternizează cu urâtul, iar pe de altă parte îi pune în evidenţă relativi-
tatea, făcându-l de râs în raport cu frumosul. Astfel, comicul, deşi fraternizează cu urâtul, până la urmă 
îl şi purifică de elementele respingătoare. Urmărind o asemenea finalitate, teoria lui Karl Rosenkranz se 
dovedeşte destul de actuală. „Frumosul este, aşadar, la intrare, prima graniţă a urâtului; comicul la ieşire, 
cea de a doua. Frumosul exclude de la sine urâtul, comicul, dimpotrivă, fraternizează cu urâtul, îl epu-
rează, însă, totodată de elementele respingătoare prin aceea că lasă să i se vadă relativitatea şi nulitatea în 
raport cu frumosul” (ibidem, p. 37). 

Trasând aceste aliniamente pe terenul esteticii, gânditorul german pune bazele unei teorii care 
nu mai poate fi întâmpinată decât cu cercetări temeinice. Coordonatele unor asemenea cercetări sunt 
clarificate chiar de către autorul teoriei: „O cercetare a noţiunii de urât, o estetică a acestuia, îşi are, ca 
atare, drumul trasat cu exactitate. Ea trebuie să înceapă prin a aminti conceptul de frumos, nu atât pen-
tru a-l prezenta în deplinătatea esenţei sale, cum s-ar cuveni să procedeze o metafizică a frumosului, ci 
numai în măsura în care pot fi enunţate determinaţiile de bază ale frumosului, din şi prin ale căror nega-
ţii ia naştere urâtul. Această cercetare trebuie să se încheie, însă, cu noţiunea de transformare, de unde 
urâtul ia cunoştinţă prin aceea că devine un mijloc al comicului” (ibidem, p. 37). 

De observat că esteticianul nu face trimitere la aspectul negativ în general, ci doar la acele as-
pecte care neagă determinaţiile frumosului şi permit prezenţa urâtului. Aceeaşi observaţie este făcută şi 
în legătură cu imperfecţiunea. Tot în perspectiva unui echilibru firesc, logico-raţional, sunt abordate, 
mai departe, problemele legate de „urâtul natural” şi de „urâtul spiritual”. Karl Rosenkranz are grijă să 
ne atenţioneze şi în legătură cu rezultatele acestor cercetări: „Am căutat să identificăm urâtul mai întâi în 
sfera negativului, a imperfecţiunii, în general. S-a văzut că el nu reprezintă ceva primordial, ci secundar, 
avându-şi temeiurile existenţei în frumos. Ne-am convins, apoi, de formele prin care urâtul se obiecti-
vează în natură, parţial în aspecte nemijlocite ale acesteia, parţial prin mijlocirea bolii sau a schilodirii. În 
mod diferit de urâtul natural se conturează urâtul spiritual, prin care nu trebuie să înţelegem eroarea, 
neştiinţa ori neîndemânarea, ci numai demenţa şi răul” (ibidem, p. 361). 

Dificultăţi întâmpină gânditorul german şi atunci când trebuie să explice modalitatea în care urâ-
tul pătrunde în artă. Pentru că urâtul există în artă, dar nu ca o condiţie a frumosului. „Se părea a fi o 
contradicţie în faptul că arta, ca generatoare de frumos, şi-a asumat ca obiect al ei şi urâtul. S-a văzut, 
însă, că formarea unor ipostaze ale urâtului în şi prin artă este nu numai posibilă, dar şi necesară, această 
necesitate decurgând, pe de o parte, din universalitatea conţinutului artei, ce reflectă imaginea de an-
samblu a fenomenelor lumii, iar pe de alta, din esenţa comicului, ce nu se poate lipsi de urât ca mijloc 
de expresie” (ibidem, p. 361). 

În strânsă legătură cu „urâtul artistic” este şi chestiunea privind „urâtul în legătură cu diferitele 
arte”, pornind de la specificul lor. „Întrucât, însă, artele se deosebesc între ele calitativ, prin diversitatea 
mediului în care are loc reprezentarea, rezultă de aici o raportare diferită la posibilitatea de a produce 
urâtul, fapt pentru care arhitecturii şi muzicii le revine şansa minimă, sculpturii cea mijlocie, iar picturii 
şi poeziei cea maximă de a-l genera” (ibidem, p. 361). 

Ne rămâne să vedem cum rezolvă autorul relaţia urâtului cu „lipsa de formă”, cu „incorectitudi-
nea”, precum şi chestiunea privind „desfigurarea sau deformarea”. Până atunci, să păstrăm gândul că 
viziunea lui Karl Rosenkranz oscilează între platonism şi kantianism, fără a reuşi să împace cele două 
sisteme de referinţă, astfel încât arta contemporană să-şi poată clarifica patrimoniul axiologic. Mergând 
pe direcţia hegeliană, autorul „esteticii urâtului” a câştigat faţă de Platon, dar a pierdut faţă de Kant. Iar 
arta contemporană, pentru a-şi descoperi limitele, trebuie să valorifice poziţia kantiană. 
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Statul Transilvania începe cu Gheorghe Martinuzzi 

 
Doru SICOE 

Oradea 
 

Un nou stat pe harta Europei 
 

Apariţia Transilvaniei, ca stat separat pe harta Europei, se face prin dispariţia regatului catolic al 
Ungariei, eveniment care are loc pe parcursul a două decenii, sub dominaţia celui mai important sultan 
otoman, Suleyman Magnificul (1520-1566). El este cel care reia ofensiva spre centrul Europei, cucerind 
Belgradul, în 1523, Ungaria în 1526, în urma Bătăliei de la Mohács şi chiar asediază Viena în 1529. 

După 15 ani de supravieţuire vasală, în cadrul Imperiului Otoman, Ungaria ajunge să dispară 
complet ca stat din cauza do-
rinţei lui Ferdinand de Habs-
burg (fratele împăratului Ca-
rol Quintul) de a pune mâna 
pe toată Ungaria, considerată 
moştenirea lui de familie.   

Ambiţia acestui arhi-
duce de Austria a fost favori-
zată şi de regele Ungariei su-
puse, Ioan Zápolya, care îşi va 
lăsa până la urmă moştenire 
ţara în mâinile rivalului său 
Ferdinand, ca urmare a Păcii 
de la Oradea, din 1538. După 
moartea regelui Zápolya în 
1540, se declanşează interven-
ţia militară habsburgică asupra 
capitalei Buda, din 1541, con-
traatacată, însă, de o interven-

ţie otomană victorioasă. Înfiinţarea, în acelaşi an, a Paşalâcului de Buda, în centrul Ungariei, face din 
Transilvania un stat aparte, vasal Imperiului Otoman, cu un statut, însă, mult mai blând decât ale Vala-
hiei şi Moldovei. Noul stat cunoaşte şi o perioadă de tranziţie, când se vorbea de Regatul Ungariei Răsă-
ritene. 

Sunt timpuri istorice pe deplin marcate de personalitatea episcopului catolic de Oradea, Gheorghe 
Martinuzzi, un croat ajuns guvernator al ţării şi chiar cardinal al întregii Ungarii (numit în documente şi 
„cardinalul de Oradea”), funcţie pe care o va deţine şi Nicolaus Olahus, un deceniu mai târziu. Călugărul 
şi omul de stat Martinuzzi este pus în faţa unei dramatice dileme: de a-şi preda ţara Habsburgilor Sfân-
tului Imperiu Roman, catolici ca şi el, sau de a o păstra sub supunerea turcilor otomani ai puternicului 
Suleyman, care-l desemnase chiar el, în 1541, drept „tutore al moştenitorului la tron, precum şi adminis-
trator al regatului”1. Episcopul de Oradea, navigând cu mare atenţie printre interesele austriece şi cele 
otomane, putea conduce chiar el noua ţară... 

 

Prima monografie dedicată lui Martinuzzi, apărută în româneşte 
 

Nemăsurata ispită a puterii este un titlu care încearcă să surprindă ambiţia călugărului Martinuzzi, 
outsiderul pornit de jos, neşcolit, şi ajuns mult mai sus decât s-ar fi aşteptat şi şcolit pe deasupra. Cartea 
de faţă, lansată spre sfârşitul anului 2019, este prima monografie în limba română a acestui important 

                                                 
1 Adriano Papo, Gizella Nemeth Papo, Nemăsurata ispită a puterii – Gheorghe Martinuzzi, adevăratul rege al Transilvaniei în secolul al 
XVI-lea, Editura Ratio et Revelatio, Oradea, 2019, p. 103. 

Ungaria din vremea lui Martinuzzi, după înfiinţarea Paşalâcului de Buda. 
Părţile de nord şi de vest ale Ungariei fuseseră ocupate de Ferdinand de 

Habsburg, pentru care va plăti tribut sultanului 
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personaj din istoria Transilvaniei şi vine din partea a doi autori, soţ şi soţie, a căror etnie reprezintă cel 
mai bine principalele surse documentare referitoare la Martinuzzi: italiene (latine) şi maghiare. Adriano 
Papo a fost profesor la Universitatea din Udine, obţinând o licenţă în inginerie chimică şi alta în istorie 
la Universitatea din Triest. Doctoratul în istorie şi l-a luat, însă, la 
Universitatea din Seghedin, oraş din sudul Ungariei, de pe Tisa. 
Soţia sa, Gizella Nemeth Papo, este, şi ea, licenţiată în istorie la 
Universitatea din Triest, de pe coasta dalmată a Italiei.  

Ediţia românească nu este o simplă traducere, ci, după 
cum precizează autorii, „acest volum constituie o revizuire şi o 
aprofundare a cercetărilor noastre anterioare: Giorgio Martinuzzi. 
Figura e ruolo politico di un monaco-statista dalmata nella storia ungherese 
del Cinquecento, publicat la Szombathely (Ungaria), apărută în 2011, 
la Editura Savaria University Press, şi Frate Giorgio Martinuzzi. 
Cardinale, soldato e statista dalmata agli albori del Principato di Transilva-
nia, publicat la Editura Aracne din Ariccia (Roma) în 2017”2. 

Unul dintre personajele istorice importante de care s-au 
mai ocupat cei doi este Ludovico (Aloisio) Gritti, pe care unii 
români poate şi-l amintesc din serialul turcesc de mare succes, 
„Suleyman Magnificul”. Acest Gritti, fiul dogelui Veneţiei dintr-o 
primă căsătorie, devine un apropiat al sultanului şi al marelui său 
vizir, venind cu ideea refacerii Daciei sub suzeranitate otomană, 
condusă chiar de el, cu cei doi băieţi ai săi ca guvernatori în Moldova şi Valahia. Din păcate, el şi fiii săi 
vor fi ucişi graţie înţelegerii depline a domnilor celor trei ţări din fosta Dacie, iar în istoriografia română 
i s-a alocat titlul degradant de „aventurier”... Poate cel de „vizionar” i s-ar fi potrivit mai bine, proiectul 
său fiind realizat o jumătate de secol mai târziu de principele Transilvaniei, în 1595, şi preluat de cel al 
Valahiei în 1600. Am insistat asupra lui Gritti, deoarece directorul editurii orădene anunţă că monogra-
fia respectivului, a aceloraşi autori, va apărea în româneşte, în 2020. 

Atât Martinuzzi, cât şi Gritti sunt personaje cheie în istoria noastră, pe nedrept evitate de istori-
ografia română de până acum. Iar volumul de faţă are ca obiectiv principal „analiza rolului jucat de 
Gheorghe Martinuzzi Utyeszenics în istoria şi politica maghiară a anilor 1534-1551; altfel spus, a peri-
oadei istorice care se întinde de la tragica moarte a guvernatorului Ungariei, Ludovico Gritti (29 sep-
tembrie 1534), până la cea la fel de tragică a lui Gheorghe Martinuzzi însuşi (17 decembrie 1551)”3. 
 

Restabilirea adevărului istoric 
 
Uciderea acestui înalt demnitar a fost, fără-ndoială, o crimă politică, ordonată chiar de „regele 

Romanilor” Ferdinand de Habsburg şi planificată ca o acţiune de comando de generalul Giovanni Bat-
tista Castaldo, care ocupase Transilvania. Sfântul Scaun de la Roma a fost pus în faţa unui fapt împlinit, 
fără a fi avut nici cea mai mică implicare. Apoi a alunecat complice către situaţia creată de catolicul Fer-
dinand de Habsburg, care credea că, eliminându-l pe Martinuzzi, putea pune mâna mai uşor pe Transil-
vania. De aici şi cantitatea de minciună, cu menirea de a acoperi reprobabilitatea faptei, din istoriografia 
problemei. Crima aceasta o precedă cu jumătate de secol pe cea căreia i-a căzut victimă Mihai Viteazul, 
tot sub tutelă austriacă, în timp ce un alt austriac, Adolf Hitler, ajunge, patru secole mai târziu, să ridice 
crima politică la cote de-a dreptul aberante... 

După cum precizează prefaţatorul volumului, prof. univ. dr. Sorin Şipoş, conducătorul Şcolii 
doctorale de istorie de la Oradea, „stabilirea adevărului în privinţa politicii promovate de călugărul de-
venit cardinal a reprezentat principalul deziderat al autorilor. Pentru atingerea acestui deziderat nobil, 
Adriano şi Gizella Nemeth Papo au recitit într-o manieră critică principalele surse documentare din 
epocă şi numeroasele lucrări privind istoria istoriografiei consacrate vieţii cardinalului. A rezultat o lu-
crare atent documentată, în care autorii nu cad pradă fascinaţiei pentru Martinuzzi, omul care a reuşit 
să-şi subordoneze pentru aproape două decenii Transilvania, personajul fiind descris într-o manieră ob-

                                                 
2 Ibidem, p. 18. 
3 Ibidem, p. 15. 
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iectivă”4. Cu alte cuvinte, sursele prohabsburgice şi catolice se pare că au fost tratate mult mai critic de-
cât altă dată... 

„Gheorghe Martinuzzi Utyeszenics (fratele Gheor-
ghe) a fost episcop de Oradea, primat al Ungariei, cardi-
nal, înalt tezaurar, judecător suprem, comandant militar, 
locotenent regional în Transilvania. Nu a avut titlul de 
regent (gubernator), dar titlurile de tezaurar, judecător su-
prem şi locotenent (voievod) îi permiteau să guverneze 
cu o putere la fel de înaltă. A fost un personaj genial, is-
cusit şi puternic, un om de stat nemaipomenit de capabil 
şi autoritar, unul dintre cei mai dotaţi ai epocii, şi nu nu-
mai. Cu toate acestea, părerile contemporanilor săi nu 
sunt, în general, foarte laudative faţă de el. Asemenea pă-
reri au reuşit chiar să le condiţioneze pe cele ale istorici-
lor, fie că e vorba de cei din vremea sa, fie de cei de după 
el”5. Am mai adăuga că era un bărbat viteaz, conducător 
militar, gata să se arunce în luptă alături de oştenii săi, 
pentru a-i îmbărbăta.   

Lucrarea a fost structurată în şase capitole, cu o 
mulţime de subcapitole fiecare, precedate de Prefaţa lui 
Sorin Şipoş şi Introducerea autorilor şi încheiate cu Conclu-
zii. Din titlurile capitolelor îţi poţi face deja o imagine a 
conţinutului: I. Gheorghe Martinuzzi – originea şi ascensiunea 
politică; II. Cedarea Transilvaniei către Casa de Austria; III. 
Ocupaţia habsburgică a Transilvaniei şi asasinarea lui Martinuzzi; IV. „Procesul Martinuzzi”; V. Martinuzzi şi Re-
forma protestantă; VI. Martinuzzi în oglinda contemporanilor săi şi a istoriografiei. 

Autorii folosesc cu preponderenţă arhivele italiene, maghiare şi austriece, principalele ca valoare. 
Lipsa celor turceşti e oarecum explicabilă prin greutatea traducerii. Sunt pomenite şi câteva izvoare tur-
ceşti, româneşti şi slave, care vin să completeze informaţia bibliografică despre Martinuzzi. În fapt, nu-
meroasele lucrări citate la Bibliografie stau mărturie asupra seriozităţii demersului celor doi autori, care se 
concretizează într-o lucrare aparte, plină de detalii valoroase şi clarificări. Un Index de nume la final vine 
să completeze ţinuta ştiinţifică a lucrării. 

În sfârşit, se face lumină şi asupra originii etnice a ilustrului personaj, care nu-i un croato-
veneţian, cum se spunea. Este 100% croat, tatăl fiind Gregor Utišenić, iar mama Ana Martinušević, am-
bii părinţi provenind din vechi familii nobiliare croate6. Pe el îl chema, de fapt, Juraj (Gheorghe, în croa-
tă), s-a născut în castelul Kamičac, comitatul Knin din Dalmaţia interioară, şi se semna „Frater 
Georgius” în corespondenţă7. „Martinuzzi este, în schimb, o variantă italiană a numelui de familie al 
mamei, Martinušević, latinizat în Martinusius, având în vedere dificultatea cu care ar fi putut fi latinizat 
numele de familie din partea tatălui”8. Din cauza condiţiilor materiale grele ale părinţilor, copilul Juraj va 
fi dat spre creştere episcopului catolic de Scardona, Jakob, frate al mamei sale, numele Martinušević 
(ajuns în italiană Martinuzzi) fiind o concesie în favoarea acestui unchi. Adolescenţa îi va fi apoi marcată 
de slujirea unor personalităţi marcante precum Ioan Corvin, fiul regelui Matia, la Hunedoara, şi mama 
lui Ioan Zápolya, viitorul voievod al Transilvaniei şi rege al Ungariei, la Spiš, în Slovacia. Urmează apoi, 
neaşteptat, călugărirea sa la vârsta de 22 de ani, la Buda, în ordinul fraţilor eremiţi paulini. Viaţa mona-
hală îi oferă ocazia şcolarizării, ajungând în cele din urmă stareţ al mănăstirii Częstochowa, din Silezia. 
Se întoarce în Ungaria de după Mohács în 1527, unde conduce mănăstirea Lád (azi Sajólád). Din 1528 
intră în serviciul noului rege al Ungariei, Ioan Zápolya, care-l va face căpitan general al armatei, tezaurar 
şi episcop de Oradea (1534). Zápolya recunoscuse suzeranitatea otomană şi lupta, într-un război civil, 

                                                 
4 Sorin Şipoş, Prefaţă, în Nemăsurata ispită a puterii..., ed. cit., p. 11. 
5 Adriano Papo, Gizella Nemeth Papo, op. cit., pp. 14-15. 
6 Ibidem, p. 21. 
7 Ibidem, pp. 23-24. 
8 Ibidem, p. 22. 
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cu arhiducele de Austria, Ferdinand de Habsburg, care se proclamase şi el rege al Ungariei. El va deveni 
şi împărat peste marele imperiu condus de Carol Quintul, din Spania. Lupta pentru moştenirea Ungariei 
continuă şi după moartea lui Ioan Zápolya, lui Martinuzzi revenindu-i un rol major în ducerea ei, cu 
mijloacele diplomaţiei. 

* * * 
Scriitura alertă pare atipică unor autori de istorie, volumul captivându-te repede, scenele descrise 

amintind de un roman de capă şi spadă, cu spionaj, politică la nivel înalt şi acţiuni de comando. Aceasta 
era, de fapt, atmosfera naşterii statului Transilvania, cu noul statut de principat, teoretic vasal al Impe-

riului Otoman, practic ocupat pentru câţiva ani de trupele 
lui Ferdinand. La baza acestei ocupaţii dintre anii 1551 şi 
1556 se pare că a stat tocmai Martinuzzi, pe care Ferdi-
nand l-a cumpărat de partea sa cu toate titlurile şi favoruri-
le solicitate, inclusiv cel de voievod şi cardinal. Planificata 
eliminare din joc a reginei Isabella şi a fiului ei Ioan Sigis-
mund (căruia sultanul Suleyman îi jurase că-l va pune pe 
tronul Ungariei, ca moştenitor!), cumpăraţi şi ei de Ferdi-
nand cu ducate în Silezia şi alte beneficii materiale, făcea 
din Martinuzzi singurul conducător al noului „regat”. 
Doar că el a realizat destul de repede insuficienţa trupelor 
trimise spre apărarea de turci a Transilvaniei şi a părţilor 
ungureşti de până la Tisa, care, teoretic, erau un teritoriu 
aflat sub jurisdicţie otomană. Asta făcea ca o nouă mare 
ofensivă otomană, de pedepsire a trădătorilor, să spulbere 
firava stăpânire habsburgică, iar Martinuzzi ar fi fost exe-
cutat de sultan. Dilema lui Martinuzzi a fost adulmecată 
repede de generalul Castaldo, care-l bănuieşte pe fratele 
Gheorghe de trădare în favoarea turcilor şi recomandă 
împăratului Ferdinand rapida lui lichidare. Castaldo ajun-

gea, astfel, chiar el guvernator al Transilvaniei, impunând 
chiar şi domni proprii în Moldova şi Valahia. Ajunge să se 

intituleze Restituor Daciae pe medaliile de bronz pe care le bate în onoarea sa... 
 

Neajunsuri 
 

Nu ne vom referi la calitatea informaţiei, deoarece aceasta merită un superlativ faţă de ce s-a fă-
cut până acum.  

Un aspect negativ, însă, care ar fi putut fi evitat chiar şi de editorul român, este lăsarea citatelor 
din latină netraduse, de parcă toată lumea ar şti latina azi. E adevărat că, în vremea lui Martinuzzi, latina 
era principala limbă de comunicare a Europei occidentale, ea dominând încă în cancelarii şi biserică. 
Reforma protestantă tocmai începea, însă, să schimbe lucrurile, introducând limbile naţionale. O mare 
parte a documentelor despre „cazul Martinuzzi” sunt, fireşte, în latină, dar ar trebui citate cu traducere, 
pentru a nu frustra cititorul contemporan de o informaţie altfel bine pusă în pagină. 

Enervantă este şi gruparea puţinelor ilustraţii alb-negru într-un singur loc şi fără text explicativ 
sub ele, ci doar numerotate. Treaba asta ar fi avut sens numai dacă ele erau color şi procesul tipografic 
necesita tipărirea pe o hârtie de planşă, ce se insera separat. Editorul, observând se pare problema, a 
introdus la finalul Cuprinsului o listă numită Indicele ilustraţiilor, al cărei loc nu e acolo. Amintim editorului 
că tehnoredactarea computerizată de azi permite inserarea imaginii chiar în locul unde se face vorbire de 
ea. 

Tiparul este de bună calitate, dar corpul mare de literă folosit la text, util celor cu probleme de 
vedere, a dus, în schimb, la un conţinut masiv de 496 de pagini, al căror preţ sare de 50 de lei în librării, 
cam mare raportat la nivelul de trai al românilor. 

Generalul imperial Castaldo 
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Deznodământ 

 
Dacă transferul dinspre Ungaria spre Transilvania, ca fiinţă statală, era insuficient tratat în isto-

riografia românească, prin apariţia lucrării soţilor Papo, cu aportul ei extraordinar de informaţii de epo-
că, oferă tuturor, simpli cititori sau istorici, un tablou foarte viu al acelui neguros secol al XVI-lea, în 
care expansiunea otomană şi apariţia Reformei protestante au dat o lovitură năucitoare Europei occi-
dentale. Se refăcea întreg echilibrul de putere din centrul Europei, iar Transilvania apărea ca stat separat, 
râvnit de Habsburgii germani, dar rămas sub suzeranitate otomană până la Pacea de la Sătmar, din 1711. 
Pentru trădarea lui Ioan Zápolya, din 1538, Suleyman Magnificul desfiinţează regatul Ungariei, înfiin-
ţând în inima ei un paşalâc, în 1541. Pentru trădarea orchestrată de Martinuzzi, sultanul răpeşte Transil-
vaniei Banatul, unde înfiinţează alt paşalâc, cel de Timişoara, în 1552. Apoi, eliberat de problemele din 
Orient, în 1556 sultanul reface complet vasalitatea Transilvaniei, punând-o pe tron, cu ajutorul domni-
lor din Valahia şi Moldova, pe regina văduvă Isabella 
Jagiello Zápolya. Va fi regenta fiului ei, până la moar-
tea sa din 1559. Băiatul, numit şi „regele neîncoronat 
al Ungariei”, va ajunge efectiv primul principe al 
Transilvaniei, acum înlocuindu-se titulatura de voie-
vod. El va fi şi primul reformat pe tronul noului stat, 
rămânând în istorie ca Ioan Sigismund Zápolya 
(1540-1571). Într-un fel sau altul, i-a datorat tronul 
muncii şi abnegaţiei omului de stat şi episcopului ca-
tolic care a fost Martinuzzi şi care, în 1540, îi jurase 
regelui muribund Ioan Zápolya că se va îngriji de fiul 
său Ioan Sigismund9. 

Speranţele revenirii Ungariei în lumea creşti-
nă, catolică, de care aparţinea ca civilizaţie, l-a făcut 
pe Martinuzzi să rişte politic, dar tot el a realizat că, 
deocamdată, puterea germană, pe care împăratul 
Ferdinand încerca s-o coaguleze în jurul său, nu are 
cum s-o înfrângă pe cea otomană, foarte stabilă, afla-
tă chiar la apogeu. Brutala intervenţie habsburgică 
împotriva lui Martinuzzi a precipitat lucrurile, creând 
o mişcare de opinie antihabsburgică printre ardeleni. 
Sub relativ blânda suzeranitate otomană care a ur-
mat, Transilvania va prospera economic, militar şi 
teritorial, în secolul următor implicându-se chiar cu 
succes în Războiul de Treizeci de Ani, de partea sta-
telor reformate, anticatolice.   

                                                 
9 Adriano Papo, Gizella Nemeth Papo, op. cit., p. 445. 

Ferdinand de Habsburg în vremea uciderii lui 
Martinuzzi. Portret realizat de 

Hans Bocksberger 
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1 Decembrie 1918 – arc peste timp 

 
Dr. Ioan GOGOTA 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
 

Ziua de 1 Decembrie 1918 va rămâne înscrisă cu litere de aur în cartea de istorie a Românei, 
pentru că la această data s-a realizat cel mai înalt ideal patriotic şi politico-naţional al poporului român, 
încununând luptele şi jertfele de veacuri ale acestuia. 

Reîntregirea neamului românesc şi, implicit, realizarea Românei Mari1, s-a înfăptuit din năzuinţă 
şi voinţă populară, în urmă cu 101 ani, la Alba Iulia, fiind unul dintre cele mai mari acte ale istoriei 
noastre naţionale, după ce, anterior, generaţii după generaţii au năzuit, au luptat şi s-au jertfit pentru a 
împlini în mod strălucit acest deziderat de veacuri. 

Acest act a avut ca momente de referinţă pe Mihai Viteazul, care la data de 1 noiembrie 1599 a 
unit pentru scurt timp cele trei mari provincii istorice (Ţara Românească, Moldova şi Principatul 
Transilvaniei), pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care, la data de 24 ianuarie 1859, a înfăptuit Româ-

nia Mică2 şi evenimentele determi-
nate de implicarea României în Pri-
mul Război Mondial (1916-1918) cu 
implicaţiile acestuia. 

Scriitorul Alexandru Vlahuţă 
menţiona că „actul unirii de la 1 de-
cembrie 1918 a fost posibil atunci 
când morţii, răniţii şi dispăruţii s-au 
sculat şi au luptat, umăr la umăr, cu 
cei vii pentru realizare; lucrul acesta 
niciun român n-are dreptul să-l 
uite”. 

În articolul „Amurg şi Zori”, 
apărut în ziarul independent Dacia3 (22 noiembrie 1918), Al. Vlahuţă, referindu-se la împlinirea idealului 
de eliberare şi unitate naţională al românilor din Transilvania, scria: Acum catastrofala dramă s-a terminat 
[...] a triumfat dreptatea. [...]Gândul mă duce spre cel mai înalt vârf  al Carpaţilor noştri, îmi fac ochii roată şi toate 
podoabele ţării mele se dezvelesc într-o lumină de vis, toată mândra Doinei Ţară din cătările Tisei până la „Marea cea 
mare” iat-o acum întreagă.  

Poetul a surprins în mod excepţional bucuria de nedescris care a cuprins întregul popor român 
de la un capăt la altul al ţării. Poate niciodată – nota Al. Vlahuţă – n-a încăput atâta fericire între hotarele ţării ce 
s-a chemat Dacia Felix. [...] Steaguri de biruinţă şi cântece de bucurie sărbătoresc măreţul act al întregirii neamului 
românesc. Nu e vis ceea ce vedem. A fost vis şi s-a făcut realitate. După 1 decembrie 1918, aproape toate ziarele 
din Capitală: Universul, Tribuna, Neamul românesc, Viitorul, Chemarea, Steagul, Epoca, Românimea, Opinia, 
Izbânda etc. au publicat numeroase informaţii amănunţite despre împrejurările şi atmosfera desfăşurării 
lucrărilor Adunării Naţionale de la Alba Iulia, precum şi reportaje asupra entuziasmului ce a cuprins 
masele româneşti din toate localităţile, la aflarea marelui eveniment naţional. Multe ziare şi reviste au 
apărut în ediţii speciale, publicând portretele conducătorilor Consiliului Dirigent din Transilvania şi pe 
ale celorlalţi conducători ai mişcării, pentru desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român. 

Sărbătorirea marelui eveniment a avut loc la Iaşi, la 8 decembrie 1918, în sala Teatrului Naţional. 
În afară de studenţi şi profesori universitari, a participat un public numeros, în faţa căruia a evocat 

                                                 
1 Procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiaşi stat 
naţional, România. 
2 Unirea Moldovei cu Muntenia. 
3 Ziarul Dacia, nr. 1, 23.XI.1918. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Român
https://ro.wikipedia.org/wiki/România
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semnificaţia crucială a evenimentului profesorul N. Iorga, relevând că „ideea Daciei româneşti a stat la 
baza operei politice împlinite în acest fericit an 1918”4. Oratorul a subliniat, de asemenea, că această 
idee focalizatoare a mişcării românilor pentru unitate naţională „e tot aşa de veche ca şi neamul însuşi”5. 

De asemenea, epopeea luptei românilor pentru Marea Unire arată puterea unor principii juste în 
dezvoltarea istorică, de libertate şi dreptate, autodeterminare şi unitate, care au călăuzit neîntrerupt 
minţile şi conştiinţele tuturor românilor6. 

Ziarul Dacia scria următoarele, exprimând conştiinţa opiniei publice din România: Aşteptam 
numai ceasul binecuvântat când acest măreţ act naţional să iasă la lumină, împins ca de puterea legilor eterne ce conduc 
răsăritul soarelui. Ardealul i s-a aruncat în braţele Patriei-mame. Peste 100.000 de feciori şi bărbaţi, înfăţişând poporul 
acela robust, crescut în leagănul munţilor, şi-au contopit glasurile într-o singură voinţă, care e însuşi instinctul de 
solidaritate al sângelui românesc. [...] Voinţa unanimă care a biruit la Alba Iulia a zguduit şi a dărâmat ultimul hotar, 
ultima rămăşiţă din graniţele cu care lunga tiranie a istoriei a spintecat veacuri de-a rândul forţa neamului românesc. [...] 
Suntem un popor, un pământ, un stat. Trăiască neamul românesc, întreg în ţara lui7. 

La rândul său, ziarul Neamul românesc scria următoarele, referitor la desfăşurarea Marii Adunări 
Naţionale: Mii şi mii de ţărani au aclamat cea mai mare faptă din toată viaţa neamului nostru şi pe locul unde Mihai 
Viteazul a trecut în triumf, iar mucenicii ţărani de peste munţi au zăcut în temniţă, s-a proclamat prin glasul unanim al 
tuturor claselor românimii, până acum robite ungurilor, voinţa ei nezăgăzuită, de a trăi împreună cu noi (românii din 
Regat, n.n.). Ardealul, Banatul, Ţinuturile ungureşti fac parte, astăzi, din România întregită în marginile neamului8. 

Istoricul Nicolae Iorga menţiona că în această zi, a sosit ceasul pe care-l aşteptam de veacuri, pentru care 
am trăit întreaga noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat şi am gândit. A sosit ceasul în 
care cerem şi noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi rodul ostenelilor noastre. 

Marele om politic Ion I. C. Brătianu a afirmat că această dorinţă de unitate exultă din puterea de 
voinţă a poporului român, din vitejia soldaţilor noştri şi din voinţa hotărâtă a românilor de pretutindeni. Ea se 
întemeiază pe fiinţa însăşi a neamului românesc, care, aproape două mii de ani, în mijlocul tuturor vitregiilor vremii, a 
ştiut să-şi păstreze neatins caracterul de conştiinţă naţională. Ea se reazemă pe cerinţele istoriei, care impune desfiinţarea 
tuturor graniţelor nedrepte şi nefireşti şi statornicia statelor după principiile naţionalităţilor. Ea este voită, în fine, de 
nevoile neamului românesc, care nu poate trăi despărţit şi care numai prin unirea tuturor fiilor lui îşi poate împlini, cu 
folos pentru omenire şi cu strălucire pentru el, misiunea civilizatoare în această parte a lumii. Acesta împreună cu 
Iulia Maniu au pecetluit unirea într-un singur stat, unire cerută de învăţători, preoţi, primari, fruntaşii 
comunităţii, ostaşii. 

Actul unirii de la Alba Iulia a fost consfinţit de prezenţa a circa 100.000 de oameni (în realitate 
vreo 150.000) care, conştienţi şi responsabili pentru destinul lor, au cerut unirea tuturor românilor într-
o singură ţară, în România Mare, înfruntând opoziţia ungurească, secuimea – care nu era chiar egală cu 
ungurimea – sau saşii şi şvabii germani care manifestau indiferenţă. 

Dr. Vasile Goldiş a citit proiectul de rezoluţie al Marii Adunări Naţionale în sala Cazinoului 
Român, în care cei prezenţi au rostit şi au aplaudat România Mare, fapt pentru care Alba Iulia a devenit 
capitala morală şi de facto a Marii Unirii. 

Ziua de 1 Decembrie a devenit Ziua Naţională a României9, după evenimentele din 1989 fiind 
declarată cea mai mare sărbătoare a poporului român, ziua în care s-a înfăptuit dorinţa de veacuri a 
naţiunii – unirea într-un singur stat naţional unitar a tuturor românilor. Prin acest act s-a readus în 
memorie cine sunt, cine le sunt strămoşii şi prin câte chinuri au trecut. 

În ziua de 1 decembrie 1918, episcopul unit Iuliu Hossu citeşte actul sacru al Unirii, iar Vasile 
Goldiş Proclamaţia Consiliului Naţional, în care se arată, printre altele, că Adunarea naţională a tuturor 
românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţi la Alba Iulia în ziua 
de 1 Decembrie 1918, decretează unirea acestor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Acest 
fapt a condus la îndeplinirea visului milenar al unităţii românilor într-un singur hotar, act efectuat cu 

                                                 
4 Neamul românesc, nr. 31 S, 27.XI. 1918. 
5 Ibidem. 
6 Gh. Marinescu, red. şi coord., Transilvania în istoria şi conştiinţa românilor, p. 310. 
7 Dacia, 6.XII.19l8. 
8 Neamul românesc, 8.XII.1918. 
9 Parlamentul României a adoptat, la 31 iulie 1990, Legea nr. 10 din 1990, prin care a fost abrogată Hotărârea Consiliului de 
Miniştri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare naţională şi a proclamat în locul ei ziua 
de 1 decembrie drept sărbătoare naţională. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1_decembrie
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jertfe enorme în Primul Război Mondial. Din Banat a fost dezlipit un teritoriu de circa 30 de kilometri 
pătraţi, aferent judeţelor Vârşet şi Alibunar, teritoriu cu majoritate românească. Ulterior, la data de 2 
decembrie 1918, are loc constituirea Marelui Sfat Naţional10, cât şi a Consiliului Director11, organisme 
însărcinate să asigure conducerea statului nou creat, iar primele măsuri luate au vizat şi preluarea presei, 
ca una dintre principalele surse de informare. Unirea a fost posibilă şi datorită evenimentelor anteriore 
derulate în spaţiul Basarabiei şi Bucovinei, respectiv 27 martie 1918 şi 28 noiembrie 1918, când organele 
reprezentative ale Basarabiei şi Bucovinei au votat unirea. Recunoaşterea internaţională a unirii 
României cu Bucovina s-a realizat la 10 septembrie 1919, prin semnarea Tratatului de la Saint Germain, 
iar unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România s-a făcut prin Tratatul de Pace 
de la Trianon, încheiat la 4 iunie 1920. 

În ziua de 15 decembrie 1918, du-
pă tradiţionalul Te Deum de la Mitropolie, 
la ora 12 au început festivităţile oficiale de 
la Palatul Regal, consacrate primirii de că-
tre regele Ferdinand a Actului Unirii Tran-
silvaniei cu România. În afara oficialităţilor 
româneşti şi a delegaţiei Transilvaniei, par-
ticipau în sala mare a tronului şi miniştrii 
statelor aliate acreditaţi la Bucureşti. Din 
partea delegaţiei Marelui Sfat Naţional au 
rostit cuvântări de profundă semnificaţie 
istorică Vasile Goldiş şi Al. Vaida Voievod. 
Fericiţi suntem noi, românii de azi – arăta V. 
Goldiş – că prin noi istoria săvârşeşte actul 
măreţ al unirii tuturor românilor, într-un singur stat12. Referindu-se la semnificaţia istorică a Hotărârii de Unire 
de la 1 Decembrie 1918, precum şi la dăinuirea sa în conştiinţa tuturor românilor, pe deasupra 
timpurilor, Vasile Goldiş enunţa un adevăr cu valoare de postulat: Cu cât se vor strecura în cursul vremii 
veacurile, cu atât mai luminos va pătrunde în conştiinţa naţiunii române făptuirea de la Alba-Iulia şi ca moment al celei 
mai mari zile din viaţa ei, dar si ca izvor în veci nesecat, de înţeleaptă îndrumare pe cărarea desăvârşirii şi astfel a 
fericirii şi mărimii sale13.  

De asemenea, sunt încheiate mai multe tratate care să certifice existenţa României Mari, 
respectiv Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920), precum şi Tratatul de la Secres (din 10 august 1920), prin 
care se recunoaşte unirea Bucovinei cu România. 

România nu poate fi întreagă fără Ardeal, spunea marele om politic Nicolae Titulescu, în 1915 în 
discursul ţinut la Ploieşti. Ardealul e leagănul care i-a ocrotit copilăria, e şcoala care i-a făurit neamul, e farmecul 
care i-a susţinut viaţa. Ne trebuie Ardealul. Vom şti să-l luăm şi, mai ales, să-l merităm. 

Barbu Ştefănescu Delavrancea, în discursul rostit la Iaşi în 1915, spunea: Carpaţii nu ne despart, ci 
ne întregesc. În ei s-au adăpostit şi cei de dincolo şi cei de dincoace, pe vremuri de năpăstuiri. În ei s-au strâns cei de-o 
limbă şi de-o lege. Lor şi-au spus durerea, cu ei şi-au mâncat amarul. În ei s-a dospit şi a crescut sufletul nostru. De pe 
culmile lor s-a revărsat doina de vitejie şi doina de restrişte, ducând la vale, de o parte şi de alta, chemările misterioase ale 
neamului. Una dintre aceste chemări a fost cea de realizare a unităţii naţionale. Aproape că nu există filă a 
istoriei poporului nostru din care să nu răzbată puternic, asemeni unei flăcări arzătoare de nestins, 
dorinţa de unire, în cuget şi-n simţiri, în una şi-n aceeaşi patrie străbună. 

 

                                                 
10 Organ legislativ. 
11 Instrument executiv. Preşedinte al acestui organism a fost ales Iuliu Maniu. 
12 Viitorul, nr. 3/2.XII.1918. 
13 Apud Gh. Sora, „Cuvântarea istorică a lui Vasile Goldiş, la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918”, în Telegraful român, nr. 43-44, 
1988, pp. 1-2. 

https://www.digi24.ro/special/campanii-digi24/triumful-unei-natiuni/triumful-unei-natiuni-marea-unire-recunoscuta-la-tratativele-de-pace-161189
https://www.digi24.ro/special/campanii-digi24/triumful-unei-natiuni/triumful-unei-natiuni-marea-unire-recunoscuta-complet-abia-in-1920-161361
https://www.digi24.ro/special/campanii-digi24/triumful-unei-natiuni/triumful-unei-natiuni-marea-unire-recunoscuta-complet-abia-in-1920-161361
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iuliu_Maniu
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Florian Roatiş: „Cultura îl face pe om, om!” 

 
Raul CZOMPA 

Baia Mare 

 
Am ales să abordez un subiect plăcut şi totodată interesant – cărţile. 
Acestea reprezintă o lume aparte. Orice om ar trebui să aibă o mică bibliotecă personală. O 

vorbă românească sună astfel: „Ai carte, ai parte”. Lectura ocupă un loc extrem de important în deveni-
rea unui om. Am găsit de cuviinţă că cel mai bine ne poate edifica, în sensul celor menţionate, o per-
soană care se află aproape zilnic printre cărţi. Şi-am stat de vorbă cu Florian Roatiş – conferenţiar uni-
versitar (Universitatea de Nord Baia Mare), filosof şi om de cultură, un om familiarizat cu lumea cărţi-
lor, având în vedere vasta lui activitate în domeniu. În prezent este profesor şi cercetător în cadrul biblio-
tecii Judeţene „Petre Dulfu”. 

 
Reporter: O întrebare de „încălzire”. De ce aţi ales să fiţi profesor? 
 
F. Roatiş: Evident, nu am ajuns profesor din întâmplare, dar nici ca urmare a unui proiect iniţi-

al. La nici 16 ani, fără să stau mult pe gânduri, atras fiind de uniforma militară – ca şi de alte promisiuni, 
am dat admitere la Liceul Militar din Câmpulung Moldovenesc, unde am făcut treapta a doua. La absol-
vire, n-am avut altă variantă decât să urmez Şcoala de Ofiţeri, de la Sibiu. Aici, mi-am dat seama că viaţa 
militară nu mă atrage şi că aş face o carieră fără pasiune, drept pentru care, după un an, am solicitat re-
tragerea. Plecarea din Şcoala de Ofiţeri nu a fost atât de simplă pe cât a fost intrarea în ea, aşa că am 
făcut un ocol prin Oltenia, unde am urmat stagiul militar. După un an, m-am prezentat la examenul de 
admitere la facultate, oscilând între Filologie, Filosofie şi Drept. Vraja unor nume ca Platon, Kant, 
Schopenhauer şi alţii, din care apucasem să citesc câteva firimituri, m-a făcut să aleg Filosofia, fapt pe 
care nu l-am regretat niciodată. Chiar şi în anii în care filosofia se preda în variantă marxistă, figurile tu-
telare ale filosofiei au rămas cele amintite mai sus, la care s-au adăugat, evident, şi altele. Să nu uităm că 
în acei ani de comunism au fost traduse şi publicate la noi 6 volume din opera (completă) a lui Platon, 
cele două „Critici” kantiene şi aproape complet opera lui Hegel. 

 
Reporter: Este întâlnită frecvent sintagma „lumea cărţilor”. Ce semnificaţie are pentru dumneavoastră? 
 
F. Roatiş: Da, există o lume a cărţilor. Eram copil la ţară când, în pofida lipsurilor materiale şi a 

inerentelor umilinţe, am descoperit lumea mirifică şi infinită a cărţilor, în care m-am retras cu voluptate, 
dar şi cu un nedisimulat orgoliu. Am trăit atunci cu intensitate un sentiment pe care, mult mai târziu, la 
maturitate, l-am găsit exprimat prin dubla şi elocventa metaforă „lumea ca o carte şi cartea ca o lume”! 
Cartea mi-a permis să evadez, cu uşurinţa gândului, din prozaicul cotidian al acelor ani, spre alte tărâ-
muri: la Polul Nord cu eroii lui V. Kaverin, navigam pe Mississippi cu eroii lui Mark Twain, zburam de 
la Pământ la Lună sau coboram în apele mărilor şi a oceanelor cu celebrele personaje ale lui Jules Verne. 
Încă de copil mi-am descoperit apartenenţa la casta „bibliofagilor”, a „mâncătorilor de cărţi” (la figurat, 
desigur) despre care scria Diodor din Sicilia în Biblioteca istorică. Nu ştiu cum îmi imaginam în copilărie 
Paradisul – relaţiile mele cu transcendenţa erau foarte vagi, dar un lucru este cert: cu mult înainte de a-l 
citi pe Borges, în biblioteca din comuna natală, printre cele câteva mii de cărţi, m-am simţit fericit! O 
fericire pe care încerc cu obstinaţie să o reiterez de mulţi ani de când trăiesc printre cărţi – cărţile mele! 

 
Reporter: Cum trebuie să citeşti o carte? Există cumva vreo „regulă”? 
 
F. Roatiş: La prima vedere, după ce a învăţat alfabetul, apoi citirea şi scrierea, fiecare ins este 

convins că ştie să citească o carte. În realitate, a citi o carte nu este un lucru simplu. Tocmai de aceea 
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auzim atât de des reiterată lipsa de interes pentru lectură, azi, cu deosebire a tinerilor. Se citeşte superfi-
cial, încât puţini ajung la performanţa de a citi activ şi analitic. De regulă, lectura vizează fie plăcerea, 
delectarea, fie dobândirea unor beneficii spirituale. Ca atare, într-un fel se citesc cărţile de ficţiune (poe-
zie, roman, piese de teatru etc.) şi în alt fel cele de istorie, filosofie, de critică literară etc. Lectura pentru 
cunoaştere şi informaţie presupune efort intelectual, ca şi o ştiinţă sau artă de a citi, la care se ajunge 
prin exerciţiu (antrenament) şi prin respectarea unor reguli (subliniere, adnotare, stabilirea de analogii, 
consultarea altor surse etc.). Această ştiinţă a lecturii ar trebui învăţată/asimilată în liceu, sau cel mai târ-
ziu în facultate. Din păcate, aceasta se învaţă mai mult pe furate, programa şcolară/academică încorse-
tând profesorul, limitându-i libertatea de acţiune... 

 
Reporter: Este importantă lectura în devenirea unui om? Dacă da, cât de importantă? 
 
F. Roatiş: Lectura este una dintre cele mai importante căi de acces la cultură. Or, este un truism 

a spune că devenim oameni prin cultură: cultura îl face pe om, om! A fi cultivat nu înseamnă, însă, a fi 
doldora de cunoştinţe, nici a fi citit foarte mult, de vreme ce s-a spus despre cultura generală că este 
„ceea ce rămâne după ce ai uitat totul”! Prin lectură intrăm în contact cu alte culturi şi civilizaţii, mai 
mult sau mai puţin îndepărtate în timp şi spaţiu şi, astfel, ne lărgim orizontul intelectual şi ne îmbogăţim 
spiritual. Şi, preluând sintagma lui Steinhardt, „prin alţii” ajungem să ne cunoaştem mai bine noi pe noi 
înşine, ca indivizi şi popor. 

 
Reporter: Poate o bibliotecă să „vorbească” despre proprietarul ei? 
 
F. Roatiş: Desigur. Se adevereşte în acest caz înţelesul interogaţiei „spune-mi ce citeşti, ca să-ţi 

spun cine eşti”! Ne procurăm cărţile în funcţie de interese, afinităţi, pregătire profesională, nivel de cul-
tură etc., şi toate aceste pot fi descifrate în biblioteca fiecăruia. 

 
Reporter: Ce cărţi nu ar trebui să lipsească din biblioteca personală? Ştiu că întrebarea asta pare un pic „for-

ţată”, ştiu că e foarte greu de răspuns, dar sunt foarte curios ce-mi veţi răspunde... 
 
F. Roatiş: Conţinutul bibliotecii personale nu este ceva static, dat o dată pentru toată viaţa, cărţile 

nu se cumpără cu grămada, ci în timp, deci orice bibliotecă este într-o continuă extindere. Astfel că, la un 
moment dat, ea trebuie – în viziunea mea – să cuprindă operele clasice din cultura noastră şi din cea uni-
versală, la care se adaugă, firesc, noutăţile, cărţile de succes care apar, modificând preferinţele, gusturile, 
aşteptările. Care sunt cărţile clasice? Cele pe care toată lumea le ştie, le evocă, deşi nu le-a citit: Odiseea, Di-
vina Comedie, Romeo şi Julieta, Don Quijote, Doamna Bovary, Mizerabilii, Crimă şi pedeapsă, Anna Karenina, În cău-
tarea timpului pierdut, Amintiri din copilărie, O scrisoare pierdută, Craii de Curtea Veche, Moromeţii etc. 

 
Reporter: Ce cărţi ar trebui neapărat citite? 
 
F. Roatiş: Cele amintite mai sus şi multe altele: Dialogurile lui Platon, Confesiunile Sfântului Au-

gustin, Eseurile lui Montaigne, Faust de Goethe, Roşu şi negru de Stendhal, Fraţii Karamazov de Dosto-
ievski, Castelul de Kafka, Luntrea lui Caron de Blaga, Noaptea de sânziene de Eliade, Jurnalul fericirii de 
Steinhardt... Din acest „canon cultural” nu poate fi eliminat, fără pierderi, niciun titlu, dar pot fi adău-
gaţi mulţi alţi autori: Vergiliu, Ovidiu, Villon, Baudelaire, E. A. Poe, Cehov, Nietzsche, Joyce, Bulgakov, 
Camus... Dar, până la urmă, această listă de lecturi este, poate, elitistă. În mod sigur ea este subiectivă şi 
se adresează unei anumite categorii de cititori. 

 
Reporter: „Habent sua fata libelli”, însemnând „Cărţile îşi au destinul lor”, este un dicton aparţinând unui 

scriitor latin care a trăit în secolul al II-lea d.Hr., Terentianus Maurus. Ce credeţi că vrea să transmită? 
 
F. Roatiş: Maxima lui Terentianus afirmă că şi cărţile au viaţa lor, mai lungă sau mai scurtă, mai 

calmă sau mai zbuciumată, după cum sunt primite şi asimilate în timp. Câte cărţi s-au pierdut în neant, 
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unele datorită lipsei de valoare, altele sortite focului... Multe dintre cele care au ajuns până la noi şi-au 
probat în acest fel valoarea. 

 
Reporter: Ultima carte citită a fost...? 
 
F. Roatiş: Pot spune mai uşor care au fost ultimele cărţi citite şi aceasta pentru că şi acum, ca şi 

în liceu, am obiceiul de a citi simultan două sau trei cărţi, de acelaşi gen sau de genuri diferite. În liceu 
citeam dornic de a şti cât mai multe, dar şi din orgoliu, pentru a epata. Acum, când nu mai am orgolii, 
citesc cu regretul că voi lăsa atât de multe cărţi necitite! Astăzi am terminat o carte a unui coleg de la 
Bucureşti, Valentin Mureşan, intitulată incitant Un filosof rătăcit în agora. Paralel, pentru notele pe care le 
fac la un volum de N. Steinhardt, am căutat nişte versuri de Dimitrie Stelaru, ocazie de a răsfoi un vo-
lum cu opera poetică a acestuia. În paralel, am citit o carte poliţistă, de Lee Child, eu fiind un mare ama-
tor de acest gen de cărţi. 

Acum am început alte două cărţi, de acelaşi gen: Amintiri din comunism, de Ştefan Agopian, şi Co-
munismul cu rele şi rele, de Magda Ursache. Dar eu nu vă recomand, vouă, tinerilor, o asemenea practică a 
lecturii! 

 
Reporter: Şi o ultimă întrebare. Care este cea mai mare satisfacţie profesională? 
 
F. Roatiş: Privind retrospectiv, cea mai mare satisfacţie profesională am avut-o la finele anului 

1984, când mi-am susţinut teza de doctorat în filosofie, la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca. Lua sfârşit, astfel, o muncă de circa 8 ani, cu multe emoţii, zbateri, sacrificii personale şi famili-
ale. Momentul acesta rămâne un reper fundamental şi luminos în cariera mea didactică. Era o vreme 
când puţini îşi puteau da doctoratul. Comparativ cu dobândirea acest titlu, funcţiile avute ulterior (direc-
tor de liceu, inspector general adjunct, director de departament), cărţile publicate, primirea ca membru 
al Uniunii Scriitorilor din România etc. m-au bucurat, dar n-au mai avut aceeaşi rezonanţă în mintea şi 
în sufletul meu. 
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Gabriel Stan-Lascu, inginerul de la bibliotecă
1
 

 
R. Anda TOMA 

Baia Mare 
 

A studiat ingineria, dar a devenit bibliotecar. „Semn divin”, spune Gabriel Stan-Lascu. Deşi lu-
crează de aproape două decenii la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, mărturiseşte că ar 
aduce el bani de acasă numai să fie lăsat printre cărţi, atât de mult iubeşte acest univers al cunoaşterii. 
Cititor profesionist, are pe noptieră şapte cărţi pe care le lecturează în paralel, dar marea lui pasiune (ac-
tuală) rămâne JFK. Un subiect despre care are nu mai puţin de 70 de cărţi în biblioteca personală! 

 

Răvăşit de enorma cantitate de cunoaştere disponibilă în bibliotecă 
 

– De la 24 de ani, bibliotecar. O vârstă la care majoritatea nu aleg neapărat compania cărţilor. De ce această 
opţiune profesională?  

– Neîmpliniţi! ☺ Întrebarea este foarte nimerită, în special având în vedere faptul că specializa-
rea mea universitară este aceea de inginer electromecanic. Domeniu pe care l-am ales nu neapărat dintr-o 
chemare lăuntrică, ci mai mult dintr-o dificultate (şi lene) de a memora şi o uşurinţă în a raţiona. Şi 
dintr-o timiditate extremă de care 
sufeream, care mă îndemna să 
caut o carieră în care să nu am 
de-a face cu oameni, ci mai de-
grabă cu maşini. Iar la terminarea 
facultăţii, am fost pus în situaţia 
de a opta fie pentru o profesie 
care nu mă atrăgea – ingineria, fie 
pentru una care îmi făcea cu 
ochiul – lumea cărţilor, a cunoaş-
terii, biblioteca. În urma ivirii 
unor circumstanţe defavorabile 
primeia şi favorabile celei de-a 
doua – un semn divin, aş putea 
spune –, mi s-a pus în faţă opor-
tunitatea de a deveni bibliotecar, ocazie pe care nu am refuzat-o. 

 

– Nu aţi refuzat-o, dar aţi regretat-o vreodată? 
– Nici vorbă! Deşi iniţial eram timorat de ideea necesităţii de a discuta cu foarte mulţi oameni, 

exerciţiul mi-a fost extrem de util, vindecându-mă, treptat, de timiditate. Asta în primul rând. În al doi-
lea rând, am fost de-a dreptul răvăşit de enorma cantitate de cunoaştere pe care o găseam printre raftu-
rile depozitului de la Sala de lectură, pe care le luasem la rând şi îmi făceam liste de lectură pe care, mai 
apoi, nu am reuşit să le epuizez nici pe sfert. Am realizat foarte repede că trebuie să fac o selecţie drasti-
că, renunţând, astfel, aproape cu desăvârşire, la ficţiuni, concentrându-mi atenţia pe subiectele care sim-
ţeam eu că mă ajută să înţeleg mai bine viaţa, lumea în care trăiesc şi, mai ales, pe mine însumi. Iar la 
câţiva ani după angajare, s-a produs în mine o revelaţie care a dat naştere la o revoluţie: pot spune că am 
fost vindecat... Nu de puţine ori, profit de situaţie pentru a spune oamenilor că biblioteca este cel mai 
frumos domeniu şi totodată mediu de activitate, în care aş da eu bani ca să fiu lăsat să intru. Uneori am 
senzaţia că interlocutorul mă compătimeşte şi mă amuz de asta în forul meu interior. 

                                                 
1 Interviu apărut în publicaţia online eZiarultau.ro, la https://eziarultau.ro/actualitatea-ta/cultura/gabriel-stan-lascu-inginerul-de-la-
biblioteca?fbclid=IwAR01-kaAPyaFOs-zBCeZcVn2s-O0QS1R0a6AlgFQKEGsdapOkowr6wqj5W0. 
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La Secţia periodice a căpătat gustul pentru... investigaţie 
 

– Sunteţi de circa 18 ani bibliotecar. S-ar putea spune că e a doua dumneavoastră casă. 
– Da, lucrez de 18 ani ca bibliotecar; la Periodice am activat exact 10 ani, după care, activitatea 

editorială a instituţiei luând amploare, mi s-a 
solicitat să trec la Biroul informatizare, pe 
partea de tehnoredactare. Asta după ce, cu 
câţiva ani înainte, urmasem un curs de spe-
cializare la Bucureşti în operare de texte şi 
imagini. Dar am rămas oarecum ataşat de 
Secţia periodice, mai ales prin gustul pe ca-
re l-am căpătat pentru investigaţie. Şi am 
avut acolo şi satisfacţia ca numeroase per-
soane sus-puse, devenite utilizatori fideli ai 
secţiei – care are, cu predilecţie, cititori de 
vârsta a treia –, să mi se destăinuie cu ches-
tiuni profesionale şi chiar intime din trecu-
tul lor mai mult sau mai puţin îndepărtat. 

Astfel că am avut (şi încă am, fiindcă mai „ies din bârlog”) ocazia să aflu tot felul de informaţii „clasifi-
cate”. 

 

– Oferiţi-ne un tur! 
– La Secţia periodice am lucrat cel mai mult, aşa că despre asta am să vă dau câteva informaţii. 

Ca număr de abonamente curente avem aproape 120, cu puţin peste 200 cu tot cu donaţiile. Ca vechi-
me, Secţia periodice are colecţii începând cu anul 1950, serialele mai vechi aflându-se în cadrul unei alte 
secţii, Colecţii speciale (sau Carte veche). În afară de cele româneşti, mai avem colecţii în limbile ma-
ghiară, engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană, rusă, ucraineană, greacă, coreeană şi poate îmi mai 
scapă o limbă sau două. S-au păstrat colecţii complete, cu continuitate din perioada comunistă, la ziare 
ca „România liberă” (începând cu 1953), „Scânteia”(1951, după 1989 redenumit „Adevărul”), „Sportul 
popular” (1956, acum „Gazeta sporturilor”) şi ziarele locale „Pentru socialism” (1952, azi redenumit 
„Graiul Maramureşului”) şi „Bányavidéki fáklya” (1958, azi „Bányavidéki Új Szó”). Desigur, publicaţiile 
culturale şi ştiinţifice care şi-au continuat apariţia după schimbarea de regim din 1989 au fost menţinute 
în lista de abonamente (exemple: „România literară”, „Tribuna”, „Steaua”, „Convorbiri literare”, „Ştiin-
ţă şi tehnică”, „Gazeta matematică” etc.). Ca la orice bibliotecă judeţeană din ţară, colecţiile noastre sunt 
enciclopedice, adică acoperă (aproape) toate domeniile care prezintă interes din partea comunităţii. 
Fondul de periodice (ca şi cel de carte, în bună măsură) cunoaşte o dinamică ce se adaptează după cerin-
ţele utilizatorilor, nevoile cărora ne străduim să le acoperim cât mai deplin. Cele mai solicitate, printre 
ziare, sunt, fireşte, publicaţiile locale „Graiul Maramureşului”, „Glasul Maramureşului” şi „Gazeta de 
Maramureş”, urmate de tabloidele „Libertatea” şi „Click”, iar apoi de titluri ca „Adevărul”, „Evenimen-
tul zilei”, „România liberă”, „Jurnalul naţional”, „Gazeta sporturilor”. Apoi publicaţiile „Magazin” şi 
„Formula As”, iar la partea de reviste aş aminti „Lumea magazin”, „Evenimentul istoric”, „Casa lux” şi, 
dintre cele culturale, titluri ca „România literară”, „Vatra”, „Observator cultural” ş.a.m.d. Desigur, co-
lecţiile „Monitorul Oficial” şi „Legislaţia României” sunt, la rândul lor, extrem de solicitate – inclusiv 
programul Lex Expert. Dintre cele în limbi străine mai citite sunt „Beaux-Arts” şi „Paris Match”. În rest, 
fiecare cititor cu preferinţele sale – de studiu ori de loisir. 

 

„Lumea preferă în locul adevărului dur nişte ficţiuni agreabile” 
 

– Apropo de cititori şi preferinţele fiecăruia: în toţi aceşti ani aţi avut şi întâmplări/solicitări suficient de ieşite 
din tipar cât să vă rămână în amintire? 

– Da, îmi amintesc la acest capitol o solicitare pentru revista „Playboy” – pe care, desigur, nu o 
avem (ci doar „Plai cu boi”) şi o alta venită din partea unui om al străzii care dorea să vadă cum a evo-
luat cursul dolarului din 1990 până atunci (era prin anul 2005 asta), pentru a se lămuri cam câţi bani ar fi 
valorat casa lui dacă nu ar fi fost deposedat de ea (nu reţin dacă a specificat sau nu pe ce căi). 
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– Rămânem la cititori: v-a fost deseori universul de aşteptări bulversat de solicitări? 
– Da, pot să spun că da, dar asta merge mână în mână cu trendul general al „manelizării” societă-

ţii. În sensul că nu m-aş fi aşteptat ca publicaţiile (respectiv subiectele) mai serioase, mai greu „digerabile”, 
dar care au un rol cultural-educativ superior, de vibraţie mai înaltă, să zicem, să fie neglijate în favoarea 
bârfelor, a informaţiilor derizorii şi mai lesne de „îngurgitat”. Vorba ceea, lumea preferă în locul adevăru-
lui dur nişte ficţiuni agreabile. Ceea ce, după părerea mea, nu poate să ducă la evoluţie, la elevarea conşti-
inţei, ci mai degrabă la regres şi entropie. (Visarea cu ochii deschişi nu ne rezolvă problemele curente). 

 

„Este esenţial să fim foarte drastici în opţiunile de lectură” 
 

– După circa două decenii de bibliotecă, am putea spune că sunteţi un profesionist al cărţii şi al cititului. Dat fi-
ind că există atât de multe cărţi şi atât de puţin timp, cum alegem? 

– Da, nu mai suntem într-o epocă în care poţi parcurge aproape întreg tezaurul cultural al ome-
nirii, ci ne vedem sufocaţi de informaţie, de cărţi publicate într-un ritm ameţitor, încât nu mai poţi ţine 
pasul cu noutăţile. Astfel că, pentru a ne orienta în hăţiş, e absolut necesar să ne focalizăm asupra cărţi-
lor valoroase, care să ne ajute în evoluţia personală sau măcar pentru a le savura latura estetică ori, poa-
te, umorul – care tonifiază şi vindecă psihicul – pe baza rezonanţei: o carte poate să îţi surâdă sau nu, în 
funcţie de câteva date, fraze, informaţii despre ea. Iar dacă ne apucăm, totuşi, să citim ceva ce nu ne este 
de folos, s-ar cuveni să abandonăm imediat lectura şi să ne orientăm către altceva. Este esenţial să nu 
facem compromisuri, acte de compasiune faţă de autor, ci să fim foarte drastici în opţiunile de lectură, 
fiindcă timpul este extrem de preţios. Aş putea menţiona în acest sens binecunoscutul dicton latin 
„habent sua fata libelli” – adică fiecare carte are destinul ei. Poate că este legat de al nostru, poate că nu. 

 

– Care este acum cartea pe care o aveţi pe noptieră? 
– De peste un deceniu merg pe lecturi paralele, din mai multe cărţi. Aşa că am pe noptieră mai 

multe volume, pe care le citesc în funcţie de circumstanţe de moment. Le voi enumera aleatoriu: „His-
tory Will Not Absolve Us” („Istoria nu ne va absolvi”), de Martin Schotz; „Adevăr versus falsitate”, de 
David R. Hawkins; „Soluţia Schopenhauer”, de Irvin D. Yalom; „Jurnalul unui mag”, de Paulo Coelho; 
„Întâlniri memorabile”, de Petre Gigea-Gorun; „Americanii nu au fost pe lună?!: Mistificările Progra-
mului Apollo”, de Emil Străinu, şi „Gold Warriors: America’s Secret Recovery of Yamashita’s Gold” 
(„Războinicii aurului: Secretul recuperării americane a aurului lui Yamashita”), de Sterling & Peggy 
Seagrave. Pe unele le-am descoperit singur, iar altele mi-au fost recomandate. Accentul îl pun întotdea-
una pe cele din prima categorie, deşi uneori intuiţia noastră rezonează cu recomandările primite. 

 

– Care este subiectul/domeniul despre care aţi citit cele mai multe cărţi? 
– Deocamdată primul loc îl ocupă cărţile lui Osho. Care cărţi, de fapt, nu au fost scrieri, ci tran-

scrieri ale discursurilor sale, integral sau prin selecţii tematice. Ceea ce fascinează, însă, la Osho este nu 
doar maniera iscusită de a transmite înţelepciune cititorului (iniţial auditoriului), ci şi paleta largă de subiec-
te acoperite, astfel încât dobândim o sumedenie de cunoştinţe despre viaţa şi învăţătura celor mai lumi-
nate personalităţi din istoria omenirii, pe care le comentează într-o manieră care acaparează şi convinge. 
Şi prin luminate nu mă refer la savanţi, ci la înţelepţi – diferenţă fundamentală! 

 
70 de cărţi cumpărate, un singur subiect: JFK 

 
– De unde pasiunea pentru JFK?  
– De mai bine de 10 ani am dobândit convingerea că asasinarea lui 

John F. Kennedy n-a fost opera unui asasin singuratic, ci a unor indivizi care 
aveau o agendă secretă, căreia preşedintele american îi punea beţe în roate. Dar 
nu am purces la căutări detaliate până în momentul vizionării, pentru a doua 
oară, a filmului „JFK” al regizorului Oliver Stone când, dintr-un acces de curi-
ozitate, datorată dezvăluirilor de culise incredibile pe care le face unul dintre 
personaje, am vrut să aflu cine este acesta, cine se ascunde în spatele secretosu-
lui „Mister X”. Astfel că am făcut o căutare pe Internet şi am descoperit că 
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este nimeni altul decât colonelul de aviaţie L. Fletcher Prouty, care a lucrat timp de 9 ani în Pentagon, 
ca persoană de legătură între Aviaţie şi CIA, responsabil fiind cu dotarea logistică a agenţiei de spionaj 
în aşa-numitele „operaţiuni pe timp de pace” – eufemismul pentru asasinate şi lovituri de stat. Iar inter-
viul pe care l-am vizionat cu acest colonel m-a zdruncinat şi m-a acaparat într-o asemenea măsură, încât 

am decis să dedic cinci ani exclusiv aprofundării studiului legat de 
asasinarea preşedintelui american. Dar am realizat, pe parcurs, că 
intervalul este prea mic pentru un studiu exhaustiv, aşa că, după 
vreun an şi ceva de exclusivitate, am decis să merg în paralel şi cu 
alte lecturi. Încă de la prima carte, am putut să constat că motiva-
ţia complotiştilor situaţi la nivelul cel mai înalt al eşaloanelor pute-
rii americane s-a datorat măsurilor extrem de severe în direcţia pă-
cii şi libertăţilor sociale luate de preşedintele John Fitzgerald Ken-
nedy, un preşedinte care nu poate fi apreciat la adevărata sa valoa-
re decât de cei care aprofundează subiectul. Şi asta fiindcă, pe lân-
gă toate măsurile luate – la vedere – având drept scop încetarea 
Războiului Rece (interzicerea testelor nucleare, propunerea de a 
face explorări spaţiale alături de sovietici etc.), a recâştigării con-
trolului asupra emiterii de monedă de către stat şi nu de către 
bancherii privaţi de la Federal Reserve System, blocarea scumpirii 
oţelului, judecarea şi expulzarea capilor crimei organizate, impozi-
tarea petroliştilor (unii ajunşi miliardari), stoparea încălcării suve-
ranităţii altor state (de către agenţii CIA care au scăpat de sub 
controlul prezidenţial) ş.a.m.d., există nişte directive – nepublicate 

până la asasinarea sa – date de acesta care nici până azi nu au reuşit să intre în cărţile de istorie. Cum 
bine ştim, istoria este scrisă de învingători, iar dacă anumite adevăruri legate de preşedintele Kennedy s-ar 
oficializa, mobilul crimei ar deveni şi mai evident, iar cei care au preluat puterea şi au perpetuat-o până 
în zilele noastre ţin cu dinţii ca anumite detalii să nu iasă la lumină. Dovada cea mai evidentă că „ceva 
este putred în Danemarca” (pardon, S. U. A.) este ţinerea sub obroc a unei părţi din Dosarul Kennedy, 
după 56 de ani de la asasinat, pe motiv că pun în pericol siguranţa naţională. Desigur, ar putea fi în joc 
siguranţa, dar nu cea naţională, ci a anumitor agenţii federale, fiindcă populaţia – indignată – ar putea 
cere dizolvarea acestora. Dar am convingerea că, în 
virtutea importanţei covârşitoare şi a impactului incal-
culabil al asasinării preşedintelui Kennedy asupra istori-
ei contemporane – care se resimte, fără să ne dăm sea-
ma, inclusiv azi –, la un moment dat adevărul va preva-
la. Însă pentru asta e nevoie să se păstreze vie curiozita-
tea şi voinţa cetăţenilor oneşti, la cultivarea cărora 
vreau să contribui şi eu cu o picătură. 

 

– Câte cărţi citite/cumpărate pe această temă? 
– Deocamdată am citit 15 cărţi despre acest 

subiect, dintre care cinci în limba română şi restul în 
engleză. Dar de cumpărat am cumpărat deocamdată în 
jur de 70 de titluri. Pe unele chiar în mai multe exem-
plare, donând şi bibliotecii câteva dintre ele. 

 

Gabriel Stan-Lascu   
Născut în 3 septembrie 1977, în Baia Mare. 
Studii: Facultatea de inginerie electromecanică (promoţia 2000), la Universitatea de Nord Baia 

Mare. 
Scriitori preferaţi: Sigismund Freud, Emil Cioran, Platon, Osho şi David R. Hawkins. 
Cartea preferată: „Banchetul”, de Platon. 
 

Sursă foto: arhiva personală Gabriel Stan-Lascu. 
Sursă foto afiş „JFK”: imdb.com. 
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Atitudinea tinerilor faţă de postmodernism şi consecinţele lui 

 
Dr. Vlad Ioan BONDRE 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
 

Introducere 
 
Tinerii societăţii postmoderne caută mereu o cale prin care să se exonereze faţă de propriile valenţe, 

străduindu-se, prin diverse mijloace, să placă mai mult celor din jur. Apartenenţa lor la un grup anume cuprinde 
toată permisivitatea timpului şi liberul acces la orice nuanţă impusă de socie-
tate. Tinerii devin, astfel, creatori şi precursori ai sistemelor de direcţionare 
prin trend sau modă. Deschiderea unor ferestre către noi tipuri de ideologii 
bazate pe tehnologie sau virtual atestă faptul că există în sfera lor de interes 
dorinţa de a se împlini prin imaginea sinelui, văzută prin ochii celor de lângă 
ei.  

Refuzul tinerilor de a lupta pentru propria lor vibraţie subliniază fap-
tul că aceştia sunt cuprinşi de o maladie spirituală, văzută ca negarea oricărei 
acţiuni voluntare îndreptate către sine. Deficienţa de voinţă şi energie poartă 
numele de lene sau abulie, iar acest fapt se încadrează în sfera deviaţilor psi-
hopatologice. Abulia este o consecinţă directă a unui sistem social defect, 
care nu se îndreaptă spre o singură categorie de tineri, în speţă cei cuprinşi de 
apanajul mass-mediei, ci cuprinde noua generaţie de tineri în marea ei masă. 
Sfântul Efrem Sirul, în volumul Cuvinte şi învăţături, pune în evidenţă starea de 
paralizie a dinamismului sufletesc, prin îmbrăţişarea acestei lipse de voinţă de 
către tineri, arătând, totodată, că ea este un păcat prin lipsa efortului de a 
acţiona, dar nu prin lipsa modului de a raţiona1. Extrema stării de abulie a 

tinerilor din societatea postmodernă primeşte un alt înţeles decât cel primordial, văzut ca o stare de apatie, ce 
caracterizează acţiunile acestora prin indiferenţă sau indolenţă. Ca şi în cazul erorilor psihice produse de afluxul 
utopic de tip mass-media, se produce în cadrul manifestărilor apatice un adevărat flux de simptome ale lentorii psi-
homotorii, susţinut de numeroase crize de pasivitate, ce produce, de cele mai multe ori, efecte ireversibile. Aces-
tea se încadrează în forme de neîncredere, de insuficientă determinare pentru a echilibra o stare decizională ce 
contribuie, prin natura ei, la parcursul firesc al vieţii.  

Sinteza proceselor biologice, precum şi faptele determinate de acest context al apatiei şi abuliei conduc la 
stări de epuizare psihică şi fizică, la situaţii extreme raportate la o tristeţe interioară. Nocivitatea acestor fenomene 
exclude inoportunitatea condiţiei umane de a-şi asuma responsabilitatea ei naturală, definită de contextul religios. 
Maladia de care tinerii sunt cuprinşi este contrară condiţiei lor, deoarece dispoziţia pentru o activitate ce implică 
prezenţa lor trup şi suflet este o dovadă a sănătăţii psihice, fizice şi spirituale. Părintele Nicolae Tănase consideră 
că această provocare poate fi depăşită în cazul în care există în conştiinţa omului, în speţă a tânărului, dorinţa de a 
se reintegra în propria lui natură, văzută ca un efort susţinut. El afirmă că „dispoziţia pentru muncă asigură di-
namismul sufletului angajat creator spre producerea bunurilor materiale şi spirituale, iar această orientare axiolo-
gică, printr-o activitate creatoare, aduce adevărata bucurie, fiindcă viaţa sufletească se împlineşte prin mulţumirea 
de sine”2.  

Permisivitatea societăţii postmoderne, în contextul diferitelor identităţi la care noua generaţie de tineri 
este supusă, poate fi sinonimă cu eroarea, abaterea sau greşeala. Pe toate acestea Biserica le condamnă, deoarece 
ele se transformă vizibil în păcat. Indiferentismul religios, secularizarea, abulia, vanitatea sau violenţa atestă faptul 
că societăţii postmoderne îi lipseşte integritatea morală. De aceea, tinerii se lasă conduşi de fiecare curent în parte, 
ca unii care răspund comenzilor sociale, fără a discerne binele de rău. Ei se lasă guvernaţi de aceste fenomene, 
motivul constând în refuzul de a asculta de poruncile lui Dumnezeu. 

Patima mândriei care pune stăpânire pe noua generaţie de tineri derivă din egocentrismul pe care aceştia 
şi-l definesc prin propriile acţiuni, arătând lumii că ei sunt cu adevărat antropocentrişti, iar Dumnezeu doar o 

                                                 
1 Sfântul Efrem Sirul, Cuvinte şi învăţături, Editura Bunavestire, Bacău, 2006, pp. 472-474. 
2 Nicolae Tănase, Hristos sau idolii secolului XXI. Tinerii la răscruce, Editura Agaton, Făgăraş, 2007, pp. 41-45. 

Vlad Ioan Bondre 
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sursă a energiei lor de care se pot lipsi oricând. Această formă de narcisism extrem devine un idol căruia tânărul îi 
slujeşte cu deplin devotament, exprimând dorinţa ca toţi ceilalţi să îi urmeze3. Logismos-ul tânărului contemporan 
arată apartenenţa lui ca demiurg al universului pe care şi-l împropriază, finalitatea fenomenului constând în deta-
şarea totală de spiritul religios ce îl defineşte drept chip al Creatorului. Eroarea fatală la care tânărul se supune 
constă, de fapt, în cea mai prezentă formă de violenţă pe care un individ o poate îndrepta spre sine. Dacă violen-
ţa îndreptată spre aproapele constă într-o ură infinită, marcată de incoerenţa ideilor sau atitudinilor comune, vio-
lenţa îndreptată spre sine constă în detaşarea faţă de dialogul pe care Dumnezeu voieşte a-l purta cu creatura Sa. 
Horia-Roman Patapievici crede că această ignoranţă este, de fapt, starea „omului modern care este în mod natu-
ral protestant”4. Aşadar, pot fi remarcate diferite comportamente violente în sânul generaţiei postmoderne, prin 
producerea unor revolte interioare prin care Dumnezeu să fie văzut ca o cauză primară, delimitând, astfel, cele 
două planuri ce guvernează întreaga fiinţă a omului. Obişnuitul sau raţionalul devin o monotonie cronică, iar ne-
cunoscutul se vrea a fi căutat dincolo de ceea ce îi este propriu a fi. 

 
Dinamismul religios oriental şi combaterea lui 

 
Cel mai mare pericol al societăţii postmoderne din punct de vedere moral constă în lipsa unei suprave-

gheri uniforme a intereselor reale ale noii generaţii de tineri. În acest sens, se pot distinge diferite manifestări ce 
au scopuri experimentale, dar care pot cuprinde totodată comportamente, judecăţi sau convingeri diferite de ceea 
ce a fost dat. Pentru tineri, identitatea nu constă în ceea ce societatea crede despre ei, ci în măsura glasului conşti-
inţei lor, de aceea văd în religiosul oriental adevărata formulă de cunoaştere a sinelui, prin experimentarea sinelui. 
În acelaşi ton, Gordon Allport afirmă că „religia implică întotdeauna ceva mai mult decât procesele cognitive ale 
omului, fiind un răspuns al eului total”5. 

Formele de căutare a unui suport spiritual nu necesită a fi socotite ca incapacităţi de absorbţie, deoarece 
ele stau în însăşi natura cu care Dumnezeu Şi-a înzestrat creaţia. În drumul cunoaşterii se pot întrezări, din păca-
te, grave lacune în ceea ce priveşte echilibrul tinerilor, percepute ca dorinţa de a schimba un ideal învechit, într-o 
dogmă nouă. Aprecierea într-o oarecare măsură a ideologiilor seculare îi confirmă pe tineri ca participanţi activi ai 
misticilor orientale, unde li se prezintă elementele naturii fizice, într-un nou context. Dacă experierea religiosului 
reprezintă expresia unui lucru neînchipuit, asemenea tainelor, practicile la care tinerii iau parte nu sunt altceva 
decât elemente construite pe fondul unor nevoi impuse la nivel psihologic, ceea ce conduce la concluzia că efec-
tele practicilor religiilor orientale produc dezechilibre în natura fizica, psihică şi spirituală a tânărului contempo-
ran. Paul Evdokimov subliniază accentul pus pe raţional din perspectiva trăirilor tinerilor, dar arată, totodată, că 
lor le este greu să constate realitatea pe care o prezintă doar Biserica creştină6. 

Desprinsă din contextul revelaţiei divine, religia orientală îşi desemnează sfera de aplicabilitate în cadrul 
societăţii postmoderne. Vladimir Soloviov crede că atitudinea expansionistă a acestui fenomen ce acaparează o 
mare masă se tineri se manifestă prin „condamnarea de sine a celui ce nu trăieşte sentimentul religios... năzuinţa 
către schimbarea efectivă a vieţii şi a propriei personalităţi, în sensul apropierii de perfecţiunea supremă”7. 

Societatea postmodernă a oferit toate premisele ca formele religioase orientale să devină forme substitu-
tive ale conştiinţei morale şi ale adevărului creştin, arătând noii generaţii de tineri că aceste deprinderi cugetătoare 
pot conduce la transcendent, la cunoaşterea deplină. Pentru Tudor Vianu, această mişcare conceptuală nu este 
altceva decât „încercarea acestor religii de a aduce credinţa creştină sub punctul de vedere al practicilor, pentru ca 
astfel să fie anulată pretenţia ei de Absolut”8. 

Creşterea fără oprelişti a interesului tinerilor faţă de religiile orientale afirmă modul în care societatea 
postmodernă se deschide oricărui tip de dialog. Pentru societate, manifestarea religioasă de tip oriental a devenit 
o arie de selecţie în ceea ce priveşte modul în care tinerii îşi pot petrece timpul liber şi nu numai. Practicarea ori-
cărei forme spirituale orientale prin exerciţiu fizic introduce în conştiinţa tinerilor ideea că efectul este unul bene-
fic, motiv pentru care yoga ajunge a se afla în oferta şcolară a multor instituţii de învăţământ, ca un soi de reţetă 
prescrisă de anumite cadre medicale ce văd în practicarea ei o eliberare a elementelor negative acumulate peste zi.  

Îndemnul ministrului Învăţământului din America, David Laws, care afirmă că „elevii din şcolile primare 
şi gimnaziale de stat pot fi instruiţi să-şi mărească gradul de conştientizare prin meditaţie activă, la modă”, este 
criticat de profesorul Emilian Vasilescu, arătând că acest îndemn reprezintă lipsa discernământului spiritual9. În 

                                                 
3 Tomas Spidlik, Spiritualitatea Răsăritului creştin. Manual sistematic, Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 296. 
4 Horia-Roman Patapievici, Omul recent. O critică a modernităţii din perspectiva întrebării: „Ce se pierde atunci când ceva se câştigă?”, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2001, p. 113. 
5 Gordon Allport, Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991, p. 304. 
6 Paul Evdokimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Editura Anastasia, Bucureşti, 1993, p. 25. 
7 Vladimir Soloviov, Fundamentele spirituale ale vieţii, Editura Deisis, Alba Iulia, 1994, p. 231. 
8 Tudor Vianu, Studii de filosofia culturii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982, p. 200. 
9 Emilian Vasilescu, Istoria religiilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998, p. 197. 
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acelaşi ton, se poate semnala lipsa de bun-simţ care frizează ridicolul atunci când, potrivit filosofiei hinduse, oa-
menii sunt deja dumnezei, iar la această stare se ajunge doar prin practica yoga. 

Atitudinea libertină a societăţii postmoderne include şi mirajul religiilor orientale, care transmite o eroare 
la nivel psihologic, eroare ce transformă total capacitatea de discernământ a tinerilor, provocând, astfel, grave 
dezechilibre la nivel spiritual şi fizic. Ioan Filaret atrage atenţia asupra faptului că fenomenul religios oriental de-
vine o atracţie spre nefiinţă, spre nimic, ce doreşte a se autoîndumnezei, dar, de fapt, acest lucru devine primul 
pas făcut spre marea cădere. Tinerii sunt supuşi în mod direct la deraieri psihice, cu finalităţi extreme, duse uneori 
la nebunie. Această nebunie compune firul vieţii lor, iar cei ce nu împărtăşesc convingerile de acest fel sunt taxaţi 
ca fiind neiniţiaţi. Acceptarea tacită a acestui fenomen creează, astfel, o colectivitate posedată de fiinţe demonice, 
iar tinerii se lasă volatilizaţi de o forţă superioară, nemaiştiind ce fac, spun sau gândesc10. 

Începând cu anii 1970, sub diverse forme de cult, mişcările religioase orientale intră în sfera de interes a 
tinerilor din ţările creştine, profitând în mod vizibil de libertinajul impus de societatea postmodernă. În acest con-
text al libertinajului greu de înţeles de către societate, părintele profesor Mureşan Radu crede că acesta poate fi 
diminuat dacă se are în vedere datoria Bisericii Ortodoxe de a „promova drepturile omului şi nu dereglările omu-
lui, promovând libertatea şi nu libertinajul...”11. Se nasc, astfel, concepte de autocunoaştere provenite din nemăr-
ginitul univers al gândirii hinduiste, ce se vor a fi însuşite în număr cât mai mare de către noua generaţie de tineri. 
Firescul şi reuşita sunt acompaniate de către maeştri guru, care stârnesc curiozitate12 şi o sete de cunoaştere a fe-
nomenelor ce au fost neexplorate de către tineri, fortificând, astfel, natura şi caracteristicile societăţii contempo-
rane în care tinerii îşi desfăşoară activitatea.  

Preocuparea religioasă creştină pierde vaste teritorii în detrimentul budismului, confucianismului sau al 
hinduismului, ce vor a fi desemnate şi intitulate ca servicii menite să vină în ajutorul tinerilor care doresc a se îm-
plini spiritual. Sub egida unui caleidoscop, serviciile orientale prezintă tinerilor „adevărata” concepţie asupra vie-
ţii, căutând să stabilească o permanentă legătură cu universul, cel pe care îl slujeşte până în cele mai atente subdi-
viziuni13. 

Excluse de sub echilibrul faptelor creştine, acţiunile tânărului îndoctrinat de practicile orientale se trans-
formă în entităţi de sine stătătoare ce nu se sfârşesc odată cu încheierea lor, ci doar în momentul în care se creea-
ză o anumită legătură cu universul, căruia tânărul trebuie să-i răspundă. În concepţia lui Mircea Eliade, această 
detaşare faţă de faptele personale corespunde ideologiei orientale, despre care afirmă că „este darul genial al Ori-
entului, alături de care spiritul olimpic este sau pare teatral sau îngâmfat”14. Această practică este înţeleasă de Jean 
Chatterji ca un mod prin care prezentul devine un rezultat al trecutului, subliniind, astfel, că acţiunile prezente 
sunt, de fapt, consecinţele unui plan anterior, care acţionează ca un autodestin15. Cu siguranţă, acest cont perso-
nal, văzut ca o adeziune la karma personală, nu este altceva decât opusul gândirii creştine, care prezintă paralela 
dintre libertatea omului şi planul lui Dumnezeu cu acesta ca pe o purtare de grijă asupra evenimentelor viitoare. 
Ceea ce se poate constata este împreuna slujire a omului şi a lui Dumnezeu în împlinirea necesităţilor pe care 
omul le are în viaţa aceasta, intensificând astfel conceptul de pronie divină. Este exclus ca Dumnezeu în planul 
Lui să intervină peste voinţa omului, deoarece s-ar produce o constrângere de fond şi, astfel, nu s-ar putea explica 
natura păcatului. Faptul că Dumnezeu oferă liberul arbitru atestă predispoziţia omului la păcat, dar, în acelaşi 
timp, dorinţa acestuia din urmă de a se restaura pe sine, prin permanentizarea unei legături cu Creatorul prin actul 
rugăciunii. În acest sens, Dumnezeu oferă omului deplinătatea chipului şi a asemănării prin actul ascultării, făcut 
de cel din urmă, arătând că El este icoana îndumnezeirii omului, iar omul icoana veşniciei Sale. 

Maniera în care dinamismul religiilor orientale funcţionează în structura internă a tânărului îl va determi-
na pe acesta să exploreze teritorii de cunoaştere cât mai vaste, unele dintre ele cu accente spirituale. Tânărul va 
învăţa că din această formă spirituală se prelungeşte suferinţa sinelui într-o lume iluzorie, de care el nu are preo-
cupare. Exemplul cel mai potrivit în acest sens este oferit de Hajime Nakamura, care arată că un om se naşte orb, 
datorită poftelor pe care ochii lui le-au încercat în timpul unei existenţe anterioare16. Nicolae Achimescu arată în 
volumul Budism şi creştinism natura degradantă a lumii iluzorii prin conceptul de suferinţă. În budism, întreaga exis-
tenţă stă într-o stare de suferinţă, iar aceasta depăşeşte bucuriile şi satisfacţiile, fapt ce poate fi înţeles ca un câştig, 
dacă omul nu ar fi existat17. 

                                                 
10 Ioan Filaret, Creştinism şi yoga, Editura Policrom, Craiova, 2011, p. 20. 
11 Radu Mureşan, „Provocări şi perspective ale Bisericii Ortodoxe în Uniunea Europeană”, în Biserica Ortodoxă în Uniunea 
Europeană – Contribuţii necesare la securitatea şi stabilitatea europeană, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 155. 
12 A se vedea Emil Jurcan, Maestrul Oriental şi duhovnicul creştin, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002. 
13 Jean Filliozat, Filozofia Indiei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, pp. 9-10. 
14 Mircea Eliade, India, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1991, p. 94.  
15 Jean Chatterji, Filozofia ezoterică a Indiei, Editura Princeps, Bucureşti, 1991, p. 57. 
16 Hajime Nakamura, Orient şi Occident, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 256. 
17 Nicolae Achimescu, Budism şi creştinism, Editura Tehnopress, Iaşi, 1999, p. 25.  
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În acelaşi contrast de idei, jainismul arată că lumea este un rău de care omul trebuie să se elibereze. Acest 
fenomen poartă numele de nirvana, o tehnică prin care tinerii se pot elibera de toate pasiunile sau evenimentele ce 
îi urmăresc, pentru a ajunge la starea de iluminare. Pentru Rus Remus, concepţia despre om în cadrul religiilor 
orientale, prin liberul consimţământ de a folosi tehnica nirvana, nu este altceva decât „o distrugere a ceea ce este 
non-eu, a ceea ce este supus transformării şi înlocuirea non-eului cu un eu universal”18. 

Unii cercetători contemporani consideră că există compatibilităţi între religia creştină şi cea orientală, 
motivul fiind bazat pe ideea comună a binelui pe care fiecare trebuie să şi-l însuşească prin experierea unor prac-
tici care să fuzioneze cu Absolutul. Părintele Nicolae Steinhardt consideră această similitudine ca nefiind fondată 
pe niciun adevăr religios, pe nicio practică realistă, căci, în practica orientală, tânărul „stă cuminte în colţişorul 
său, la umbră sau la soare, după cum este cazul, molfăie o bucată de pâine şi nu-i pasă de nimic. El stă şi meditea-
ză, sprijinit pe călcâie în poziţie de lotus şi uneori, rareori, comunică revelaţiile primite”19. 

Această meditaţie Zen propune ordine şi profesionalism iluzoriu, deoarece există reguli stricte de compor-
tament, total opuse practicii ascetice a creştinismului, care, deşi se bazează pe rugăciunea inimii şi pe conduite 
morale, este ignorată. Monahul Serafim Rose nuanţează eroarea fenomenului Zen, care este considerat o doctrină 
religioasă fără fundamente teologice, firea lui fiind percepută în măsura experienţei care elimină, astfel, eroarea 
pragmatică20. Zen-ul îi învaţă pe tineri că starea binelui poate fi trăită din perspectiva armoniei minţii şi nu pe baza 
revelaţiei, dar ceea ce nu prezintă niciodată este nivelul şi conduita psihică a celor ce propovăduiesc fundamentele 
religiei orientale. Dacă s-ar încerca o analiză critică a atitudinilor unor precursori ai religiilor orientale, acest fapt 
ar conduce la un semn de întrebare în ceea ce priveşte valabilitatea informaţiilor sau a practicilor. 

Noutatea pe care o aduce această conştiinţă religioasă orientală îi implică chiar şi pe tinerii pentru care 
abulia reprezenta un mod de viaţă. Acest lucru este posibil prin acceptarea unor practici care însufleţesc, într-o 
măsură sau în alta, atitudinea sau starea lor de spirit. Vocile21, tobele sau petele de culoare ce însoţesc serviciile 
religioase sunt cu adevărat atractive şi fac deliciul tinerilor dornici de cunoaştere. În studiul The New Religious Con-
sciousness se analizează vibraţia pe care ceremonialul zeului Krishna îl oferă generaţiei tinere. Se pare că aceasta 
trezeşte în tineri o nouă conştiinţă, care îi impulsionează să participe necondiţionat şi nelipsit la ritualul prin care 
ei se unesc în gând şi cuget cu zeul pe care îl adoră22. Nota de complementaritate implică participarea la cursurile 
Maharaj-ji, unde li se arată că ei pot poseda o ştiinţă absolută, în urma căreia devin iluminaţi. 

Pentru sfera orientală, libertinajul produs de societatea postmodernă este cheia succesului care atrage un 
număr incomensurabil de tineri, scârbiţi de raţionalism sau de o educaţie care se contabilizează prin raportarea la 
exterior. Pentru aceşti tineri, grupurile de terapie mintală cu biorăspunsuri reprezintă răspunsul mult căutat, deşi 
numeroase studii au arătat efectele negative ale acestor experienţe, care devin într-un final terifiante, marcând 
sănătatea psihică şi fizică a practicanţilor. 

În studiul Învăţătura despre omul credincios în cugetarea religioasă indiană şi Ortodoxie, Roman Emil explică moti-
vele pentru care curentul oriental modern devine duşmanul sănătăţii spirituale a tinerilor, definindu-l ca o erezie 
mai periculoasă decât cele din primele veacuri creştine. Acesta arată că duhurile izvorâte din practicile orientale au 
o puternică libertate de manifestare, „ce transformă fiinţa umană în unealta pasivă a manifestărilor demonice”23. 
Pe baza acestui raţionament, se poate constata că sufletul şi raţiunea tinerilor pot scăpa de sub propriul control, 
marcând spaţii vaste de necunoscut, în urma cărora se vor aşterne suferinţe şi neîncrederi. În structura internă a 
corpului se vor observa modificări, simţurile se vor contrazice în atributul fiecăruia dintre ele, deoarece dispare 
echilibrul dintre acestea. La nivel neuronal se pot produce leziuni care se vor manifesta ca stări epileptice. Eroa-
rea produsă la nivelul întregului corp nu va putea fuziona cu niciun tratament medicamentos, motiv pentru care 
unii tineri vor trebui să accepte, ca o ultimă şansă, întoarcerea în sânul Bisericii lui Hristos, acolo unde vor primi 
vindecare sufletească şi trupească. 

Puţini tineri consideră practica religiilor orientale ca un păcat sau ca o formă de anatemă, deoarece haina 
care îmbracă aceste practici pare a fi transparentă, de bun-simţ, cu numeroase beneficii asupra sănătăţii. Ceea ce 
nu se conştientizează cu adevărat este războiul la care ei iau parte în mod nevăzut. Pe de o parte, sunt atraşi de 
dorinţa de a se afla în permanentă legătură cu Absolutul, din care să se încarce energetic, dar totodată se văduvesc 

                                                 
18 Remus Rus, Concepţia despre om în marile religii, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu-
reşti, 1972, p. 122. 
19 N. Steinhardt, Primejdia mărturisirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 228. 
20 Serafim Rose, Ortodoxia şi religia viitorului, Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2007, p. 97. 
21 Părintele profesor Emil Jurcan prezintă în Istoria religiilor. Lumea religioasă veche. Note de curs, scopul sunetelor care însoţesc 
serviciile religioase, făcând o paralelă între reverberaţiile sunetelor din interiorul unei piramide cu cele ale sunetelor cosmice 
„Aum”, prezente în serviciile liturgice orientale. A se vedea pagina 58. 
22 Charles Glock/Robert Bellah, The New Religious Consciousness, University of California Press, Berkeley, 1976, p. 32. 
23 Emil Roman, „Învăţătura despre omul credincios în cugetarea religios indiană şi în Ortodoxie”, în Ortodoxia, nr. 16/1964, 
p. 314. 
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de adevărata tămăduire a sufletului lor. Transformarea unei practici încă neînţelese într-un mod de viaţă înseamnă 
preluarea tuturor caracteristicilor ei, indiferent de rezultat. 

Paradoxul afilierii tinerilor la cultul religiilor orientale devine un neînţeles, chiar şi pentru cei mai avizaţi 
psihologi, deoarece nu se poate găsi motivaţia dorinţei acestora de a se închina şi sluji unor zei necunoscuţi, în 
detrimentul sfinţilor ale căror nume ei le poartă. Această discrepanţă se remarcă în studiul Originea şi rostul ideii de 
Dumnezeu, atunci când se afirmă: „Pentru a obţine ajutor de la zei trebuie să te adresezi lor, exact în acelaşi fel 
cum te adresezi oamenilor, a căror favoare vrei să o câştigi. Trebuie să-i rogi cu stăruinţă, să-i măguleşti, poate să-i 
ameninţi, să le promiţi în schimb, în cazul în care îţi acordă ajutor, ofrande, o adoraţie continuă şi ascultare, o 
supunere oarbă”24. 

Aceeaşi notă de nedumerire o regăsesc şi ieromonahii Adrian Făgeţeanu şi Mihail Stanciu, care caută să 
înţeleagă motivele pentru care tinerii consideră că pot sluji la doi domni. Remarca lor este una fidelă creştinismu-
lui, subliniind faptul că închinarea la idolii păgâni nu este altceva decât o formă de înşelare, de acaparare25, de trăi-
re a vremurilor de pe urmă, când diavolul va umbla în lume (I Petru 5, 8; Matei 24, 5). 

Orice cauză are şi efect; astfel, se poate constata cu surprindere modul în care aceste religii orientale cau-
tă să îşi ofere serviciile în cadrul societăţii postmoderne. Yoga, tantra sau ideea reîncărcării vor să posede chipul 
unor terapii miraculoase, pe care liderii spirituali le pun la îndemâna tinerilor, fără ca aceştia să aibă cunoştinţă de 
gravitatea lor. Părintele Arsenie Papacioc trage un semnal de alarmă asupra gravităţii acestor practici, afirmând 
următoarele: „Nu vă mai înşelaţi cu yoga. Biserica o consideră o erezie ce provine din budism. Budismul este o 
religie morală, dar nu mântuitoare”26. 

Desprinderea de lumea naturală, de perfecţiunea ei stabilită de Creator, are un sens dual din perspectiva 
societăţii contemporane. Ea închide legile morale ale firii, ale adevărului revelat şi deschide un nou sens de per-
cepţie, în care sacrul devine un nou tip de ideologie. Pacea lăuntrică dobândită prin puterea rugăciunii ascetice nu 
mai face faţă contextului postmodern, de aceea axa centrală a lumii se destabilizează, accentul cade pe puterea 
exercitată de trup. Între cele două coordonate ale prezenţei lui Dumnezeu în om, între trup şi suflet, nu mai exis-
tă înţeles. Provocarea pe care postmodernismul a adus-o noii generaţii de tineri a produs o pervertire integrală, în 
aşa măsură, încât omul nu mai devine măsura lucrurilor lui, nu mai lucrează conform planului divin, ci se lasă 
cuprins în malaxorul unui sfârşit tragic, al morţii lui sufleteşti.  

Relaţia tinerilor cu ceilalţi membri ai societăţii nu mai poate fi înţeleasă ca o emanaţie a dinamismului re-
ligios creştin, căci astăzi această relaţie este expresia esoterică a unui dinamism oriental, definit ca yoga. Pentru 
majoritatea tinerilor, yoga nu a rămas o cultură de masă a unui popor hindus, ci un sistem actual de cunoaştere a 
sinelui prin raportarea la sine. 

Alexandru Doboş caută să definească fenomenul yoga în cei mai concişi termeni, pentru a arăta natura lui 
primordială. El poate fi definit ca o legătură, o unire derivată din întâlnirea soarelui cu luna27. Examinarea atentă 
a noului curent religios apărut în societatea postmodernă va putea explica efectele pe care le-a produs în conştiin-
ţa omului încă de la începutul apariţiei sale, dar, totodată, va defini şirul schimbărilor pe care le produce în viaţa 
tinerilor. Excesul de zel prin utilizarea puterilor paranormale poate fi estompat dacă se cunoaşte fiecare compus 
al acestui fenomen, de aceea unii tineri caută să pătrundă în substratul cultului, pentru a înţelege toate artificiile ce 
derivă din el. Aceşti tineri sunt cei care, în urma unor experienţe nefireşti, vor trezi la realitate pe cei care vor să 
adere la cultul oriental. 

Lucrarea lui Sri Aurobindo Yoga lucrărilor divine este expresia cea mai evidentă a discrepanţei dintre realita-
tea şi practica yoga. Formularea interogaţiilor autorului asupra modului în care yoga încearcă să dezvolte potenţiali-
tatea latentă a fiinţei tinerilor contribuie la concluzia evidentă a acestei practici. Ea caută să nu mai pară a fi un 
lucru anormal. Această idee, deloc confuză, atestă prezenţa unei perturbări în ceea ce priveşte funcţionalitatea 
psihică a celor ce practică yoga, căci scopul general al practicii sale este fuga de viaţă şi intrarea pe un făgaş ce 
uneşte existenţa universală cu transcendenţa28. 

Exclusivitatea practicii yoga faţă de orice altă practică religioasă face ca în centrul atenţiei să fie partea vă-
zută a omului, corpul acestuia, ca obiect al întregii desfăşurări. Constantin Armeanu prezintă în studiul său Yoga – 
o necesitate pentru omul modern, felul în care este conceput corpul în religiile orientale. Hatha yoga evidenţiază prin 
cele mai grave linii de înţelegere faptul că corpul devine centrul universului contemplat, căci starea pe care acesta 
o posedă reprezintă întreaga energie cosmică ce intră în contact cu materia, motiv pentru care se defineşte la 
rându-i ca un microunivers. El conţine toate atributele vieţii în forma lor extremă, metabolismul şi gândirea fiind 

                                                 
24 Dumitru Drăghicescu, Originea şi rostul ideii de Dumnezeu, Societatea Naţională de Editură şi Arte Grafice „Dacia Traiană”, 
Bucureşti, 1942, p. 28. 
25 Adrian Făgeţeanu/Mihail Stanciu, De ce caută omul contemporan semne, minuni şi vindecări paranormale? – Un răspuns Ortodox, 
Editura Sofia, Bucureşti, 2004, p. 8. 
26 Ioanichie Bălan, Ne vorbeşte Părintele Arsenie, Editura Mănăstirii Sihăstria, Piatra-Neamţ, 1/2010, p. 59. 
27 Alexandru Doboş, Isus şi ecuaţia yoga, Editura Nirvana, Bucureşti, 1993, p. 20. 
28 Sri Aurobindo, Yoga lucrărilor divine, Editura Herald, Bucureşti, 1992, pp. 12-13. 
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senzorii percepţiei asupra mediului înconjurător. Hatha yoga îi învaţă pe tineri că întreg corpul lor poate să devină 
un mecanism de sine stătător, cu o putere decizională bine dezvoltată, în care fiecare celulă contribuie la procesul 
de iluminare29. 

Tehnica Hatha yoga practicată de tinerii societăţii postmoderne este total diferită de cea a veacurilor pri-
mare, căci întreaga atenţie se îndreaptă spre satisfacerea plăcerilor trupeşti, funcţiile vitale ale corpului nefiind 
altceva decât instrumente prin care se realizează armonia şi perfecţiunea. Tinerii sunt învăţaţi că trebuie să existe 
o perfectă legătură cu natura, cea căreia corpul trebuie să-i slujească. În cadrul acestei practici se împrumută ele-
mente din flora întregii lumi, iar cel mai reprezentativ dintre acestea este floarea de lotus. Cei care copiază fidel 
acea poziţie vor ajunge la o senzaţie supremă ce deschide toate orizonturile cunoaşterii şi ale înţelegerii prin care 
sinele devine capabil să treacă peste orice limită. Perfecţionarea acestei practici poate fi cu adevărat viabilă în mă-
sura în care, prin ea, se câştigă un moment de mediaţie, de relaxare, căci, altfel, ea contestă legile firii. Tinerii nu 
au capacitatea de a conştientiza inteligenţa corpului în măsura puterii lui limitate. Animarea întregii fiinţe se face 
prin puterea credinţei lor şi doar perfecţionarea stării sufleteşti contribuie la perfecţionarea vieţii. Calea spre mân-
tuire nu poate consta într-o practică trupească de adorare a materiei care propune ca orice activitate psihică să fie 
detaşată, dar face apel la disciplina trupului, cel pe care Sfântul Apostol Pavel îl numeşte „templu al Duhului 
Sfânt” (I Corinteni 3, 16). 

Bija Bennet prezintă, în studiul ei Yoga emoţională. Cum poate trupul să vindece mintea, toate elementele nece-
sare înţelegerii modului în care funcţionează practica yoga şi rolul exerciţiilor fizice. Menţinerea echilibrului fizic şi 
emoţional prin asane contribuie la construirea unei baze fizice prin care corpul să reacţioneze ca urmare a necesi-
tăţilor emoţionale. În cadrul acesteia, mintea şi trupul devin una, se privesc faţă către faţă, ca o reflexie a Absolu-
tului30. 

Shiva Samhita, în Cartea secretelor din Hatha şi Tantra-Yoga, examinează şi mai atent această practică, 
folosindu-se de experienţa tinerilor care o performează. Ei sunt învăţaţi că în corpul lor există zei, locuri sacre sau 
altare care funcţionează ca un microcosmos. Corpul lor devine, astfel, o lună cu raze de nectar sau, din nou, un 
lotus cu cele 8 petale ale sale. Cei neavizaţi pot pierde, însă, drumul iluminării dacă, pe parcursul practicilor res-
pective, se ataşează de obiectele simţurilor şi de plăcerile pe care le oferă practica în sine31. 

Elucidarea practicilor yoga, definite ca asane sau poziţii ale corpului, atestă în mod vădit ideologia lor abe-
rantă, deoarece reprezintă o contradicţie clară a echilibrului dintre trup şi suflet. Nu este justificat modul în care 
corpul poate să se vindece de agitaţia interioară prin practicarea unei poziţii de cele mai multe ori nefireşti. Sănă-
tatea şi forţa interioară prin practica yoga nu pot cuceri echilibrul spiritual creştin determinat de rugăciune, deşi 
hatha-yoga consideră că înfrângerea forţei gravitaţionale prin debarasarea corpului de impurităţi este actul palpabil 
al mântuirii. Reuşita constă în eliberarea sistemului nervos de toate energiile negative, prin respiraţie. Sfinţii Pă-
rinţi au învăţat de-a pururi că respiraţia este complementară rugăciunii inimii, dar niciodată sinonimă cu rugăciu-
nea în sine, aşa cum apare ea în practica yoga. 

Pentru yoghini, respiraţia este văzută sub forma unui lotus strălucitor cu 12 petale, ce însoţeşte cele 4 
moduri ale conştiinţei: conştiinţa diurnă, cataleptică, a somnului însoţit şi neînsoţit de vise. Practica respiraţiei 
trebuie executată de 4 ori pe zi: dimineaţa, la prânz, la apus şi la mijlocul nopţii, ca, astfel, sistemul nervos să be-
neficieze de radiaţiile cele mai favorabile procesului de regenerare. Efectul acestei practici este cunoaşterea pri-
mului stadiu al Adevărului32. 

Încercarea practicii yoga de a atrage în chip deliberat pe practicanţii ei reprezintă un efort continuu de mi-
lenii întregi, dar astăzi, în societatea postmodernă, acest lucru a devenit un dat cu care ea porneşte la drum. Dacă 
fazele asanei cuprind întreaga fiinţă a tânărului, inclusiv progresia corpului, apare un mare semn de întrebare asu-
pra felului în care această practică se răsfrânge asupra stării psihice a celor ce o practică. Deşi scopul yoga este de a 
îmbunătăţi echilibrul sentimental, spiritual, material, nu trebuie omisă repercusiunea pe care practicarea ei o are în 
mod vizibil asupra sănătăţii tinerilor. A înlocui darul lui Dumnezeu, văzut prin cele trei atribute: raţiune, voinţă, 
sentiment, cu o libertate de circulaţie a energiilor ce stau în armonie cu natura, cu Absolutul sau cu plăcerea, ates-
tă o delincvenţă mintală şi spirituală în acelaşi timp. Măsura sănătăţii psihice şi trupeşti este sinonimă cu măsura 
sănătăţii spirituale, iar orice abatere de la conduita moral-creştină devine un impediment în afirmarea desăvârşirii 
fiinţiale. 

Yoga afirmă că trupul este sălaşul energiilor, un microcosmos creat ca un soi de vas care să păstreze în 
mod nealterat progresul spiritual. În acest context, yoghinii se îngrijesc în mod special de trup, alimentaţia fiind 
un element definitoriu. Dan Bozaru prezintă concepţia religios-orientală despre alimentaţie în studiul Alimentaţia 
în practica yoga. El redă concepţia unui guru despre această practică: „Corpul uman este construit din nenumărate 
celule vii. Ele cresc şi se dezvoltă cu ajutorul entităţilor similare. Natura energiilor subtile ale celulelor noastre vii 

                                                 
29 Constantin Armeanu, Yoga – o necesitate pentru omul modern, Editura Tipoalex, Alexandria, 2002, pp. 19-22. 
30 Bija Bennet, Yoga emoţională. Cum poate trupul să vindece mintea, Editura Lucman, Bucureşti, 2004, pp. 101-102. 
31 Shiva Samhita, Cartea secretelor din Hatha şi Tantra-Yoga, Editura Dragon, Bucureşti, 1993, pp. 38-39. 
32 Satynanda Paramahamsa, Yoga-Sutra, Editura Herald, Bucureşti, 2012, p. 228. 
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va fi formată în funcţie de felul alimentelor pe care noi le consumăm predominant. Toate acestea influenţează în 
definitiv şi într-un anumit grad vitalitatea, psihicul şi mentalul omului”33. 

Pe baza unei concepţii sănătoase despre viaţă, yoga încearcă, prin diferite practici, să atragă un număr cât 
mai mare de practicanţi. Elementele comune ale practicilor creştine şi ale religiilor orientale precum: rugăciunea, 
respiraţia, postul, abstinenţa sunt văzute într-o notă pozitivă de către tineri, deoarece scopul lor contribuie la di-
namica conştiinţei lor, care îi determină să aleagă calea Adevărului. Exerciţiile fizice de tip oriental vădesc cât se 
poate de clar atitudinea lor eronată, deoarece ele produc o suspendare a întregii condiţii umane, tot apanajul lor 
constând, de fapt, într-o realitate abstractă, deloc palpabilă, motiv pentru care Ernest Valea afirmă: „Comuniunea 
personală nici nu poate exista, atâta vreme cât realitatea ultimă este de natură impersonală”34. 

Adepţii curentelor religios-orientale trebuie să facă o distincţie clară între asceza creştină şi practica ori-
entală, deşi, în termeni liberi, asceza înseamnă un exerciţiu fizic. Părintele Boris Bobrinskoy elucidează sensul 
cuvântului, arătând că în creştinism el este conceput ca un act de luptă duhovnicească, cu un scop bine definit – 
restabilirea darurilor Duhului Sfânt asupra întregii vieţi a omului35. În aceeaşi notă de elucidare, Nicolae Achimescu 
confirmă faptul că în practica religios-orientală asceza este văzută doar ca un control exercitat asupra propriei 
persoane, pe când în spiritualitatea creştină asceza reprezintă renunţarea la lume în vederea regăsirii şi permanen-
tizării dialogului cu Dumnezeu36. 

Tinerilor li se cere maximum de discernământ atunci când se deprind cu dialogul religios. Elisabeth 
Hillstrom, în cartea Deosebirea duhurilor, evidenţiază diferenţele majore dintre rugăciune şi meditaţie. Aceasta arată 
că rugăciunea creştină este un moment de zăbovire în faţa divinului, o comuniune cu Dumnezeu prin care se cre-
ează o relaţie personală. Meditaţia, în schimb, solicită prezenţa unor mantre care opresc într-o oarecare măsură 
activitatea mentală, iar întreaga fiinţă a practicantului este cuprinsă de o vibraţie iraţională37. 

Efemeritatea şi eroarea serviciilor orientale determină ca practicarea acestora să aibă loc într-un cadru so-
cial modern. Tinerii trebuie să conştientizeze că aceste practici reprezintă panta suicidală a morţii lor sufleteşti şi 
că această lume plină de culoare, mantre, asane, karma, samsara etc., poate fi privită doar dintr-o perspectivă compa-
rativă, atestată ca o cultură, dar niciodată ca o religie ce implică transformări interioare. Destabilizarea spirituală a 
tinerilor pe care o produce această practică orientală este de lungă durată, lucru care se observă din comporta-
mentul deviant al celor care o experimentează. Pe lângă gravele maladii neurologice, ea produce disfuncţii motri-
ce, psihice, fizice şi spirituale. Din păcate, experimentarea regatelor existenţei nu se rezumă doar la schimbul de 
energii, ci se focalizează şi pe contactele fizice, pe tantre. 

Autonomia faţă de stimulii lumii exterioare permite tânărului practicant yoghin să experimenteze din ce 
în ce mai mult densitatea şi componenţa fiinţei sale fizice, motiv pentru care îşi vede corpul ca o reflexie a între-
gului univers, un element desprins din natura pământului, ale cărui valenţe pot fi mereu îmbunătăţite. Georg 
Feuerstein, în volumul Tantra. Calea extazului, expune în detaliu nivelele superioare pe care corpul ajunge să le 
experimenteze în urma practicii tantra, arătând că el devine astfel coextensiv cu totul creat, omniprezent în orice 
loc şi spaţiu38. Acelaşi lucru îl împărtăşeşte şi Constantin Armeanu în cartea Yoga. Religia înţelepciunii, arătând deo-
potrivă că tinerii sunt învăţaţi că întreaga lor viaţa este îndreptată spre corp, ca unul care reprezintă startul în dez-
voltarea şi desăvârşirea lor spirituală39. 

În contextul practicii tantra, misticii vorbesc despre un extaz spiritual, mintea fiind cea care contribuie în 
cea mai mare măsură la unirea spirituală, dar care posedă, în acelaşi timp, calitatea de cel mai important organ 
sexual, căci ea îmbunătăţeşte toate celulele din corp. Vilma Lalvani detaliază în termeni clari ceea ce tantra se do-
reşte a fi, evidenţiind faptul că această practică este o necesitate în viaţa omului pentru a atinge starea de perfectă 
armonie şi echilibru. Aşadar, el arată că tantra nu facilitează numai calmarea sistemului nervos, ci oferă flexibilita-
te, stăpânirea de sine necesară unui plus de energie. Tehnica doreşte să spiritualizeze actul sexual, să amplifice 
senzaţiile fizice până la cotele cele mai înalte ale fiinţei omeneşti40. 

Terminologia cuvântului îşi are izvorul în lumea orientală, semnificând o relaţie sau o legătură pe care 
omul o stabileşte cu eul interior, ca o formă de respect a identităţii sale. În acest sens, tantra arată că omul face 
parte din macrocosmosul lumii, fapt ce o poate propulsa în actul genezei, aşa cum o prezintă Diksha Devi într-o 
poezie: „La începutul lumii, Sinele a fost singur, în postura unei persoane. Când a privit în jurul său, nu s-a zărit 
decât pe Sine. Într-adevăr, el era atât de cuprinzător asemenea unui cuplu aflat într-o îmbrăţişare tandră şi nesfâr-

                                                 
33 Dan Bozaru, Alimentaţia în practica yoga, Editura Mix, Braşov, 2005, p. 27. 
34 Ernest Valea, Creştinismul şi spiritualitatea indiană, Editura Ariel, Timişoara, 1996, pp. 210-211. 
35 Boris Bobrinskoy, Fericita întristare, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997, 
p. 55. 
36 Nicolae Achimescu, op. cit., p. 107. 
37 Elisabeth Hillstrom, Deosebirea duhurilor, Editura Ariel, Timişoara, 1998, p. 246. 
38 Georg Feuerstein, Tantra. Calea extazului, Editura Mix, Braşov, 2001, p. 125. 
39 Constantin Armeanu, Yoga. Religia înţelepciunii, Editura Tipoalex, Alexandria, 2001, pp. 138-139. 
40 Vilma Lavani, Yoga pentru sex, Pro-Editura, Bucureşti, 2004, pp. 8-9. 
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şită. Atunci El s-a despărţit în două, de aici se trag bărbatul şi femeia, el s-a împerecheat cu ea, aşa a luat naştere 
creaţia”41. 

Tânărul ajunge, aşadar, a se descoperi pe sine în măsura în care învaţă modul după care funcţionează. 
Deşi ar trebui să facă apel la învăţătura Bisericii, să aprofundeze darurile primite odată cu Taina Sfântului Botez, 
el se lasă cuprins de acel miraj care-i produce în corp extaz. Tinerii acceptă să transforme darurile Duhului Sfânt 
în practici umaniste, fără a ţine cont de efectele devastatoare pe care aceste practici le produc asupra sănătăţii lor 
spirituale şi psihice. Acceptarea transformării sinelui prin actul tantric produce un adevărat dezechilibru moral, 
deoarece dispare sentimentul de afectivitate faţă de partener. 

Faptul că Arthur Avalon numeşte corpul ca fiind „un înveliş al hranei”, prin care doreşte să explice bene-
ficiile pe care această tehnică le aduce utilizatorilor săi 42, nu înseamnă că fenomenului trebuie să i se acorde cre-
dit, mai ales dacă se ţine cont de cele patru etape despre care Lama Yeshe vorbeşte în cursul său introductiv de-
spre practica tantra şi care par a fi total absurde. Acesta consideră că primul pas pe care tânărul yoghin trebuie să-l 
facă este acela de a transforma energia instinctuală şi extatică faţă de partener într-un dialog de zâmbete. Tinerii 
trebuie să urmeze un grafic bine stabilit, ei trebuie să aibă mâinile împreunate pentru a simţi energia pe care o vor 
transforma într-un act sexual. Punctul central al acestor etape este, aşadar, vibraţia dintre cei doi parteneri, care 
străpunge imaginarul şi ajunge astfel o realitate. Încercând să unească energia beatitudinii masculine cu cea a înţe-
lepciunii feminine, mintea celor doi parteneri se focalizează pe corpul lor43, ceea ce înseamnă că el devine un obiect 
al plăcerilor. 

Condusă de dorinţa de a atinge toate treptele iluminării spirituale, practica tantra se foloseşte de anumiţi 
senzori de vibraţie ce corespund anatomic corpului, 
numiţi în termenii cultului oriental chakre. Din neferici-
re, pentru tinerii mai puţin avizaţi în practicarea acestor 
tehnici aberante, unii dintre senzorii energetici provoa-
că grave dezechilibre la nivel psihic, iar acest fapt de-
monstrează eroarea ideologică şi practică a tehnicii res-
pective, cu atât mai mult cu cât nu se poate explica lo-
gica pentru care se utilizează păcatul pentru deconges-
tionarea stimulilor nervoşi.  

În dorinţa de a atinge toate treptele iluminării 
spirituale, practica tantra se foloseşte de 7 chakre care 
sunt adevăraţi senzori de vibraţie mistică ce corespund 
corpului uman şi care ajung uneori să blocheze fluxul 
energetic, provocând dezechilibre nervoase. 

Fondul acestei terapii sexuale vrea să arate că 
ea, de fapt, eliberează influenţele inhibitorii provenite 
din cauza organizării ierarhizate a sistemului nervos, 
permiţând cuplului să atingă deschiderea naturală a re-
acţiilor sexuale44. Starea de contopire prin producerea 
unei plăceri fizice este considerată o unire cu universul, atingându-se astfel stări de înaltă conştiinţă. În volumul 
Femeia şi tantra sunt prezentate aceste experienţe ca „stări de ocrotire prin învăluirea unei lumini albe care se dilată 
în infinit”45, fapt ce poate crea iluzia unei întâlniri cu Absolutul. 

Cea mai gravă critică care se poate aduce acestui fenomen religios-oriental de tip tantric se referă la me-
toda pe care o utilizează – păcatul. În conformitate cu învăţătura orientală, actul tantric reprezintă o întâlnire cu 
divinul, iar acest aspect nu poate fi trecut cu vederea dacă este trecut prin filtrul moralităţii. Eroarea acestei învă-
ţături tantrice este şi mai mare, atunci când centrul discuţiei cade pe foloasele pe care actul sexual le aduce sănătă-
ţii fizice sau spirituale, deşi, conform autorilor Mieke Wik şi Stephan Wik, „lipsa adorării corpului poate avea 
consecinţe negative ce pot afecta mintea”46. 

Sănătatea este un principiu fundamental pentru buna dezvoltare a tinerilor, dar sub nicio formă nu trebu-
ie atribuită eliberării extatice a energiei sexuale, căci, astfel, funcţiile vitale ale corpului ajung a fi ponosite. Longe-
vitatea nu constă în experienţa sexuală zilnică, ci în abţinere, aşa cum mântuirea nu reprezintă un contact fizic, ci 
izbăvirea de păcate. Prevenirea îmbolnăvirii nu se face în măsura risipei energetice, ci în măsura cumulului ener-
getic provenit pe fondul unei vieţi sănătoase însoţite de credinţă şi rugăciune. Sănătatea psihică este chintesenţa 

                                                 
41 Diksha Devi, Tantra. Iniţieri sexuale secrete în Orient, Editura Sophia, Bucureşti, 2002, p. 10. 
42 Arthur Avalon, Introducere în Tantra Marelui Extaz, Bucureşti, Editura Deceneu, 1995, p. 49.  
43 Lama Yeshe, Introducere în Tantra, Bucureşti, Editura Herald, 2012, p. 42-43. 
44 Yami Lapamdra, A face dragoste. O artă, Bucureşti, Editura Antet, 1994, p. 34.  
45 Svetlana Sauciuc, Femeia şi tantra, Bucureşti, Editura Kamakatmika, 2002, p. 83-84.  
46 Mieke Wik/Stephan Wik, Vindecare prin tehnici sexuale taoiste, Braşov, Editura Kamala, 2007, p. 27.  
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funcţionării întregului organism, de aceea este nevoie de mult echilibru, stabilitate, conştiinţă. În măsura perverti-
rii acesteia, funcţiile motrice şi simţurile ajung a se pierde, apar tulburările şi comportamentele nevrotice. 

Societatea postmodernă a deschis larg porţile curentelor religios-orientale, dar nu a delimitat deloc măsu-
ra forţei lor, iar acest lucru a condus la o mobilitate extremă. Tinerii aleg să îşi construiască caracterul şi să se ra-
porteze la viaţă prin metode neconvenţionale. Păcatul este propriu tinereţii, dar, fără voia lor, unii tineri aleg să 
experimenteze orice formă a acestuia. Deşi yoga şi tantra se definesc ca practici ale cultului religios-oriental, ele 
sunt, de fapt, faze incipiente ale dezastrului spiritual şi psihic. Viaţa este calea prin care omul caută să răspundă 
darului primit de la Dumnezeu, dar dorinţa lui de a fi nemuritor îl conduce la un efort permanent, căci acesta 
trebuie să confrunte moartea, care dobândeşte un sens confuz atunci când este privită din perspectiva karmei, o 
altă provocare a curentului oriental. 

Gândul supravieţuirii prin urmaşi reprezintă, chiar şi pentru cei mai tineri, un mod de consolare, atunci 
când se vorbeşte despre actul morţii. Din fericire, omul a căutat mereu să păstreze starea de nemurire, încercând 
toate cele ale lumii în speranţa dobândirii acestei valenţe, dar a realizat că moartea este în sine o realitate. Moartea 
nu constituie un element înfricoşător decât în măsura lipsei unei conştiinţe curate, pure, dar ea poate fi o urmare 
a păcatului (Romani 6, 23). Se cere mult discernământ ca acţiunile întreprinse pe parcursul vieţii să fie în măsura 
bunei cuviinţe şi conform poruncilor lui Dumnezeu. Tinerilor li se cere ascultare, dar în acelaşi timp şi responsa-
bilizare, iar Biserica îi primeşte în ogorul ei, ca una care le poate oferi toate resursele necesare reuşitei. Misiunea 
Bisericii nu implică doar o organizare de acţiuni cu caracter proniator, ci ea este glasul conştiinţei văzut prin daru-
rile Duhului Sfânt primite la botez. Din acest considerent, responsabilitatea Bisericii se înalţă ca un steag al victo-
riei în lupta cu ispitele, iar efectul produs de ea constă în veşnicia la care tânărul este chemat a lua parte. Taina 
Bisericii exclude orice temere, arătând lumii că ea, prin capul ei, Iisus Hristos, devine biruitoare asupra morţii. 

Creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, omul, şi în speţă tânărul, poartă nostalgia paradisului 
pierdut şi, în consecinţă, caută diverse contexte prin care să-şi apere acest dar, deşi tot el este cel care pune sub 
semnul întrebării întreaga lui existenţă din pricina păcatului pe care îl săvârşeşte. Aurel Popescu crede că dorinţa 
de nemurire a omului poate sta într-un raport cu frica de moarte, deoarece omul nu se poate împăca cu existenţa 
efemeră a vieţii lui pământeşti. Tocmai de aceea, omul caută o soluţie în religia pe care o vede ca o fereastră spre 
veşnicie47.  

Învăţătura creştină asupra elementelor viitoare vine să aplaneze conflictul interior al tânărului, arătându-i 
acestuia că el este măsura veşniciei sale, 
doar dacă el respectă poruncile divine şi 
le desăvârşeşte prin iubirea faţă de 
aproapele. Spre deosebire de creştinism, 
religiile orientale nu exprimă aceeaşi acu-
rateţe, deşi învăţătura lor arată că ele 
oferă şansa unei împliniri absolute din-
colo de această lume. Extrema pe care 
ele o folosesc şi care duce la o gravă 
eroare sufletească este văzută prin dog-
ma reîncarnării succesive a sufletului în 
diferite trupuri. Dumitru Popescu crede 
că aceste învăţături afirmă caracterul 
impersonal al divinităţii, iar hinduismul, 
budismul, jainismul şi sikhismul limitea-
ză înţelepciunea omenească, deoarece 
învăţătura lor nu conferă credibilitate, 

aşa cum a făcut-o evenimentul învierii Mântuitorului, prin care s-a constituit temelia creştinismului48. 
Învăţătura despre viaţa viitoare din perspectiva religiilor orientale face referire la cele două lumi ale reîn-

carnării: cea prezentă şi cea viitoare, în care faptele prezente ale omului se vor manifesta. Lumea viitoare este vă-
zută în practica orientală ca o lume imaterială în care spaţiul se îmbină cu timpul. Ea nu este echivalentă cu eter-
nitatea, pentru că nu are nimic atemporal în ea. Prezentul devine o dreaptă infinită, fapt ce poate afirma lipsa tre-
cutului. În volumul Reîncarnarea dintr-o altă perspectivă, Martin Sorge prezintă învăţătura orientală despre lumea vii-
toare, arătând că în cadrul acesteia au loc evoluţii, sufletul se îmbracă în haina consecinţelor faptelor lui, ceea ce 
produce schimbări ale gândurilor viitoare49. 

Acţiunea fenomenelor prezente şi viitoare care definesc procesul reîncarnării şi care impun totodată o 
formă de cult poartă numele de karma. Această învăţătură care determină planurile spirituale viitoare într-o nouă 

                                                 
47 Aurel Popescu, Spirit şi suflet. Reîncarnarea, Editura Triumf, Bucureşti, 2002, pp. 190-192. 
48 Dumitru Popescu, „Reîncarnare şi Înviere”, în Vestitorul Ortodoxiei, nr. 9/1997, p. 11. 
49 Martin Sorge, Reîncarnarea dintr-o altă perspectivă, Editura Vestala, Bucureşti, 1994, p. 46. 
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formă materială reprezintă principalul rezultat al ignoranţei spirituale a eului50. Karma este, aşadar, o acţiune, o 
consecinţă a acţiunilor sau suma acţiunilor, faptelor şi gândurilor pe care o persoană le-a experimentat în această 
viaţă. Ea are la bază repercusiunile alegerilor sau a motivaţiilor. 

Procesul morţii este elementul definitoriu pentru înţelegerea karmei. Odată cu încetarea suflului de viaţă, 
corpul astral se deplasează în corpul fizic, iar sufletul celui ce şi-a încheiat misiunea fizică iese din corpul acestuia, 
în timp ce raţiunea începe să funcţioneze în el (în suflet). Viaţa fizică începe, aşadar, un lung proces de reguli ce 
nu posedă un caracter religios, căci el ţine de un context astral, în care spiritul migrează, urmând a se întrupa într-un 
nou corp, sub diverse forme.  

Constantin Armeanu vorbeşte despre înţelepciunea karmică ca despre o şcoală a spiritului care revine pe 
pământ pentru a învăţa şi experimenta din nou toate evenimentele, dar de data aceasta cu efecte benefice, superi-
oare. Astfel, sufletul îşi alege cadrul în care să îşi desfăşoare acţiunile, momentul şi locul naşterii, căutând o 
schimbare progresivă a gândurilor pe care le-a avut în momentul morţii51. 

În Dicţionarul religiilor, avându-l ca autor pe Alfred Bertholet, se cuprinde întreaga ştiinţă referitoare la fe-
nomenul reîncarnării. În conţinutul său se găseşte informaţia conform căreia, în religia hindusă, sufletul stă tem-
porar în cadrul astral, urmând a se reîncarna într-o formă diferită de viaţă, în funcţie de faptele comise. Acest 
proces devine un ciclu de reîncarnări, până în momentul în care sufletul se eliberează de karma, încercând un 
progres vital al stării de fericire52. În budism, spiritul de după moarte ajunge în diferite căi ale reîncarnării, într-o 
ordine ierarhică: divină, umană, animalică, demonică, în funcţie de gravitatea acţiunilor săvârşite53. Jainismul, po-
trivit lui Emil Durkheim, prezintă karma ca pe un fluid care leagă sufletul de materie, eliberarea acestuia fiind im-
posibilă, ceea ce înseamnă că corpul în care sălăşluieşte karma oferă sufletului o stare de puritate şi transcenden-
ţă54.  Tentaţia pe care acţiunea karmei o pune în centrul gândirii tinerilor îi poate determina pe aceştia să afirme că 
ea este doar o terapie sau o formă a jocului minţii, deoarece văd trupurile lor ca fiind deja reîncarnate. Afirmarea 
problemelor ca rezultate ale acţiunilor neterminate din vieţile anterioare îndeamnă tinerii la un crez pe cât de ero-
nat, pe atât de atractiv. În studiul lui Paul Liekens, Reîncarnarea – Sensul existenţei şi al vieţii, psihologul Jung Roger 
vede această provocare ca „deschiderea cutiei Pandorei, care poate elibera forţe asupra cărora să nu existe con-
trol”55. 

Afluxul utopic de tip mass-media a intervenit şi în cadrul religiilor orientale, dezvoltând imaginea pe care 
acţiunea karma o poarte posta în faţa societăţii postmoderne. Tinerii sunt încurajaţi de personalităţile pe care le 
urmăresc în mediul online, personalităţi care şi-au declarat adeziunea la astfel de credinţe. Exemplul cel mai potri-
vit în acest sens este dat de Roy Stemman, care prezintă în scrierea sa despre sensul existenţei o experienţă a lui 
Henry Ford, în urma unei călătorii în Orient, despre care spune: „Cred că ne vom mai întoarce pe pământ. De un 
lucru sunt sigur, că suntem aici cu un scop şi că nu încetăm să existăm”56.  Greutatea conţinuturilor religios-orientale 
este împărtăşită, aşadar, de toate formele de informare în masă, dar cel mai important mijloc de extindere a cu-
rentului filosofic oriental este falsa bucurie ce apare pe chipul practicantului. Tinerii îşi îndeamnă apropiaţii la 
experierea trăirilor religios-orientale, deoarece prima lor impresie despre acestea indică o funcţionalitate perfectă 
şi concretă asupra modului în care viaţa trebuie trăită. 

Sănătatea practicanţilor este pusă mereu la îndoială, deoarece aceste crezuri orientale îi învaţă că nivelul 
lor mintal este dezvoltat până la pragul cunoaşterii absolute, căci ei pot beneficia de previziuni sau de citirea gân-
durilor, în măsura în care trupurile lor sunt considerate a fi reîncarnate. Nu se pot intersecta în acest context ter-
menii revelaţiei şi ai descoperirilor proprii ca eforturi yoghine, deşi se încearcă prin numeroase elemente un echi-
libru pe balanţa alegerilor spirituale. Yoga se bazează pe o respiraţie corectă, dar rugăciunea inimii adaugă, în 
schimb, harul mântuitor. Tantra umple de plăcere corpul tânărului, dar Sfintele Taine adaugă trupului şi sufletului 
fericirea veşnică. Karma este anihilată în cultul creştin prin conduita morală a celor 10 porunci care asigură Împă-
răţia Cerurilor. 

 
Concluzii 

 
S-a spus în numeroase rânduri că secolul XXI va fi un secol religios sau nu va fi deloc. Ceea ce se poate 

constata este, în schimb, paralela dintre efortul societăţii postmoderne de a-i acorda tânărului posibilitatea să ex-
perimenteze toate realităţile lumii şi efortul Bisericii de a-l conştientiza pe tânăr că orice abatere de la poruncile 
lui Dumnezeu înseamnă o înstrăinare faţă de Adevăr şi de sinele personal. Atitudinea tinerilor faţă de postmo-

                                                 
50 Hiroshi Motoyama, Karma şi Reîncarnarea, Editura Excalibur, Bucureşti, 2007, p. 51. 
51 Constantin Armeanu, op. cit., pp. 92-93. 
52 Alfred Bertholet, Dicţionarul religiilor, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1996, pp. 459-461. 
53 Jorge Luis Borges, Ce este budismul?, Editura Polirom, Iaşi, 2006, pp. 67-69. 
54 Emil Durkheim, Formele elementare ale vieţii religioase, Editura Polirom, Iaşi, 1995, p. 70. 
55 Paul Liekens, Reîncarnarea. Sensul existenţei şi al vieţii, Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 1992, p. 62. 
56 Roy Stemman, Reîncarnarea. Povestea vieţii trecute, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 22. 
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dernism s-a identificat cu dorinţa acestora de a trăi în ton cu moda vremii, de a cunoaşte toate caracteristicile 
tehnologiei, de a palpa elemente din sfera viitorului. Pe baza acestor fapte, au apărut o serie de consecinţe îndrep-
tate spre sănătatea lor spirituală, psihică şi fizică, care rareori au fost recunoscute de către tineri ca fiind dezastru-
oase. Din acest considerent, Biserica şi pastoraţia creştină şi-au unit forţele pentru a-i scoate pe tineri din cursa 
primejdioasă în care au intrat cu sau fără voia lor. 

Lipsa de discernământ este specifică perioadei formării tinerilor, 
de aceea Biserica şi-a îndreptat şi mai mult atenţia spre ei, nu doar pen-
tru a-şi exercita misiunea responsabilă, ci pentru a forma o generaţie de 
oameni sănătoşi spiritual, psihic şi fizic. Pentru a răspunde cerinţelor 
tinerilor, Biserica şi-a actualizat modalităţile de catehizare, principiile şi 
normele, păstrând totodată deplinătatea sfinţeniei, a infailibilităţii şi a 
adevărului. 

Observarea din exterior a fenomenelor care îi determină pe ti-
neri să aleagă o altfel de cale nu înseamnă o minimalizare a responsabili-
tăţii misionare a Bisericii. Smerenia misionară a Bisericii este, de fapt, 
actul prin care ea îi ridică pe tineri la cunoştinţa adevăratei credinţe, căci, 
odată cu integrarea lor într-un sistem spiritual, moral şi psihic, Biserica 
îşi începe misiunea de restaurare a fiinţei lor. Dar, deşi tinerii au la înde-
mână un ghid practic după care să-şi chivernisească viaţa, ei nu aleg calea 
desăvârşirii spirituale, nu acordă încredere Bisericii, ci se lasă conduşi de 
un anturaj social inept.   

Prezentarea în mod sistematic a provocărilor cu care tinerii se 
confruntă nu trebuie să fie considerată o acţiune de învinuire categorică 
a deciziilor pe care aceştia le iau, ci un semnal de alarmă îndreptat către 
societate, către formele de guvernare care nu ţin cont de pericolele ce se 
desprind din curentele postmoderne. Deşi tineretul trebuia să reprezinte 
marea investiţie a societăţii, în viziunea lui Olivier Clement, astăzi, prin 

unele mijloace mass-media, lor li se aduc critici şi ofense care îi determină să se simtă frustraţi şi neînţeleşi57. Cumu-
lul acestor sentimente trăite de către tineri poate rezona cu titlul volumului lui Søren Kierkegaard, Vinovat? Nevi-
novat. În cadrul acestui studiu, autorul proiectează societatea într-o situaţie de criză, asemeni efectului de bume-
rang: „Pedeapsă şi răsplată”58. De asemenea, el consideră că „întotdeauna e dureros să asemeni o lume lăuntrică 
şi să trebuiască să te înfăţişezi drept un altul, aceasta fiind suferinţa omenească cea mai grea şi cel care o îndură 
suferă într-o singură zi deseori mai mult decât toate martiriile la un loc”59.  

Pentru a scăpa de judecata şi de provocările lumii, tânărul trebuie să se îndrepte spre Biserică, să-L de-
scopere pe Iisus Hristos, Cel Care îi va da puterea de a înfrunta toate vicisitudinile vieţii. În acel spaţiul al intimi-
tăţii sale spirituale, tânărul va descoperi adevărata frumuseţe a vieţii. În această notă, Ilarion Felea crede că a trăi 
în adevăr şi credinţă înseamnă, de fapt, „să ai de-a pururi ochii ridicaţi înspre idealuri mai presus de asprele reali-
tăţi cotidiene, urmărind în viaţă aceste idealuri verticale, cu ochii ridicaţi spre cele înalte”60. 

 

                                                 
57 Olivier Clement, Puterea Credinţei, Editura Pandora, Târgovişte, 1999, p. 9. 
58 Søren Kierkegaard, Vinovat? Nevinovat?, Editura Maşina de Scris, Bucureşti, 2000, p. 92. 
59 Idem, Şcoala Creştinismului, Editura Adonai, Bucureşti, 1995, p. 163. 
60 Ilarion FELEA, Religia Culturii, Editura Episcopiei Ortodoxe a Aradului, 1994, pp. 223-224. 
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Elias Canetti, Orbirea 

 
Dr. Iulian BĂICUŞ 

Bucureşti 

 
Unul dintre cei mai importanţi autori europeni din secolul XX, Elias Canetti, s-a născut lângă Ruse, 

în Bulgaria, într-o familie de evrei bulgari de origine sefardă, şi apoi a străbătut Europa învăţând câteva 
limbi, limba sa maternă fiind ladino, un dialect al evreilor, similar idişului, un amestec de ebraică şi spaniolă, 
dat fiind că strămoşii săi veneau, totuşi, din Spania, la care se mai adăugau bulgara, franceza şi engleza, pe 
care le-a achiziţionat pe parcursul vieţii sale; a fost educat în limba germană, la Viena, şi apoi s-a stabilit în 
Elveţia. Elias Canetti va scrie doar în limba germană, iar una dintre temele esenţiale ale operei sale a fost 
tocmai metafora aceasta a turnului Babel, a amestecului limbilor, cartea esenţială, analizată de George Stei-
ner, un alt evreu care şi-a concentrat eforturile pe efectele poliglosiei şi pe teoria traducerii, După Babel, în 
care autorul va face precizarea că ajunsese la un moment dat chiar să viseze în trei limbi diferite. În autobio-
grafia sa, Errata, sau într-un volum de memorii, My Unwritten Books, George Steiner va face precizări foarte 
interesante cu privire la modul în care sensurile sau cuvintele pot interacţiona, alterând chiar percepţia asu-
pra lumii înconjurătoare. 

Un alt exemplu destul de recent este cel al autobiografiei recent laureatei germane, născută într-un 
sat de lângă Timişoara, Herta Müller, Regele se înclină şi ucide, care povestea cum modurile şi genul din grama-
tica limbii române, pe care o învăţase în copilărie, i-au influenţat modul în care scrie literatură în limba ma-
ternă, cea germană. Un alt poliglot extrem de important care, deşi nu a locuit decât vreo doi ani în Bucureşti, 
a rămas un prieten şi un ambasador al culturii române în Germania este poetul Paul Celan, evreu originar 
din Bucovina, părinţii săi fiind deportaţi şi apoi ucişi într-un lagăr de concentrare în regimul Antonescu. Ce-
lan este chiar cel care a tradus Tratatul de descompunere al lui Emil Cioran în limba germană. Aidoma lui Elias 
Canetti, Paul Celan îşi va centra poliglotismul pe coloana vertebrală a limbii germane, în care şi-a scris toate 
poemele, jurnalele şi corespondenţa de dragoste, deşi a tradus enorm, mai ales poezie din limbi ca româna, 
spaniola, franceza, portugheza în limba germană. 

Autobiografia lui Canetti, concepută în trei volume, începe cu Limba salvată: istoria unei tinereţi, tradu-
să în limba română în 1984. Aici, privită prin ochii unui copil, apare figura aproape mitică a bunicului său, 
Canetti, de fapt mama lui provenind din cea mai veche familie de evrei sefarzi din Bulgaria. Pe numele său 
Arditti, bunicul, după ce îi povesteşte toate legendele familiei şi îi citeşte basmele copilăriei, va refuza să-l 
mai cocoloşească, supunându-l unei forme demonice de iniţiere, aruncându-l în valuri şi spunându-i că viaţa 
este o luptă pentru supravieţuire şi că el, micul Canetti, trebuie să se lupte ca să ajungă la mal. Bunicul se 
luptase din răsputeri să-l oprească pe tatăl lui Elias să-şi urmeze drumul spre o vocaţie de artist, acesta iu-
bind vioara, iar moartea sa în condiţii extrem de misterioase s-ar fi datorat, considerau cei din familie, încli-
naţi către credinţe de tip mistic, unui blestem al bunicului. 

Povestea cu iz memorialistic va continua în alte două volume, Facla în ureche şi Jocul privirilor, în care 
Ellias Canetti îşi va nara biografia între anii 1921 şi 1937, perioada 1937-1949 fiind complet lăsată pe dinafa-
ră şi înlocuită de nişte însemnări din perioada 1942-1948, publicate în anul 1965, în vreme ce însemnările din 
Toată veneraţia irosită, între anii 1949 şi 1960 nici nu au mai fost traduse în limba română, iar postum a mai 
apărut un volum despre anii petrecuţi în Anglia, care se numea Petrecerea din Blitz. Acestea sunt completate cu 
un soi de jurnal atipic, ţinut între anii 1942 şi 1972, un soi de jurnal-extim, cum l-ar fi numit Michel Tournier 
pentru a-şi desemna jurnalul propriu, în opoziţie cu jurnalul intim de factură clasică, intitulat Provincia omului, 
comentată la un moment dat la noi de Livius Ciocârlie în addenda sa la volumul de jurnal Bătrâneţe şi moarte 
în secolul XX, din care orice trimitere la sine sau la biografia sa au fost extirpate cu mare grijă. De fapt, este 
vorba despre nişte aforisme, nişte notaţii cu caracter foarte general privind destinul umanităţii, un volum 
care adună gânduri sau reflecţii cu privire la soarta omului modern, aruncat în lume asemănătoare Carnetelor 
lui Camus sau Caietelor lui Cioran, o carte tragică a unui umanist care şi-a exersat pana scriind un eseu politic, 
Masele şi puterea , dar şi un alt minunat text despre corespondenţa dintre Franz Kafka şi Felice Bauer, intitulat 
Kafka Andere Prozess (Kafka, ultimul Proces). Dintre toate aceste texte care alcătuiesc un spaţiu autobiografic, 
reiau aici un termen utilizat de Phillipe Lejeune în eseul său critic Pactul autobiografic, pentru a circumscrie au-
tobiografiile, jurnalele sau corespondenţa lui André Gide – un demers similar ar trebui întreprins la noi şi în 
cazurile lui Mircea Eliade sau cel al Monicăi Lovinescu –, poate ar trebui să adăugăm la el doar corespon-
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denţa sa cu soţia sa, Veza Canetti, iar o asemenea cercetare ar reda impactul deosebit de puternic pe care 
biografia lui Canetti l-a avut asupra operei sale, dar mai ales asupra romanului Die Blendung, (Orbirea), una 
dintre capodoperele romanului european din secolul XX. 

Căci capodopera incontestabilă a scriitorului, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 
1981, rămâne romanul Orbirea, un roman parabolic, al cărui perso-
naj principal, profesorul de studii chinezeşti Kien, se va închide în 
marea sa bibliotecă, care alcătuieşte o lume borgesiană, singura pe 
care el o cunoaşte şi în hăţişul căreia se va putea descurca. Profeso-
rul face doar o tentativă de a ieşi în lumea exterioară, se va căsători 
cu servitoarea sa, Therese Krummholz, impresionat fiind de grija cu 
care aceasta tratează cărţile, ştergându-le de praf în fiecare zi şi 
punându-şi o pereche de mănuşi albe speciale ca să citească o carte 
pe care i-o împrumutase, dar gestul se dovedeşte a fi o alegere cam 
nefericită, tipa nu era decât o femeie fără scrupule care urmărea să 
pună mână pe averea profesorului, cel care îşi investise toate venitu-
rile în acele cărţi. Femeia îşi camuflase destul de bine goliciunea su-
fletească şi jucase până la un punct comedia fericirii maritale, dar 
era roasă de viermele vanităţii şi de un instinct sexual refulat multă 
vreme, care iese brusc la suprafaţă şi o transformă într-o scorpie.  

La scurtă vreme după căsătorie ea îl va evacua pe profesor 
din propria lui casă, iar pe stradă, ajuns homeless, profesorul Kien se 
va duce la bancă şi îşi va retrage ultimii bani din cont, pentru a-i 
număra în faţa unui alt tip, de data asta un cerşetor foarte calculat, 
mare amator de şah, Fischerle, marcat de o impunătoare cocoaşă 
care îi dă aerul unui Quasimodo, care îşi va pune mintea la contri-
buţie pentru a construi o strategie cât mai bună prin care să intre în posesia banilor respectivi, reuşind în 
final să-i subtilizeze de la profesor. Kien este, de fapt, savantul care se închide într-un turn de fildeş, care 
suferă de o formă acută de autism social, neputând să-şi transmită ideile masei, dar tema centrală a romanu-
lui este obsesia sa de a nu orbi, ca anticul Eratostene, fapt ce declanşează automat o trimitere către episodul 
arderii bibliotecii din Alexandria. 

Există şi în literatura română un roman foarte apropiat ca tematică, în care tema orbirii şi cea a in-
cendiului unei biblioteci joacă un rol esenţial în structura cărţii – este vorba despre romanul Lumina ce se stin-
ge al lui Mircea Eliade, titlul fiind un intertext după cel al romanului lui R. Kipling, The Light that Failed, în 
vreme ce romanul lui Mircea Eliade este construit în dulcele stil al lui James Joyce, din capodopera sa, Ulise. 
Deşi romanul nu-i prea plăcuse lui Camil Petrescu, cel care îşi declara scepticismul faţă de valoarea cărţii – 
într-un fel părerea sa o repeta pe cea a Virginiei Woolf din Jurnalul unei scriitoare –, el va produce mai mulţi 
imitatori decât orice altă carte de ficţiune scrisă la începutul secolului XX, fapt ce îi atestă indirect şi valoarea 
indiscutabilă. Obsesia lui Kien va evolua în timp, iar acesta va incendia printr-un soi de act expiator sau pu-
rificator propria bibliotecă, ultimul pasaj fiind de fapt un fragment joycean de tip stream of consciousness, fluxul 
conştiinţei prin care nebunia sa devine atotputernică. Romanul lui Elias Canetti Orbirea este doar un episod 
al unei lungi tradiţii a romanelor joyceene europene sau americane, în care se înscriu câteva capodopere; mă 
gândesc la Conştiinţa lui Zeno a lui Italo Svevo, la romanul The Sound and the Fury al lui William Faulkner, la 
romanul Lumina ce se stinge al lui Mircea Eliade şi, de ce nu?, la câteva exemple autohtone: Lumea în două zile al 
lui George Bălăiţă, la Dansând cu jupuita, romanul lui Adrian Oţoiu, sau la o operă de dată ceva mai recentă, 
Lanark. O viaţă în patru cărţi, a irlandezului Alasdair Gray, ori la romanul cel mai joycean al lui Alfred Döblin, 
Berlin Alexanderplatz. 

Poate că nu este lipsit de interes nici să amintim aici comparaţia care s-a făcut între călătoria iniţiati-
că a lui Stephen Daedalus prin Dublinul din romanul Ulise şi rătăcirile, dar nu ale elevului Torless imaginate 
de un alt scriitor de geniu, Robert Musil, ci ale sinologului Kien pe străzile Vienei din Orbirea, unde acesta 
pătrunde în straturile cele mai de jos ale pegrei sociale reprezentate de lumpenproletariatul vienez, ambasa-
dorul la vârf şi purtătorul acestora de cuvânt, umilitul şi obiditul Fischerle, care se visase iniţial un mare 
campion de şah. Cam toate personajele din carte au tot felul de neîmpliniri din acestea care îi erodează şi îi 
determină să ia decizii destul de hazardate, care nu pot fi corectate decât în urma unor eforturi supraome-
neşti. Iniţial, Fischerle îşi doreşte să-i fure direct portofelul lui Kien, dar se gândeşte că ar putea pune poliţia 
pe urmele lui şi alege o cale ceva mai subtilă, pe care vă las să o descoperiţi singuri în carte. Fischerle nu este 
lipsit, însă, complet de omenie; impresionat fiind de erudiţia profesorului, cu care discutase pe diverse teme, 
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îl anunţă pe fratele lui Kien, un pasionat de mitologie greco-romană, prin care îşi pune în scenă toate întâm-
plările din viaţa sa, medic psihiatru şi proprietarul unui stabiliment de nebuni. În perioada în care locuia la 
Viena, Elias Canetti privea adesea pe geam spre o celebră casă de nebuni – cea de la Steinhof; de altfel, nu 
este întâmplător nici faptul că acţiunea romanului Orbirea are loc chiar în Viena, oraşul unde s-a născut psih-
analiza lui Sigmund Freud şi unde nevrozele erau la mare modă la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului XX (vezi şi mărturia lui Stefan Zweig dintr-o carte de memorii absolut minunată, Lumea de ieri). 
Lumea ficţională imaginată aici aparţine unui spaţiu Mitteleuropean, care îi preocupă recent pe Cornel Un-
gureanu sau Adriana Babeţi. 

Lumea vieneză din Orbirea pare un imens balamuc; de altfel, Elias Canetti povestea în memoriile sale 
– citite şi de Emil Cioran, la îndemnul lui Wolfgang Kraus – că a învăţat să scrie eseuri de la tatăl editorului 
german Karl Kraus, autorul unei celebre cărţi de aforisme, întâlnirea memorabilă cu acesta fiind evocată de 
Elias Canetti într-un episod din Facla în ureche, fiind şi motivul principal al corespondenţei dintre Cioran şi 
fiul său, Wolfgang, datorată preţuirii pe care Cioran i-a purtat-o tatălui. Elias Canetti povestea că, locuind în 
faţa pavilioanelor azilului de alienaţi de la Steinhof, le privea şi se gândea adesea la soarta pensionarilor lor, 
punându-le adesea în relaţie cu destinul personajelor sale, iar această mărturisire se dovedeşte a fi perfect 
adevărată, după ce citeşti romanul Orbirea. De altfel, fratele sinologului Kien, Georges, este chiar medic psi-
hiatru şi conduce o clinică privată de boli mentale la Paris, el fiind singurul care nu cade victimă orbirii care 
le cuprinde pe personaje. Aflând că fratele său a ajuns să locuiască pe străzi şi că fusese dat afară din locuinţa 
proprie, sosirea lui de la Paris se dovedeşte în cele din urmă salutară, Georges reuşind să o evacueze pe 
Therese şi pe amantul acesteia din locuinţă şi să-i redea profesorului liniştea căminului propriu şi seninătatea 
vieţii printre cărţile proprii, pe care le iubea mai mult decât pe nişte amante. Totuşi, izbăvirea vine un pic 
prea târziu, profesorul Kien nu mai poate fi salvat, contactul cu Iadul sau iadul Vienei, o lume suspusă ordi-
nii instinctelor, afectându-i profund sufletul, şi nici măcar seninul Georges nu-l mai poate aduce, ca o nouă 
Euridice pe Orfeu, înapoi din lumea umbrelor, în lumea celor vii. Se decide să devină un incendiator şi să 
pună capăt universului ficţional pe care el însuşi îl crease, cu ajutorul imaginaţiei, dând foc bibliotecii pe care 
era convins că fratele său vrea să i-o răpească. În general, acest roman parabolic, care îşi va dovedi forţa de 
anticipare abia în momentul când Adolf Hitler va pune mâna pe putere şi îi va supune pe germani unui viol 
în masă, utilizând tehnici ale propagandei pe care Elias Canetti le va supune unei disecţii extrem de lucide în 
eseul său Masele şi putere, va fi egalat ca impact de alte opere literare cu un subiect similar, scrise cam în ace-
eaşi perioadă, paralela care se impune fiind cu romanul parabolic Ciuma al lui Albert Camus sau cu o piesă 
de teatru scrisă, ceva mai târziu, de românul Eugen Ionescu, Rinocerii. De altfel, odată cu invadarea Austriei 
de către armata germană, pornită pe calea celebrului Anschluss, Elias Canetti va lua drumul exilului şi se va 
refugia la Londra, unde va continua, însă, să scrie în limba germană. Figura din roman cea mai apropiată de 
brutele lui Hitler este cea a intendentului imobilului, a poliţistului ieşit la pensie Pfaff, care îşi impune ideile 
prin forţa pumnilor, dăruiţi cu generozitate tuturor, dar mai ales propriei sale fiice, care nici măcar nu poate 
realiza ce i se întâmplă. 

Cum se întâmplă în romanul modernist, la persoana I, supranumit de N. Manolescu ionic în eseul 
Arca lui Noe, naratorul din romanul clasic este abandonat cu totul, locul lui fiind luat de personaje, cum re-
marca şi traducătorul cărţii, Mihai Isbăşescu, în iscusita-i prefaţă, caracterul acesta dialogic al ficţiunii 
asigurându-i fluenţa necesară unei puneri în scenă cu un caracter teatral manifest. Procedeele utilizate de 
Elias Canetti sunt o alternanţă între stilul indirect liber sau monologul interior din romanul clasic şi procede-
ele foarte moderne, joyceene, de tipul fluxul conştiinţei, la care se adaugă dialogurile sau chiar monologurile 
în priză directă, iar această structură a fragmentarismului jucat îi dă romanului un aer suplimentar de autenti-
citate. Poate că schimbările bruşte de perspectivă au aerul de a-l intriga pe cititor, care trebuie să facă un 
efort permanent ca să înţeleagă cine este instanţa narativă care îi vorbeşte la un moment dat, acest simplu 
joc transformând cartea într-un imens puzzle de voci şi de puncte de vedere care se contrazic succesiv şi îi 
conferă o dimensiune stroboscopică de perspective contrariante, sub impactul teoriei fenomenologice că 
Realul nu poate fi decât un construct de asemenea elemente. 

La noi, în literatura română, câţiva romancieri au încercat o asemenea performanţă, cel mai aproape 
de Elias Canetti părându-mi-se a fi George Bălăiţă, deşi nici naratorul ironic al lui Nicolae Breban dintr-un 
alt roman parabolă, Bunavestire, nu este prea departe de o modalitate narativă apropiată ca sens, dar destul de 
primitivă prin realizarea ei efectivă. Romanul parabolic al secolului XX nu poate fi nici explicat, nici înţeles 
fără o raportare la Orbirea lui Canetti, un roman de tip oglindă concavă sau spartă, în apele căruia se reflectă 
încă o umanitate care mai suferă, pe ici, pe colo, de bolile descrise de romancier. 
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Multilingvism şi culturi în dialog – Nicolae Mareş 

 
Dr. Tudor NEDELCEA 

Craiova 
 

Diplomat de carieră şi scriitor prolific, Nicolae Mareş a scris numeroase cărţi, unele de referinţă, cum e 
cazul cărţilor despre Papa Ioan Paul al II-lea, ele fiind, în opinia îndreptăţită a lui Alex Ştefănescu, „nu numai 
atrăgătoare, ci şi necesare. Cine le citeşte îşi completează cultura”. 

Recent, la Editura Fundaţiei „România de mâine” din Bucureşti, Nicolae Mareş a publicat două cărţi: Ar-
tă şi literatură. Eseuri (2019), în colecţia sugestivă „Multilingvism şi culturi în dialog” şi Centenar româno-polon. Istorie 
– diplomaţie (2019), dedicată, bineînţeles, Centenarului Marii Uniri. 

Eseurile din Artă şi literatură sunt variate şi scot la iveală date şi fapte mai puţin cunoscute cititorilor ro-
mâni, motiv întemeiat de apreciere ca atare. N. Mareş prezintă, de pildă, un text olograf inedit al lui Iorga despre 
Eminescu, integrându-l contextului literar polonez. Marele nostru istoric susţine prima conferinţă despre autorul 
Luceafărului în iunie 1924, la Universitatea Jagiellonă şi prefaţează un volum de poezii din Eminescu, în 1933, în 
traducerea lui Emil Zegadlowicz (prin intermediul lui Aron Cotruş, ataşatul nostru de presă la Varşovia). Iorga 
găseşte similitudini între spiritul eminescian şi cel al polonezilor: sondarea „în necunoscutul traversat de razele 
visului nostru fără de speranţă”, unde găseşte „mereu în adâncul lucrurilor ceva din sufletul lui cuprins de o iubire 
pe care lumea nu i-o putea da”, făcând astfel „cunoscute lumii adâncurile sufletului polonez”. Remarcând că uni-
rea între naţiuni o fac cei „de jos şi prin elanul spiritelor creatoare”, Iorga concluzionează: „Eminescu are, fără 
îndoială, partea sa de contribuţie la această comuniune de suflet între polonezi şi români, comuniune pe care o 
vor fi visat strămoşii noştri, care s-au întâlnit nu o dată ca tovarăşi în frumoasa luptă pentru creştinătate”. Să rea-
mintim că N. Mareş a tipărit, în 2018, volumul Mihai Eminescu în limba polonă. Studiu şi antologie româno-polonă. 

Alte studii din acest volum dedicate Poetului nostru naţional privesc receptarea lui Eminescu în Polonia, 
în special prin traducătorii şi exegeţii Ryszard Dobrowolski, Kazimira Illakowiczona, Danuta Bienkowska, dar şi 
incitantul studiu Sfântul Ioan Paul al II-lea cel Mare şi Eminescu. Sfântul Părinte, cu origini româneşti, este „singurul 
pontif care l-a evocat cu veneraţie pe Eminescu”, recitând în româneşte poezia eminesciană Rugăciune, scrisă în 
1879, la o mare întrunire publică din Piaţa Sfântului Petru de la Vatican. Câţi din România cunoşteau că Emines-
cu a scris şi poezii religioase?! 

Evocarea lui Eminescu apare şi în relaţia creatoare cu Lucian Blaga, autorul Poemelor luminii prefaţându-i 
două antologii: Eminescu. Poezii filosofice şi Eminescu. Poezii lirice, apărute în colecţia „Cartea cea bună” a Editurii 
Cultura Naţională, colecţie îngrijită de Sextil Puşcariu. „Cele două contribuţii blagiene – scrie N. Mareş – dove-
desc că un suflet mare de poet a înţeles profund gândirea şi sclipirea artistică prezente în verbul eminescian”. 

Alt studiu incitant: Lev Tolstoi în Principatele Dunărene. Celebrul scriitor rus „a trăit şi a creat şi în România, 
a scris cu atâta simţire despre poporul român”, regina Elisabeta (Carmen Sylva) fiind în corespondenţă cu el. Tol-
stoi a petrecut 130 de zile pe meleaguri româneşti (12 martie-19 iulie 1854), fiind transferat ca militar din Caucaz 
la Armata Rusă Dunăreană, care era angajată în război cu Turcia. În Jurnalul său, Tolstoi notează că la Bucureşti 
„am fost fericit în tot acest răstimp”, având ocazia să cunoască adevărata faţă a românilor: „Mi-a dispărut părerea 
prostească şi nedreaptă ce mi-o făcusem la adresa valahilor, părere generală în toată armata şi pe care mi-am însu-
şit-o de la nătărăii cu care am avut de-a face până acum. Soarta acestui popor este duioasă şi tristă” (subl. n.). 

N. Mareş publică, în acest context, corespondenţa inedită dintre Tolstoi şi regina României, Elisabeta 
(„Îmi sunt de multă vreme cunoscute înaltele idei umanitare ale scriitoarei Carmen Sylva”, notează romancierul). 
Regina scriitoare îi aprecia talentul şi creştinismul „pur şi profund al Predicii de pe munte”, implorându-l să mai scrie 
„câteva povestiri sublime, cu suflul şi lumina care vin din lumea spirituală, astfel încât să ştim cu toţii ce ar vrea 
Domnul să învăţăm cât suntem pe pământ. Cred că am venit cu toţii din Cer pentru a învăţa ceva pe care numai 
aici îl putem întâlni”, iar „ceea ce trebuie să învăţăm ar trebui să ne întărească aripile, pe care cei slabi doresc să ni 
le reteze. Primind scrisoarea (nu şi cartea trimisă de regină, pe care „îndată ce o voi primi, o voi citi cu cel mai 
mare interes”), Tolstoi îi răspunde cu sinceritate şi profunzime: „Solidaritatea persoanelor care se află la cele două 
extreme ale scării sociale îmi este în mod deosebit preţioasă, pentru că sunt foarte receptiv şi emoţionat când ci-
neva îmi vorbeşte despre ideile creştine, al căror interpret m-am străduit să fiu. Pentru ca ele să fie receptate, 
aveam nevoie de sufletul uman, indiferent de condiţia de viaţă în care acesta ar trăi”. Cartea cu pricina ar fi Cuvin-
te tihnite din 1903, iar scrisoarea a fost expediată de la Sinaia, la 16/24 iulie 1901, contelui Lev Tolstoi la Iasnaia 
Poliana, regina adresându-i-se cu „drag şi venerat Maestre”. 

Prima traducătoare în limba germană (alături de Mite Kremnitz) a poeziilor eminesciene, Carmen Sylva ni se 
dezvăluie – şi prin acest studiu inedit al lui N. Mareş – ca o scriitoare cunoscătoare a fenomenului literar european. 

Eseurile lui N. Mareş din Artă şi literatură se referă şi la alte studii deosebit de interesante: opera brâncuşi-
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ană în viziunea poeţilor polonezi, despre scriitorii polonezi Pilsudski, Szuperski, dar şi despre marii scriitori ro-
mâni: Ion Dodu Bălan, Aron Cotruş, O. Goga, Zenovie Cârlugea, I. Brad, Ana Blandiana. 

Cea de-a doua lucrare a lui N. Mareş, Centenar româno-polon. Istorie – Diplomaţie, prezintă acea pleiadă de 
iluştri cărturari români şi polonezi care au contribuit la stabilirea şi consolidarea raporturilor româno-polone, în-
deosebi în anii 1919-1939: Regele Ferdinand şi Regina Maria, Ion I. C. Brătianu, Take Ionescu, N. Iorga, I. G. 
Duca, N. Titulescu, Gr. Gafencu, ambasadorii Al. G. Florescu, Al. T. Iacovaky, C. Vişoianu, diplomaţii L. Blaga, 
Mircea Babeş, Aron Cotruş, Elena Văcărescu. Numeroase pagini, unele conţinând informaţii inedite, sunt dedica-
te cu precădere Reginei Maria (cu „rol covârşitor în consolidarea relaţiilor româno-polone”), lui N. Iorga („cel 
mai mare filopolonez român, uitat în Polonia”), N. Titulescu („perenitatea gândirii marelui jurist şi diplomat”), C. 
Vişoianu; unele capitole sunt incitante la lectură prin însăşi titulatură: „Liderii şi diplomaţii adevăraţi la nevoie se 
cunosc”, „Aurul polonez sau despre odiseea tezaurului vistulan în România”, „Relaţii româno-polone. 1918-
2018. Cronologie”. 

Din ultimele două capitole privind aurul polonez în contextul relaţiilor bilaterale, N. Mareş aduce în dis-
cuţie date şi fapte inedite sau mai puţin cunoscute publicului cititor român, unele chiar stupefiante. La 26 august 
1939, România admite cererea Marelui Stat Major Polonez de a permite tranzitul prin România al materialului de 
război importat de Polonia din Occident, ulterior şi al unui tren cu 80 de tone de aur, în valoare de 87 milioane 
de dolari, la cursul de atunci al dolarului, împachetate în 1.200 de lăzi. Trenul a străbătut întregul teritoriu româ-
nesc până la Constanţa, unde au fost îmbarcate pe o navă britanică. Apoi, la 23 septembrie 1939, 41 de camioane 
şi 19 autobuze mari, în care se aflau 70 de lăzi cu lingouri de aur în valoare de 22 milioane zloţi, dar şi opere pa-
trimoniale, au fost staţionate temporar în Pădurea Băneasa (pentru că fusese împuşcat Armand Călinescu). 

Autorităţile germane, prin ambasada lor de la Bucureşti, au exercitat presiuni diplomatice asupra politici-
enilor Armand Călinescu, Gr. Gafencu şi Al. Cretzeanu. Aceştia s-au prevalat de faptul că, la acea dată, România 
era o ţară neutră, iar „aurul este o marfă”. Filmul evenimentelor este palpitant. 

După ocuparea Poloniei de către armata lui Hitler, pornită la 1 septembrie 1939, mulţi emigranţi civili 
polonezi au venit în România, „la început ca nişte picături, care mai târziu s-au transformat într-un şuvoi uri-
aş”(Al. Cretzeanu). La 9 septembrie 1939 se vorbeşte despre cererea de azil a autorităţilor poloneze în România, 
ambasadorul german Fabricius ameninţându-ne. Aşadar, România acceptă tranzitarea tezaurului polonez prin 
România şi acordarea de azil politic guvernului şi preşedintelui Poloniei, în timp ce „aliaţii occidentali ai Poloniei 
decid să se abţină de la orice acţiune militară pe frontul de vest” (decizie luată la Abbeville, la 12 septembrie 
1939). Fabricius ne ameninţă din nou, considerând aurul ca „material de război”, iar decizia autorităţilor rămâne 
o „încălcare flagrantă a principiilor neutralităţii”. Guvernul român mai stabileşte că vor fi primiţi în România co-
piii, răniţii şi bolnavii, iar „refugiaţii politici mai importanţi vor fi primiţi şi găzduiţi într-un oraş care li se va fixa”. 
Şi, astfel, au venit la noi preşedintele Mosciki, guvernul polonez şi mareşalul Rygz Smigly, ei stabilindu-se la Cra-
iova, în celebrul palat Jean Mihail, azi Muzeul de Artă. Pentru primirea tuturor refugiaţilor, se înfiinţează „Socie-
tatea Română a Prietenilor Poloniei”, cu sedii în marile oraşe, guvernul român alocând sume pentru hrană şi în-
treţinere: 9.000 lei pentru generali, 8.100 lei pentru ofiţerii superiori, 6.000 lei pentru ofiţerii inferiori, 2.400 lei 
pentru subofiţeri şi 13 lei pe zi pentru soldaţi (aceeaşi sumă se acorda şi soldaţilor români). Tot acest ajutor fră-
ţesc, în vremuri de restrişte, s-a făcut sub ameninţările Germaniei, totul aflându-se sub filajul spionajului german. 

Dar, stupoare! După război, tot românii (ca şi în alte cazuri) au suportat acuzele celor ajutoraţi, noua di-
plomaţie poloneză de după al Doilea Război Mondial aducându-ne grave acuze, cerând despăgubiri financiare şi 
sabotându-ne la Conferinţa de Pace de la Paris. „Nicio altă ţară n-a procedat în mod similar în ce priveşte acope-
rirea necondiţionată a creanţelor poloneze făcute în timpul războiului”, notează N. Mareş. În mai 1946, se înfiin-
ţează, la Bucureşti, Biroul de Revendicări al R. Polonia, solicitându-ne, la negocierile de pace de la Paris, daune de 
război de 50 milioane dolari. La această neruşinare, chiar Emil Bodnăraş (cu care a negociat fostul rege Mihai 
lovitura de la 23 august 1944) a reproşat ambasadorului Poloniei la Bucureşti că „Polonia a înfipt un cuţit în spa-
tele României la Paris”. Ambasada Poloniei cere repatrierea a 5.000 de ţărani polonezi, dar cerere depun doar 
509. În total, se repatriază doar 1.627 ţărani şi 635 de alţi refugiaţi, iar un grup de mineri deja repatriaţi în Polonia 
cer, la 1 aprilie 1948, să se întoarcă în România, considerată patria lor natală. Şcolile cu limba de predare în polo-
nă au funcţionat până în anul şcolar 1960/1961. România a cheltuit peste două miliarde de lei cu emigraţia polo-
neză, iar în 1948 România alocă 6.000.000 lei pentru reconstrucţia clădirii Ambasadei Poloniei la Bucureşti, de 
distrugerea căreia România n-avea nicio vină. 

Nerecunoştinţa politicienilor polonezi, sfătuiţi/îndrumaţi de Moscova, a fost spălată de Sfântul Părinte Ioan 
Paul al II-lea, care a efectuat prima vizită a unui papă într-o ţară majoritar ortodoxă (7-9 mai 1999) şi care declarase, 
în ianuarie 1989, când se stabileau noile sfere de influenţă, că Europa respiră prin doi plămâni: catolicismul şi orto-
doxia, oferindu-ne (României, dar şi Bulgariei) cale liberă de intrare în Europa, unde ne-a fost locul dintotdeauna. 

Nicolae Mareş are meritul incontestabil ca prin toate cărţile sale să aducă contribuţii esenţiale şi, în mare 
parte, inedite sau mai puţin cunoscute, privind nu numai cultura şi spiritualitatea românească în contest european, 
dar şi istoria noastră încă nedesluşită pe deplin. 
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Noi, copiii din Bahnhof Zoo, de Christiane F. 

Transcriere după înregistrări audio de Kai Hermann şi Horst Rieck, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2015, traducere din limba germană de Alexandru Suter 

 
Ştefan-Adrian BĂRBULESCU 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Arhicunoscuta editură bucureşteană Humanitas are, printre cohortele ei de cărţi, serii şi grupus-

cule, ceva cu adevărat aparte: colecţia „Memorii/Jurnale”, o serie de cărţi excepţionale. Din această re-
dutabilă colecţie face parte şi cartea de faţă – un prim aspect calitativ ce se cere(a) a fi subliniat. 

Colecţia mai sus amintită reuneşte titluri diverse: oameni, locuri şi timpuri cât se poate de dife-
rite, dar care au cumva în comun ceva ce le leagă, indiferent de ancorarea lor în spaţiul istoric şi cultural. 
Este vorba despre ineditul poveştii, acele istorisiri (chiar mărturisiri care, cine ştie, dintr-un anumit punct 
de vedere poate că n-ar fi trebuit să vadă vreodată lumina tiparului) care ne fac pe noi, cei întotdeauna cu-
rioşi, să „vedem” şi să înţelegem ceva mai bine persoane, trăiri, vremuri şi, prin asta, să facem cumva să 
dăm un sens mai complet lumii, vieţii şi (aproape) inexprimabilului din ele. 

În cele peste 200 de volume distincte, din câte numără seria la care facem referire, vom întâlni 
oameni mari sau rari, obişnuiţi poate, ori speciali – datorită firii, personalităţii, timpurilor în care au trăit, 
suferit şi scris... Vom „auzi” voci ale căror ecouri se fac simţite, vibrând intens şi azi, la zeci şi zeci de 
ani (cel puţin) de atunci – acel atunci care astăzi pare im-
posibil să fi existat, cu toate ciudăţeniile şi absurdităţile 
anacronice ce fac ca istoria să fie şi să rămână acel animal 
fantastic şi de neîmblânzit, de toţi văzut şi trăit, dar de 
nimeni ştiut sau înţeles cu adevărat, cu totul, vreodată. 
Invitaţia să vă aşterneţi atenţia asupra acestei colecţii deo-
sebite este formulată, deci. 

Kai Hermann şi Horst Rieck sunt doi jurnalişti 
germani care au făcut posibilă apariţia cărţii de faţă. Fără 
aportul lor, povestea Christianei şi a celorlalţi copii din 
zona Bahnhof Zoo din Berlinul de Vest al anilor ’70 ar fi 
rămas nespusă în acest complex mod, poate doar articole 
de fond din ziarele timpului acoperind, cine ştie cât de vag 
şi de neinspirat, un subiect atât de teribil şi de actual, ca 
cel de care este vorba în recenzia de astăzi: consumul ju-
venil de droguri. Aceşti doi jurnalişti au întreprins o mun-
că de mare întindere, intervievând-o pe Christiane nenu-
mărate ore, transcriind mai apoi textul şi dând o formă 
inteligibilă (şi literară) întregului proiect, transformat fi-
nalmente în cartea de faţă. Cu siguranţă că nu a fost uşor, 
dar rezultatul este o carte extraordinară, incredibil de bine 
scrisă, care-ţi dă acut şi pregnant senzaţia că tânăra (pe 
atunci) Christiane îţi povesteşte personal, expresiv şi cu 
căldură, tocmai „aventura” vieţii ei şi cum a ajuns un copil 
să devină nici mai mult, nici mai puţin decât consumator de droguri de mare risc. 

Generalizând cadrul, vom constata, de fapt, că nu e nici pe departe vorba despre doar un copil, 
sau câţiva, tot aşa cum vom realiza că e de-a dreptul riscant să venim cu explicaţii stereotip-clişeistice şi 
insuficient documentate despre o problemă cât se poate de gravă a societăţii umane, în general. Pro-
blema consumului şi abuzului de droguri este una dintre cele mai mari, urâte şi detestabile pete pe obra-
zul umanităţii moderne, pată care, pare-se, nu îşi găseşte cu uşurinţă soluţia. Şi, cu siguranţă, textul de 
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faţă nu şi-a propus nici pe departe încercarea de rezolvare a acestei teribile tare sociale. Reiterarea în 
actualitate a unei poveşti ce a avut loc în urmă cu aproximativ 45 de ani ar părea ciudată sau lipsită de 
importanţă. Dar dacă ne gândim că de atunci (nu că atunci ar fi fost începutul, nu!) şi până în zilele 
noastre consumul, abuzul, tragediile şi, în cele din urmă, morţile provocate de droguri nu au scăzut sem-
nificativ nicăieri în lume (ba chiar şi cu siguranţă că au crescut) – asta înseamnă că avem o problemă. A 
naibii de gravă. 

Nu am să vă plictisesc (?!) cu tabele, grafice şi alte dări de seamă, toate legate de consumul 
mondial de droguri sau alte substanţe intoxicante, categorii de vârstă şi arii de acoperire, cum, de aseme-
nea, nu are rost să intrăm în sordidele amănunte (cu tente conspiraţioniste) ale uneori nu atât de subti-
lului ajutor dat chiar de unele oficialităţi care, binevoitoare şi, în urma unui generos „bonus” menit să 
cumpere tăcerea, ajungând să închidă ochii şi în acest fel traficul de stupefiante să zburde fericit în orice 
direcţie imaginabilă. Mai puţin în jos, descrescător. 

O alta ar fi problema, zic eu. Toată lumea se miră că se trafichează atâta. Toată lumea se minu-
nează de imensele capturi de droguri şi cum de se produc atâtea, în asemenea cantităţi şi într-o diversi-
tate năucitoare. Ce vreau eu să subliniez e că problema cantităţii şi diversităţii e, de fapt, doar jumătate 
din problemă. Cealaltă parte a problemei este constituită nu atât din cererea care acoperă, iar uneori 
chiar depăşeşte oferta pieţei, cât şi din situaţia la nivel global care a făcut ca acest comerţ să fie atât de 
înfloritor. Situaţia este reprezentată de sociocultura permisivă, ba chiar doritoare ca acest fenomen, sub 
toate aspectele lui, să-şi continue existenţa, şi de lehamitea organismelor şi instituţiilor (dez)abilitate, 
care ar trebui să facă mult mai multe, nereuşind altceva decât (în mod magistral) opusul, adică un mare 
şi strălucitor nimic (asta, dacă nu punem la socoteală resursele umane, materiale şi temporale irosite ab-
solut în van). 

Drogul pe care tânăra, frumoasa şi cândva inocenta Christiane ajunge să-l consume şi care, la 
rândul lui, ajunge s-o consume este heroina. Şi nu e un banal joc de cuvinte. Dacă ne aruncăm ochii pe in-
ternet, la prima vedere ni se oferă informaţii seci, sterile, care vorbesc despre un derivat compus al 
opiului, sintetizat din morfină şi a cărui periculozitate cu greu poate fi concepută sau imaginată. Reali-
tatea (şi păcătoasa practică) este una cu mult mai serioasă, ba chiar teribilă. 

Christiane îşi începe povestea cu mutarea, împreună cu familia ei, dintr-o zonă rurală şi astfel 
simplă a Germaniei Federale, niciunde altundeva decât în capitala Berlin. Mai mult, într-un cartier numit 
Gropiusstadt – teribil de reprezentativ pentru vremurile acelea, un cartier considerat „modern”, din be-
toane şi în care se mai aplică acea rigurozitate germană băţoasă, lipsită de imaginaţie şi mai ales umor, 
îmbibată până la saturaţie în regulamente de ordine interioară scrupulos aplicate, garduri şi plăcuţe aver-
tizoare – toate parcă special menite să alunge copiii aflaţi în pragul adolescenţei de la tot ce era cândva 
natural ludic şi să-i arunce, în schimb, cu indiferenţă, într-o lume psihedelică din care n-aveau cum să 
lipsească lipiciurile universale: muzica, găştile de cartier, sexul şi drogurile. Şi să nu uităm că vorbim de 
perioada tulbure (sfârşit de ani ’70, secol XX), în care aproape toate lucrurile nu puteau să fie altfel de-
cât nebune, ca mai peste tot în lume. 

Iar de la un (foarte aproximativ şi cumva impropriu) nevinovat joint (ţigară cu marijuana sau ha-
şiş), alcool – mai puţin (folosit mai degrabă între perioadele de consum al drogurilor „serioase” sau în 
timpul sevrajului) şi până la consumul de heroină (de preferat injectabil, chiar dacă se poate şi priza) nu 
mai sunt mulţi paşi. Iar aceşti paşi se fac uşor, pe nesimţite şi, cu mult înainte să-ţi dai seama, eşti în be-
lele până-n gât. Ieşirea din ciudata situaţie care pare să nu ţi se întâmple chiar ţie dă total greşita impresie 
că nu e cel mai greu lucru din lume, doar că nimeni nu pare să ştie cum se face, totuşi, că, după ce te-ai 
desprins cumva (şi doar puţin) de păcătosul obicei şi, mai mult decât atât, mai treci şi printr-un înfio-
rător sevraj (perioada când organismul obişnuit cu drogul îşi cere doza, dar în acelaşi timp începe sau 
încearcă să se şi detoxifice – asta într-un mod cât se poate de chinuitor şi fizic, dar şi psihic), ceva se în-
tâmplă şi cât ai zice heroină tocmai ea îţi stăpâneşte înapoi viaţa. „Înc-o doză mică, mică-mititică, n-o să 
facă diferenţa, ce naiba, oricum m-am lăsat, nu mai sunt dependent(ă)!” – îşi spun, de fiecare dată, in-
trând înapoi în ring, în cerc, în dans..., cu nimeni alta decât Hârca. 

Şi dacă mai adăugăm la asta faptul că pe vremea aceea o doză costa vreo 40 de mărci (o sumă 
nu chiar mică) şi că în rare cazuri şi doar pentru o scurtă vreme o doză îţi ajungea pentru aproximativ o 
zi, nu e de mirare că aceşti copii (băieţi şi fete, deopotrivă) ajungeau la singura modalitate de a face rost 
de aceşti bani: să se prostitueze. Iar clienţi se găseau (ca şi acum) cu duiumul... 
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Oricât ar suna de îngrozitor, halucinant şi ireal, imaginaţi-vă: copii obişnuiţi ai unor oameni 
obişnuiţi, dintr-o ţară bogată şi puternică, într-un oraş haotic ce le aparţinea doar sub forma unei en-
clave zidite dimprejur şi militarizate, aflat niciunde altundeva decât în epicentrul fierbinte al încleştării 
Războiului Rece, prinşi în capcana teribilă a blestematului viciu, se prostituau de pe la 13-14 ani pentru o do-
ză, o nenorocită de doză care-i adâncea mai mult, mai adânc şi să nu ne mirăm că nu puţini au fost aceia 
care au ajuns să-şi ofere doza de aur, cea care, în mod tragic şi patetic, le dădea posibilitatea despărţirii de 
un coşmar, pe care-l trăiau de o vreme care trebuie să le fi părut a dura milenii: una dintre cele mai mi-
zerabile vieţi (in)imaginabile pe care omul a ajuns s-o ducă, deviat, derapat, debusolat. Trădat. De sine, 
de lume, de tot. 

Este, deci, imperios necesar să citim şi să recomandăm grav şi solemn această teribilă carte, o 
mărturie sfâşietor de expresivă ce străbate timpul şi îşi face simţită prezenţa în actualitatea imediată prin 
simpla, dar covârşitoarea ei necesitate intrinsecă. Aşa cum spuneam mai devreme: destui sunt cei care, 
mai în glumă sau mai în serios, ori mai materialist-cinic, prezintă consumul (considerat o plăcere sau 
doar o distracţie!) a atâtor substanţe capabile să denatureze seaca şi anosta realitate şi care să-l arate a fi 

ceva cool, relaxant, social accep-
tat şi lipsit de risc, asta în mo-
mentul în care adevărata realitate 
este cu totul alta: mii, zeci de 
mii şi sute de mii de destine sfă-
râmate, mutilate, distruse irever-
sibil şi la capătul cărora rânjeşte 
hâd Moartea, chemându-te c-un 
deget descărnat şi, ce crezi? 
Ajungi să-ţi doreşti asta, după ce 
ai pierdut bătălia cu drogurile, 
singur şi pierdut... Spuneţi şi 
voi, cât de oribil trebuie să fie? 
Şi oare doar ăsta să fie sfârşitul, 

singurul posibil? Să sperăm din toată inima că nu, totuşi. Altfel, cu toţii suntem damnaţi, ca participanţi 
sau martori, neputincioşi, într-o lume în care, flagrant neglijaţi, copiii se prostituează pentru a se droga 
şi nicio Commedia, divină au ba, nu ne mai poate, vreodată, salva.   

 

Sursă foto: ciado.ro 
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Damian Stănoiu, modernitatea scriiturii: 

„S-a certat maica Natalia cu maica Vitalia” 

 
Titi DAMIAN 

Urziceni 

 
Opera lui Damian Stănoiu reprezintă creaţia unui scriitor de primă mărime, ilustrând o realitate 

artistică demnă de luat în seamă în perioada dintre cele două războaie mondiale. Apare într-un moment 
când Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Cezar Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Călinescu, Mircea Eliade îşi 
dădeau toată măsura forţei lor creatoare, integrându-se, prin talent, acestei generaţii de prozatori de ex-
cepţie, ale căror creaţii au situat romanul românesc alături de cel european. Primul său volum, Călugări şi 
ispite (1928), a constituit o surpriză plăcută pentru cititori, scriitorul 
aflându-se constant şi în atenţia criticii de specialitate, beneficiind 
de aprecieri favorabile din partea unor nume de prestigiu: G. Căli-
nescu, Şerban Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, E. Lovines-
cu, Mihail Sebastian, Al. A. Philippide, Octav Şuluţiu, Perpessi-
cius, iar mai târziu i-au consacrat studii consistente Al. Piru, Du-
mitru Micu, Ovid S. Crohmălniceanu, Ion Negoiţescu, dar mai 
ales Ion Nistor, a cărui osârdie de a-l menţine în actualitate trebuie 
evidenţiată. A cucerit un loc în literatura noastră mai ales prin căr-
ţile care statornicesc moravuri, situaţii şi chipuri caracteristice lu-
mii împrejmuite de zidurile mănăstirilor, căci nimeni nu a zugrăvit 
mediul mănăstiresc atât de complet ca Damian Stănoiu, 
integrându-se astfel lungului şir de scriitori, precum Ion Creangă, 
Calistrat Hogaş, D. D. Pătrăşcanu, Mihail Sadoveanu, Alexandru 
Sahia, Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu, care au surprins acest 
mediu greu accesibil marelui public. Personalitatea lui literară o 
găsim concentrată cu precădere în creaţiile inspirate din lumea 
monahală, relevându-se ca un explorator al unui mediu nu încă 
îndeajuns cercetat.   

Ne propunem să dovedim că opera sa de inspiraţie monahală, privită astăzi cu un ochi proaspăt, 
nu şi-a pierdut din valoare, deşi patina timpului ar fi putut s-o deterioreze; din contră, atât sub raport 
tematic, cât şi stilistic, ea trăieşte în modernitate, adică într-o perpetuă actualitate. 

 
Motto: „Lucrarea dracului are o altă înverşunare în lumea instinctuală şi agresivă a maicilor”. 

(Ion Negoiţescu, Revista cercului literar) 
 
Nuvela S-a certat maica Natalia cu maica Vitalia ilustrează viaţa plină de clevetiri, de intrigi şi de 

cancanuri dintr-o mănăstire de maici. De fapt, două sunt principalele ocupaţii ale călugăriţelor din ope-
rele pe această temă: bârfa şi orgoliul de a ajunge stareţă. Nuvela aceasta se limitează numai la orgoliu şi 
îşi deapănă subiectul în jurul unei „incredibile” certe între două maici tinere, Natalia şi Vitalia, „cam co-
pilăroase la minte”. Sunt vecine cu casele, de-o seamă, numai că Natalia este mai mare cu o zi şi o noap-
te decât Vitalia. Se au ca două surori, bineînţeles sunt invidiate de către celelalte măicuţe: merg împreu-
nă la biserică, fac împreună ascultare la casa duhovnicilor, cântă împreună la strană, „cuminţi, harnice, 
pricepute la lucrul de mână şi meştere la cântări bisericeşti”, au încredere una în cealaltă. Viaţa mergea 
normal: se împrumutau, se apărau de bârfele celorlalte maici, aveau grijă de gospodărie când cealaltă era 
plecată, la biserică îşi aveau strane vecine, îşi ţineau isonul, se ajutau la „stări.” Casele erau la fel, numai 
că a Nataliei „avea geamlâc şi era acoperită cu tablă roşie”, pe când a Vitaliei „avea stâlpi slobozi şi era 
învelită cu tablă plumbuită.” Împrejmuirea Vitaliei era mai nouă, iar a Nataliei ceva mai veche. Natalia 
avea un cotoi, Băieţică, „cu părul roşcovan, mustăţi albe şi alb pe burtă”; Vitalia avea o pisică, Fiţa, „îm-
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pestriţată cu vânăt, alb şi galben”. Aveau cam tot atâtea găini, numai că cocoşul Nataliei „a murit înţe-
penit în gard”, aşa că găinilor ei „li s-a dat voie să se folosească de cocoşul vecinei”. 

Bineînţeles că Satana „spumega de mânie” văzând pacea domnind între ele şi şi-a pus în gând să 
strice acea prietenie. Într-o zi de mare sărbătoare, Natalia era de rând să cânte la strană, iar maica Vitalia 
îi ţinea isonul şi ajuta la mărturii. Glasul Nataliei era aşa de frumos şi „cânta cu meşteşug, că lumea o 
asculta cu drag şi cu evlavie şi o sorbea din ochi”. Se bucura de reuşita ei, iar însăşi Vitalia „sălta mai 
sus”. Întâmplarea, adică lucrarea Diavolului, îşi are menirea ei. În timpul axionului, „se ridică o sărăcie 
de fir de tuse” şi astupă gâtlejul maicii Natalia, tocmai când trebuia să facă o floare mai frumoasă”. 
Chiar în acel moment, Vitalia fu întrebată de vorbă de maica Eulalia, „aşa că încetă să mai ţină isonul”. 
Roşie ca focul, plină de năduşeală, Natalia porni axionul cu vocea cam zgâriată. Îi sări în ajutor maica 
Vitalia, dar cu un ison mai sus, care a stricat şi ce ar fi putut drege. Când isprăvi de cântat Axionul, mai-
ca Natalia face feţe-feţe când văzu că orăşenii „zâmbesc cu răutate pe seama ei”. Văzând-o supărată, 
Vitalia încearcă s-o consoleze, dar Natalia „se smuci îmbufnată din braţul Vitaliei”. În acel moment, se 
amestecă şi Necuratul, punând o propoziţie usturătoare în gura Nataliei: „Să-ţi fie ruşine!”. Vitalia, după 
ce o clipă „rămase de lemn”, îi dă replica: „Ba să-ţi fie ţie ruşine!”. „Ba să-ţi fie ţie!”. „Ba ţie!”. 

Conflictul, bine instalat, s-ar fi oprit în stadiul acesta, cu absenţa comunicării, care, într-un fel, ar 
fi luat sfârşit, dacă nu cumva Satana porneşte corul maicilor din jur, care de-abia aşteptau, căci pizmuiau 
darul ei de cântăreaţă şi, pomenindu-i de întâmplarea nefericită şi ruşinoasă din biserică, o tachinară: „Şi 
cum făcuşi, Natalio, de-o păţişi?”; „Vai, ce întâmplare, eu să fiu în locul tău n-aş mai da pe la strană un 
an de zile!”; „Şi Vitalia, numai dinadins a făcut-o!”. Supărarea maicii Natalia se amplifică atunci când i-a 
ajuns la ureche zvonul că are un început de oftică şi că o compătimesc „sincer”: „Păcat de ea, fată tână-
ră!”. Noaptea, singură în chilie, imaginaţia ei lucrează şi se gândeşte că poate chiar Vitalia a răspândit 
zvonul: „Vai, ce vicleană, şi ce răutate! Tocmai acum şi-a dat arama pe faţă!”. Maica Vitalia încearcă să 
stea de vorbă peste gard, dar „primeşte răspuns ca la biserică”. Îşi aminteşte şi ea de amărăciuni întâm-
plate mai de mult şi crede că Natalia este la originea lor: „Vai, ce şireată şi ce ascunsă! Tocmai acum a 

crăpat răutatea în ea!”.  
Deja conflictului iniţial i s-au uitat originile, se amplifică, a depăşit ca-

drul realităţii, mutându-se în imaginaţie şi se transformă într-un adevărat răz-
boi, „spre marea bucurie a Urâtorului de oameni, Diavolul!”. Este treapta 
şicanelor de tot felul, dând la iveală răutatea din sufletul maicilor, devenite, 
prin comportament, simple femei mirene rele. Natalia coboară storurile la 
fereastra dinspre Vitalia, lucru pe care îl imită şi Vitalia; Natalia trage o sârmă 
ghimpată pe gardul dintre ele; Vitalia procedează identic; în biserică, Natalia 
se mută lângă strana Elpidiei, iar Vitalia lângă maica Arcadia. 

Deocamdată „războiul” pare că se opreşte aici, aşteptând ca una din-
tre ele să facă primii paşi spre împăcare, dar orgoliul este mai puternic. Nata-
lia, fiind cu o zi şi o noapte mai mare decât Vitalia, crede că i se cuvine ca ea 
să primească „sărutare de iertare”; din contră, Vitalia crede că trebuie să-şi 

ceară iertare cine a început. Asta nu este decât „mândrie de la Satana” şi dorinţa Necuratului se împlini. 
O nouă escaladare a conflictului este posibilă datorită răutăţii maicilor din jur, care supravegheau atent 
mişcările celor două. Maica Nimfodora mută pe furiş pagina de la Octoihul mare, aşa că Vitalia cântă ve-
cernia Orbului, în loc de cea a Samaritencei. Pe aproape, maica Haritina o înţeapă: „Ori ai chiorât de nu 
vezi bine?”. Vitalia crede că Natalia i-a făcut „boroboaţa”. Plănuieşte să se răzbune acasă, aşa că îşi leagă 
cocoşul să nu mai treacă şi la găinile Nataliei. Aceasta îşi face rost de un cocoş din sat care îl aleargă pe 
cel al Vitaliei, spre bucuria stăpânei. Vitalia „face cârcei la inimă” când vede că pisica sa stă de vorbă cu 
pisoiul Băieţică. Au fugit amândouă pisicile, iar călugăriţele „s-au culcat cu căinţe de fapte rele săvârşite 
asupra sărmanelor dobitoace”. 

Din nou, războiul se opreşte, lăsând loc intenţiei celor două de a se împăca, dar Necuratul a bă-
gat din nou zâzanie între ele. Cineva a rupt o creangă din părul altoit din faţa chiliei Nataliei. Desigur, 
crede că isprava este a Vitaliei, aşa că-şi aruncă un bolovan într-un ghiveci cu o muşcată înflorită de pe 
terasa casei acesteia. 

Din acest moment, „războiul” sare pe o altă treaptă, şi anume se foloseşte pe toate căile discre-
ditarea adversarei. Chiar şi maicile celelalte se împart în două grupuri, comentând suficient de tare ca să 
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ajungă la urechile celor două: „Vai, ce bine se aveau! Uite cum le-a învrăjbit Satana!”. „Erau nişte în-
gâmfate şi nişte prefăcute! Bine că s-a spart gaşca!”. Vrajba s-a amplificat, ajungând şi la urechile mireni-
lor. Veniţi să cumpere o bluză, Vitalia îi previne: „Nu intraţi acolo, că e ofticată!”. Dându-şi seama că au 
ajuns prea departe, totuşi, în adâncul conştiinţei, îşi ziceau: „Of, Doamne, cum e cu putinţă ca Vitalia să 
fie aşa fără suflet?”. „Oh, Maica Domnului, cum ne lăsaşi să ne sucească Diavolul minţile?”. Cum noap-
tea e un sfetnic bun, până ce adormiră, fiecare îşi propusese: „Mâine trebuie să ne împăcăm, că râd şi 
curcile, mai cu seamă Satana de noi!”. 

Peste noapte s-a întâmplat ca o vijelie să dărâme coşul de pe bucătărioara Nataliei. Desigur, îşi 
închipui că Vitalia a pus vreun ţigan din sat să-i pricinuiască stricăciunea. Ca să se răzbune, aruncă o gă-
leată de apă fiartă peste trandafirii abia înfloriţi ai Vitaliei, care tocmai sosise de la biserică, având gând 
curat să se împace. 

Ajung amândouă la maica Evloghia, stareţa „bătrână şi încercată”, care, cercetându-le, o convin-
ge pe Vitalia să-şi ceară iertare, dar tocmai când să iasă, apare şi Natalia, furioasă, aşa că se aflau pe 
punctul să se păruiască. Totuşi, se pare că stareţa era cât pe ce să le împace. Natalia, vrând să treacă 
poarta Vitaliei, tot pentru împăcăciune, trage cam tare de poartă, cam veche, şi aceasta se dărâmă. Bun 
prilej pentru ea să cheme şi pe celelalte: „Săriţi c-a înnebunit Natalia!”. 

În situaţia dată, stareţa, văzând că nu reuşeşte să aplaneze „războiul” de una singură, convoacă 
Comitetul, unde fiecare împricinată şi-a prezentat varianta proprie. Vitalia mărturiseşte că doar a vrut 
să-şi ceară iertare, dar Natalia i-a dat cu „huooo!”. Soluţia propusă de Natalia este ca una dintre ele să fie 
mutată. Interesant este cum are loc deliberarea. Descoperim în această întrunire, de fapt, dezbinarea, 
rivalitatea, invidia şi ipocrizia de la nivelul comitetului, căci fiecare propune o altă variantă: „Eu zic că 
niciuna nu e de vină” (Eraida); „Eu nu mă bag, faceţi cum vă taie capul” (Iuvenalia); „Sunt de părere să 
le mai lăsăm aşa” (Paisia); „Să te auz mai întâi pe sfinţia ta” (Alcidia); „Pentru liniştea lor şi a noastră, să 
le depărtăm” (Achilina). Înseşi maicile din Comitet ajung la gâlceavă şi se despart fără să ia o hotărâre, 
iar inculpatele se înverşunează şi mai tare: „Să pleci de lângă mine, că te scot cu alai!”. „Iacă, n-am să 
plec, să vedem ce poţi să-mi faci!”. Ajunsă acasă, Vitalia aruncă cu pietre în curtea Nataliei, iar cealaltă 
„nu zăbovea să le arunce înapoi”. Încredinţată că rezolvarea stă în împăcare, stareţa convoacă tot sobo-
rul, după Regulament. Autorul notează scurt, fără alte comentarii, lăsând imaginaţia cititorului să funcţi-
oneze în acest caz, aşa că doar trage concluzia firească: „Dar cum să se poată înţelege o sută de femei, 
când cinci nu au fost în stare?”. 

În situaţia aceasta încordată, stareţa a trebuit să facă raport la mitropolit, care a poruncit preacu-
viosului arhimandrit Pafnutie, exarhul mănăstirilor, pentru cercetare. Auzind de apropiata sosire, „cele 
două încetară deocamdată a-şi mai striga şi a se vorbi de rău”. 

Trecură trei luni de când Diavolul izbutise zâzania, dar Pafnutie era omul care „nu pleca la cer-
cetări cu sabia, ci cu pacea”. Nici nu apucă să sosească în arhondărie, că celelalte maici deja încercau pe 
toate căile să-l influenţeze, fiecare oferindu-i o altă versiune şi o altă vinovată. Nici cele două nu stau 
degeaba, aşa că maica Natalia îi strecoară un „borcănel de dulceaţă de prunişoare verzi”, iar Vitalia nu se 
lasă mai prejos şi-i aduce „un borcănel de dulceaţă de zmeură”. La sugestia celor din jurul ei, socotind 
că este prea puţin, Natalia îi aduce o faţă de masă şi o pereche de ciorapi subţiri. Aflând, prin iscoade, 
Vitalia nu se lasă mai prejos şi îi aduce în dar „o minunată cămaşă de noapte şi un şir de mătănii de lână 
cu boabe de chilimbar”. Pafnutie, om cu experienţă, cercetează mai întâi pe stareţă, care îi spune că la 
mijloc nu este decât „mintea copilărească a împătimitelor şi lucrarea Necuratului”. 

După slujba vecerniei, arhimandritul Pafnutie, „în cuvinte strecurate de sub o ploaie de mus-
tăţi”, sfătui pe călugăriţe să trăiască în pace, aducând pilde din vieţile cuvioşilor părinţi, dar mai ales din 
Evanghelie: „Iubiţi-vă unii pe alţii şi iertaţi unii altora greşelile voastre!”. Îmblânzite şi înduioşate de pre-
dica exarhului, Natalia şi Vitalia simţeau „că le crapă obrajii de ruşine şi că li se sfâşie inima de amără-
ciune”. Sunt luate la judecată în sala Comitetului, puse una în faţa alteia, „de simţiră că se lasă pământul 
cu ele în jos”, iar el se aşeză într-un jilţ. Li se adresează, tot confundându-le numele, cu un ton mai ridi-
cat, cu aceeaşi întrebare: „Ce ai să spui împotriva maicii Natalia?”. „Ce ai de spus împotriva maicii 
Vitalia?”. Văzând că amândouă tac, le consideră pe ambele vinovate şi le încredinţează, pe un ton fără 
echivoc, că va face raport la mitropolie ca să le dezbrace de haina călugăriei. Momentul a atins apogeul, 
lăsând loc unui deznodământ neaşteptat: „Să ne dezbrace?”, ţipară amândouă împricinatele. Şi ochii lor 
se întâlniră plini de spaimă şi de dragoste. Şi, ca la o comandă, se aruncară una în braţele celeilalte: „Iar-
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tă-mă, Natalio!”. „Iartă-mă, Vitalio!”. „V-am iertat şi eu!”, zice arhimandritul Pafnutie, podidindu-l un 
râs sănătos. „Şi eu vă iert”, rosti şi maica stareţă cu duioşie. 

A doua zi, după liturghie, cele două s-au aşezat la uşa bisericii şi au cerut iertare tuturor maicilor: 
„Blagosloveşte, soro, şi mă iartă pe mine păcătoasa!”. Din ceasul acela nici Natalia, nici Vitalia nu s-au 
mai certat niciodată, aşa că „Satana şi-a mutat sălaşul în altă parte!”. 

De fapt, imaginând o nevinovată ceartă între două maici, pornind de la orgoliu, lui Damian Stă-
noiu i se oferă prilejul să analizeze magistral sufletul feminin claustrat, care-şi caută refularea în astfel de 
manifestări, absolut explicabile psihologic, dar şi să facă o subtilă reclamă monahismului feminin. În 
subsidiar, autorul transmite cititorului ideea că femeile acestea s-au dedat monahismului doar din dra-
goste faţă de Christos. Ameninţarea cu alungarea din monahism le împacă. În rest, autorul conduce cu 
măiestrie analiza, gradând intensitatea motivelor, cât şi intensitatea ambiţiilor deşarte feminine. 

Acţiunea nuvelei este constituită în mod gradat, după schema clasică. Apariţia „fiorosului” 
Pafnutie conferă piesei o finalitate aproape comică. Stănoiu imaginează un Pafnutie care mimează pe 
biblicul Solomon, judecata sa căpătând proporţii biblice în imaginaţia celor două împricinate. Sperietura 
generată de ameninţare se transformă instantaneu în dragoste. Conflictul este dozat cu dibăcie, crescând 
în intensitate, având ca element ferment orgoliul, arzând cu foc mocnit, dar umflându-se de fiecare dată, 
până la o altă treaptă. Prin dozarea conflictului şi a umorului, nuvela anticipează romanul Alegere de stareţă. 
Interesant este că aici nu se întrevede nicio aluzie ironică măcar, aşa cum se întâmplă în alte nuvele, la 
adresa stareţei, o maică integră, blajină şi înţeleaptă. Doar cele din jurul ei sunt aplecate spre mici răutăţi, 
mai degrabă fireşti, feminine, decât dintre cele ale monahiei. Şi 
Pafnutie este privit cu oarecare simpatie. I se poate imputa fap-
tul că primeşte micile şi nevinovatele daruri, dar ele sunt doar 
obiceiuri ale locului. Izbucnirea lui într-un hohot de râs în mo-
mentul împăcării dovedeşte că Damian Stănoiu are această însu-
şire de a finaliza aşa-zisa dramă într-un umor sănătos, specific 
românesc, precum în Caragiale: „Pupat toţi, Piaţa Independen-
ţei...”. Nuvela dovedeşte că intriga feminină are o spontaneitate 
zgomotoasă şi o ţesătură, în unele nuvele, infernală, ceea ce face 
ca scrierile inspirate din viaţa călugăriţelor să fie cele mai reuşite. 
Din acest punct de vedere, poate fi socotită uvertura la „Du-
hovnicul maicilor”, care, la rândul ei, pare să anticipeze capodo-
pera Alegere de stareţă. La un loc, toate relevă în Damian Stănoiu 
un excelent cunoscător al vieţii monahale feminine, analizând cu 
fineţe de bijutier meandrele sufletului feminin, ca şi cum ar fi 
trăit aproape douăzeci de ani într-o mănăstire de călugăriţe, nu 
de călugări. 

După cum remarcă Perpessicius, „cearta dintre Natalia şi 
Vitalia, încercările de a le împăca, dau prilejul lui Stănoiu să noteze o serie de amănunte caracteristice 
traiului din mănăstirile de călugăriţe, mostre de moravuri”.  
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Luntrea lui Caron – refugiul văzut ca poem epic 

 
Mihai COTEA 

Baia Mare 

 
În tăvălugul creat după intrarea trupelor ruseşti în România şi, apoi, infestarea comunistă de pe 

teritoriul României, mulţi intelectuali ai vremii, care până într-un ieri interbelic fuseseră personalităţi 
recunoscute pe plan naţional şi internaţional, publicate şi citite, au ales retragerea voită sau involuntară. 
Un exponent relevant al acestora este nimeni altul decât filosoful şi poetul Lucian Blaga, tras pe linie 
moartă după 1951 şi extirpat din placenta intelectualităţii româneşti autentice, înlocuită cu o „burtă de 
împrumut”, un surogat acceptabil noilor veniţi la putere. 

Lucian Blaga publicase, până la 1948, un număr de 12 volume de filosofie, dramaturgie, poezie, 
dar şi un volum de memorialistică – Hronicul şi cântecul vârstelor – despre care el însuşi spunea că re-
prezintă „un fel de autobiografie” sau o tentativă (se destăinuia, în 1946, într-o epistolă, Melaniei Li-
vadă) de a-şi însuşi „acest meşteşug al prozei literare”. O primă întâlnire cu proza. 

Separat de camera scriitoricească a vieţii sale, Lucian Blaga lucrează în diplomaţie ca ataşat de 
presă şi consilier la legaţiile României din Varşovia, Praga, Berna, Viena şi ministru plenipotenţiar la Li-
sabona. 

Dacă Hronicul fusese pentru Lucian Blaga o carte cu care-şi făcuse ucenicia într-ale prozei, Lun-
trea lui Caron a fost considerat de mulţi un roman-examen, în care Blaga îşi demonstra noile aptitudini. 
Dincolo de aşteptări, Luntrea lui Caron a fost, în primul rând, un roman mult aşteptat de către cititorii 
filosofului-poet, apărut postum, după 1989, cu un titlu conferit de editorii vremii (primul titlu al roma-
nului, în perioada dactilografierii, fusese Robie pământeană, robie cerească). Cu siguranţă, o carte care a stâr-
nit atenţia la momentul apariţiei sale, ca un vapor rătăcit ce şi-a găsit, cumva, cu ajutorul apelor vremii, 
drumul spre port. O ambarcaţiune care, în opinia unor critici, a naufragiat, dar care nu a trecut neobser-
vată, stârnind şi reacţii pozitive şi sfârşind, cred eu, scufundată într-un altfel de ocean... Plaja literară a 
anilor ’90 nu mai avea multe în comun cu cea pe care fusese părăsit Blaga în anii ’50. Trecuse peste ea 
un ev întunecat şi, odată cu el, apele amare ale deşertăciunii. 

Luntrea lui Caron poate fi interpretat ca poem epic, scris şi trăit în timpul-cascadă, ales ca refugiu 
de autorul său, ba poet (Axente Creangă), ba filosof (Leonte Pătraşcu, „geamănul” plăsmuit de autor în 
roman), divizat între anotimpul vieţii şi al morţii unei întregi generaţii de intelectuali. Fiecare dintre ei îşi 
găseşte un loc pe-o arcă, fie sunt reduşi la nişte proporţii conforme (ca Axente, principala ipostază a 
autorului în roman, „aliniat” pe un post de bibliotecar în mausoleul cărţii de la Batthyaneum), fie dispar 
inexplicabil sau se fac ei înşişi nevăzuţi, simpli trecători pe apa mare a timpului lor (cum e cazul 
brodnicilor (popa-faun Vasile/Caron şi Octavia Olteanu, alias Eugenia Adams-Mureşanu, una dintre 
muzele lui Blaga), ori aleg sărutul rănii pământului (precum Leonte, care-şi găseşte finalul la Râpele Ro-
şii). 

Luntrea lui Caron este un melanj divers, colorat precum un azulejo, şi memorialistică şi poezie 
epică, ori un soi de disidenţă cuminte purtată prin retragerea-n cuvânt, o confesiune totalizatoare a tra-
iului ultimilor mohicani ai vremii lor. 

Romanul pare scris când de poetul-filosof, când de filosoful-poet. De pildă, în fragmentul ur-
mător, măiestria filosofului care „deschide ferestre spre totul existenţei”1 este pusă în valoare încă o da-
tă, dacă mai era nevoie, în scopul consolidării coloraturii expresionist-filosofice a acestei opere: 

„Cel mai insondabil dintre misterele acestei lumi rămâne totuşi timpul, cu trecerea sa”, zice Leonte. 
„Meditaţii în faţa scrumului de la tâmplele mele?”, întreb eu pe-un ton de melancolie tomnatică. 
„Meditaţii în faţa scrumului de la tâmplele zeilor, dragă Axente! Căci timpul n-ar fi ceea ce este dacă n-ar pune 

o pulbere albă şi în sprâncenele lor”, răspunde calm Leonte2. 
În jocul ipostazelor, condus pe vocile „gemenilor” Leonte şi Axente, autorul reproduce un nou 

                                                 
1 Cf. Traian POP, Introducere în filosofia lui Lucian Blaga, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 45. 
2 Lucian Blaga, Luntrea lui Caron, ediţia a IV-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013, pp. 302-303. 



Recenzii 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS  Publicaţie semestrială • an XXVII • nr. 2 (53) • 2019 

121 

exerciţiu al întregirii cu sine însuşi, despărţit precum apele învolburate ale unui râu pe timp de furtună 
(de sorginte filosofică, aici) şi-apoi reunit cu cel ce este. Aceste aspecte se desfăşoară în faţa cititorului pre-
cum un exerciţiu de demonstraţie tradus mai multor minţi care-l „privesc” şi reprezintă, probabil, unul 
dintre punctele forte ale acestui roman cu desfăşurare pe verticală, în adâncime. 

„Iată în preajmă spaţiul, spaţiul plin de fapte şi lucruri pe care le cuprindem cu ochii. De ce nu cuprindem la fel 
şi timpul? E cu neputinţă să te gândeşti la aceasta fără a te cutremura”. Leonte îşi pierdu iarăşi privirile pe undeva prin 
adâncimi, prin adâncimi ale căror dimensiuni nu cădeau subt simţurile mele. Îi cunoşteam această privire. „Suntem încă 
foarte copii cât ne mai lăsăm încercaţi de fiorii timpului”3. 

În Luntrea lui Caron, ipostazele adoptate de autor se îngemănează nu doar cu viaţa, ci şi cu iubi-
rea. Avem relaţia lui Axente purtată între carne şi spirit, între furtuna caldă a sângelui, provocată de sen-
zuala preoteasă Octavia Olteanu şi dragostea metafizică, provocatoare de rod poetic, pentru Ana Rareş. 
Prima îşi regăseşte locul în adâncuri, cealaltă e ridicată pe crestele de la Grădiştea de Munte, o relaţie de 
iubire nemuritoare şi dezvăluită încet şi prudent ca un sit arheologic. 

Dar Luntrea lui Caron nu e o carte împănată doar cu filosofie, ori interpretări adânci, episoade 
dramatice, versuri ale autorului sau revelaţii luciferice, ci şi cu fragmente cu iz comic, un comic de situa-
ţie inerent oricăror împrejurări cu greutate. Discutăm, mai ales, de un umor involuntar, aflat în suspen-
sie şi/sau completare cu episoadele de restrişte din viaţa oricărui om. De exemplu, la construcţia unei 
scene menite să ilustreze micile inconveniente petrecute în prima noapte la refugiul sătesc din Câmpul 
Frumoasei, regăsit de Axente şi familia sa, laolaltă cu alte cunoştinţe din cercul său de cunoscuţi, toţi 
adăpostiţi din calea războiului, autorul rulează întreaga atmosferă din spatele cuvintelor printr-o cheie 
comică. Astfel, banalii pureci şi înţepăturile lor devin „mici cavaleri în negrele lor armuri strălucitoare” 
pe fondul unei „nopţi valpurgice a şoarecilor” din pod, Lucian Blaga relevând, nu atât jena din spatele 
întregului episod, cât îndemânarea lexicală şi narativă de a întoarce o conjunctură à revers. Grotescul şi 
sublimul în contre-emploi sunt revendicate sub o construcţie rotundă, cu vărsare pe un fond ilariant. 

„Doborâţi de oboseală, de agitaţia din ultimele zile, am încercat să ne dăm somnului. Însă noile împrejurări nu 
erau de natură să priască odihnei. Casa de iarnă ce alcătuia una dintre aripile curţii, şi care ne-a fost în întregime pusă la 
dispoziţie, se dovedea incredibil invadată de şoareci. O adevărată noapte valpurgică a şoarecilor se desfăşura prin pod dea-
supra încăperilor ocupate de noi. (...) Asistam foarte treji la acest valvârtej de rozătoare care devorau, desigur, prin că-
mări, toate prescurile popii. Pentru redarea sunetelor şi zgomotelor lor, toate onomatopeele graiului românesc s-ar fi dovedit 
cu totul neputincioase. Dar împrejurarea că somnul nu voia să se înfiinţeze mai avea şi altă binecuvântată pricină: puzde-
ria de pureci. După ceasuri şi ceasuri de zvârcolire în aşternut, mă adunai dintr-un coşmar ca să privesc, treaz de-a bine-
lea, situaţia la rece. Să îngădui oare purecilor răgazul de a se sătura? Dar poate că purecii fac parte dintre fiinţele în stare 
să bea fără întrerupere! Mă zvârcolii de pe o parte pe alta: oh, când vor conteni să mă înţepe cu suliţele lor aceşti mici 
cavaleri în negrele lor armuri medievale?! Hotărâi, totuşi, în cele din urmă să-i las în voia lor, ca să văd prăpădul la care 
mă vor supune. Număram cu răbdare locurile pe unde se schiţau, felurit gradate, înţepăturile: zece, douăzeci, treizeci. 
Apoi îmi veni gândul salvator să sar dintr-odată din pat cu toţi purecii adunaţi pe trupul-câmp subt pijamaua mea. Mă 
dezbrăcai cât ai bate din palme, şi pijamaua, cu puzderia de pureci în ea, o băgai mototol într-un geamantan ce se-
nchidea ermetic. Îmi luai altă pijama şi mă culcai iarăşi cu gândul de a repeta grijuliu şi sistematic operaţia strategică 
până la prinderea tuturor purecilor. Dar nu a mai fost nevoie de nicio altă ofensivă, căci am adormit buştean până în ceas 
de dimineaţă”4. 

Înainte de toate, romanul autobiografic Luntrea lui Caron este o carte scrisă cu demnitate. Con-
trar părerilor unor critici literari, nu am simţit niciun patos narcisic sau vreo cădere spre elogiul alegerii 
de către Blaga a căii de ieşire din lume după îmbrăţişarea noului său destin. Pe alocuri filosofic, cu un 
lirism de tentă puternică, vinovat de mici lamentări cu unele ocazii, romanul redă o viziune proprie, 
niciodată prezentată drept model de urmat, fapt care îl scuză de păcatul unei opere care-şi promovează 
soluţiile de supravieţuire pe întinderea unui timp mort la rang de religie. Blaga nu a fost dogmatic nici-
când, avea oroare de asta. 

Un crâmpei al unor timpuri ce clipesc a dispariţie. 
Un răspuns la hăituire. 
O legătură organică şi dreaptă cu condiţia de supravieţuitor pe Arca lui Noe, după un război 

mondial şi un altul declarat împotriva lui Dumnezeu. 

                                                 
3 Ibidem, p. 236. 
4 Ibidem, pp. 20-21. 
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Comuna Mireşul Mare cu satele aparţinătoare: Dăneştii Chioarului, 

Iadăra, Lucăceşti, Remeţi pe Someş, Stejera şi Tulghieş 

 
Aristiţa BORBEI 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Dăneştii Chioarului 
1405 Danfalu 
1424 Danfalwa 
1566 Danfalva 
1733 Denest 
1750 Denyesty 
1760 Dánfalva 
1800 Dăneşti 
1850 Denesti 
1854 Dánfalva 
 
Iadăra 
1475 Jeder 
1603 Kiszeder 
1733 Jedera 
1750 Iadora 
1800 Iadăra 
1850 Jadera 
1854 Jeder 
 
Lucăceşti 
1403 Lucachfalva 
1475 Lukaczfalwa 

1750 Lukuczesty 
1760 Lutchepsen 
1800 Lukácsfalva 
1850 Lukátsfalva 
1854 Lukácsfalva 
 
Mireşul Mare 
1603 Nagynyires 
1639 Nagy Nyires 
1647 Nagy Nyres 
1760 Nagy Nyires 
1800 Mireşul 
1850 Mireşul Mare 
1854 Nagy Nyires 
 
Remeţi pe Someş 
1566 Remeczj 
1750 Remecz 
1760 Gyökeres 
1800 Remeţi 
1850 Remesz 
1854 Gyökeres 
 

Stejera 
1733 Stejzere 
1760 Stezer 
1800 Sztezser 
1835 Szteser 
1850 Sztezsár 
1854 Sztezsér 
 
Tulghieş 
1405 Twlges 
1424 Thelges 
1475 Thewlges 
1566 Tölgyes 
1639 Teölgyes 
1733 Tudsies 
1800 Tulgiesu 
1850 Toldieşu 
1854 Tölgyes 

 
 
 

 
(Suciu, Coriolan. Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, Bucureşti : Editura Academiei, 1967-1968. 
Vol. 1: 192, 300, 364, 400; Vol. 2: 76, 144, 206.) 

 
Aşezare geografică, relief şi cadru natural 
 
Comuna Mireşul Mare, împreună cu satele aparţinătoare Dăneştii Chioarului, Iadăra, Lucăceşti, Re-

meţi pe Someş, Stejera şi Tulghieş, este situată în partea sud-vestică a Ţării Chioarului şi a Depresiunii Baia 
Mare, la poalele nordice ale zonei deluroase Dealul Mare – Prisnelul, la 29 de kilometri de municipiul Baia 
Mare. Existenţa acestei aşezări se pierde în timp, dovadă fiind monedele dacice şi romane care au fost de-
scoperite în apropierea satului Tulghieş. Acestea datează din secolul al III-lea î.e.n. Un alt tezaur s-a desco-
perit în satul Remeţi pe Someş, în anul 1975. Au fost descoperite un număr de 407 monede din secolul al 
XVII-lea. 

De asemenea, pe teritoriul comunei, în partea depresionară, se găsesc formaţiuni geologice ce apar-
ţin Terţiarului, Sarmaţianului, Pliocenului şi Cuaternarului. 

Relieful comunei este specific zonelor de câmpie, aceasta fiind brăzdată de apa râului Someş, lunca 
acestuia fiind un teren deosebit de fertil pentru locuitorii comunei Mireşul Mare. 

În satul Remeţi pe Someş există un izvor de apă termală. 
Patrimoniul natural al comunei Mireşul Mare este unul foarte bogat, format din păduri, Lunca So-

meşului, impunându-se în mod deosebit Rezervaţia de Stejar Pedunculat „Bavna”. Rezervaţia cuprinde 
exemplare de stejar pedunculat (Quercus robur) de peste 150 de ani, deosebit de frumoase, motiv pentru care 
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aria a fost declarată, prin Legea nr. 5/2000, arie protejată. Ea are o suprafaţă de 26 hectare şi mai cuprinde 
laleaua-pestriţă (Fritilaria meleagris), care face parte din flora ocrotită, fiind declarată monument al naturii, 
stârcul-cenuşiu (Ardea cinerea), dar şi alte specii de flori (ghiocelul, ghiocelul bogat, brânduşa de primăvară, 
narcisa, măseaua-ciutei, lăcrimioara, ciuboţica-cucului, găinuşa, toporaşul etc.). 

Fauna este specifică zonelor de şes, speciile des întâlnite fiind: vulpea, iepurele-de-câmp, fazanul, 
potârnichea. În apropierea pădurilor putem întâlni animale sălbatice precum cerbul, căprioara, mistreţul. 

Clima comunei Mireşul Mare este temperată cu accent mediteranean, caracteristică Depresiunii Baia 
Mare, ploioasă, cu veri calde şi precipitaţii suficiente pe tot parcursul anului. 

 

Activitate culturală 
 

Cu ocazia aniversării a 5 ani de la proclamarea Republicii, în Mireşul Mare a fost înfiinţată o forma-
ţie corală care va activa până în anul 1963. Cu timpul, corul se va desfiinţa şi va rămâne doar o formă mai 
restrânsă, de grup vocal dirijat de Grigore Bârsan. În primăvara anului 1978, medicul stomatolog Cornel 
Şofineţ, născut în Remeţi la Tisa, va reînfiinţa corul din Mireşul Mare. Compusă din 65 de persoane şi aflată 

sub bagheta tânărului medic, formaţia corală va participa la câteva ediţii ale Festivalului Naţional „Cântarea 
României”, dar şi la manifestări culturale din judeţul Maramureş. Corul a activat până în anul 1989. 

În anul 1956, tânăra învăţătoare Laura Fătcaş înfiinţează în Mireşul Mare o formaţie de dansuri popu-
lare, cu care va susţine spectacole în satele maramureşene. Începând cu anul 1969, la conducerea formaţiei 
de dansuri vine profesoara Lucia Băican. Din păcate, şi aceasta se va desfiinţa în anul 1989. Tot aici va func-
ţiona, pentru o perioadă mai scurtă, o formaţie de dansuri de bătrâni, condusă de Ioan Fătcaş, directorul 
Căminului Cultural, dar şi o formaţie de dansuri pentru copii, condusă de profesorul Drăgan Coriolan. 

La Mireşul Mare se desfăşoară anual Festivalul-concurs „Florile Someşului”, organizat de Primărie, 
Consiliul Local, Şcoala Mireşul Mare în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Maramureş. 

În perioada 2-9 septembrie 2017 a avut loc ediţia I a Taberei de Pictură de la Tulghieş, intitulată 
„Arta prieteniei”. Lucrările realizate de artiştii plastici participanţi au fost expuse la Pensiunea „Drumul ţă-
rii”, proprietar Florian Sălăjeanu. În 2019, „Arta prieteniei” continuă cu ediţia a II-a: „Culorile verii”, la care 
au participat artişti plastici din mai multe zone ale ţării. 

 

Corul din Mireşul Mare, dirijat de medicul stomatolog Cornel Şofineţ 
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Obiective turistice şi eclesiastice 
 

Pe teritoriul comunei Mireşul Mare există numeroase edificii culturale şi eclesiastice. Dintre acestea, 
două sunt declarate monumente istorice de interes naţional, şi anume: Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschi-
va” din satul Stejera şi Troiţa din Mireşul Mare, construită în memoria eroilor căzuţi în Primul Război Mon-
dial. Aceasta a fost ridicată în anul 1940 şi se află în curtea bisericii ortodoxe din centrul satului. Şi în satul 
Tulghieş există o troiţă construită după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, de către Asociaţia ASTRA 
Sibiu, în memoria martirului Ioan Bârle, omorât la 2 iunie 1910. Un alt loc deosebit de atractiv îl constituie 
„Fântâna Pintii”, un izvor de apă situat în masivul central Dealul Mare, sub formă de copită de cal. Legenda 
spune că aici ar fi coborât Pintea Viteazul când a sărit cu calul din Codrul Asuajului, peste Someş. 

Biserica „Sfântul Dimitrie” din localitatea Dăneştii Chioarului a fost ctitorită în anul 1928 şi poar-
tă hramul Sfântului Mucenic Dimitrie. Este construită din cărămidă, după un plan tip sală cu dimensiuni de 
21 m L şi 11,5 m l. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară, iar pe latura sudică este amplasat turnul-
clopotniţă, a cărui şarpantă este în formă de coif, acoperită cu tablă. Lucrările de renovare au început în anul 
2007, fiind finalizate în 2012, când lăcaşul a fost târnosit de către de ÎPS Iustin Hodea, episcopul Maramure-
şului şi Sătmarului. 

Biserica ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Iadăra este un edificiu de cult valoros, con-
struit în anul 1898, prin contribuţia credincioşilor. Pe parcursul anilor, s-au făcut mai multe lucrări de reparaţii. 
În anul 1995, biserica a fost distrusă de un incendiu în proporţie de 80%, dar a fost refăcută tot din contribuţia 
credincioşilor şi a autorităţilor locale. S-au refăcut tencuielile interioare, s-au schimbat pardoselile şi a fost picta-
tă de către pictorii Tistu Victor, Andronaş Nicolae şi Ştefan Toader. Din 2008 până în 2010 s-au schimbat 
geamurile şi uşile şi s-a construit un altar de vară. Acestea toate s-au executat sub păstorirea preotului paroh 
Vasile Giurge. Biserica a fost sfinţită de ÎPS Iustin Hodea, episcop al Maramureşului şi Sătmarului. 

Biserica greco-catolică cu hramul „Înălţarea Domnului”, din Iadăra a fost construită între anii 
2001-2005, fiind sfinţită în 5 iunie 2005. Slujba arhierească a fost săvârşită de PSSa Ioan Şişeştean, episcopul 
Eparhiei Greco-Catolice din Maramureş, împreună cu un sobor de 20 de preoţi. La eveniment au participat 
oficialităţi judeţene şi locale, dar şi sute de credincioşi din Ţara Chioarului şi Ţara Codrului. 

Biserica ortodoxă „Cuvioasa Paraschiva” din satul Lucăceşti a fost ridicată între anii 1920-1925. 
Este construită din cărămidă arsă, pe fundaţie de piatră. În ultimii ani, lăcaşul de cult a suferit ample lucrări 
de renovare în exterior şi interior. Este vorba de refacerea acoperişului şi a jgheaburilor, renovarea exterioru-
lui, construirea de gard împrejmuitor, executarea unui drenaj pentru evacuarea apei, refacerea pereţilor inte-
riori, finalizarea picturilor, executarea instalaţiei de încălzire pe bază de panouri radiante ceramice, dar şi re-
facerea Sfântului Altar şi a Sfintei Mese. După finalizarea lucrărilor, în 8 octombrie 2017, biserica a fost 
resfinţită de ÎPS Iustin Hodea, episcopul Maramureşului şi Sătmarului, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. 

Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din satul Mireşul Mare a fost construită 
în anul 1868, când episcop al diecezei Gherla era dr. Ioan Vancea de Buteasa, iar paroh local Alexiu Varna. 
În anul 1871 turnul bisericii s-a ruinat şi, datorită lipsei mijloacelor materiale, construcţia a fost finalizată 
doar în anul 1882. Chiar dacă nu era gata în totalitate, la 22 noiembrie 1891 biserica a fost sfinţită de către 
protopopul Teodor Indre. Lucrările bisericii au fost finalizate în anul 1907 şi a fost sfinţită pentru a doua 
oară în 21 noiembrie de către dr. Octavian Domide, protopop tractual. De-a lungul timpului, biserica a mai 
fost renovată, au fost schimbate gardul şi acoperişul, au fost reparaţi pereţii laterali din altar, iar în anul 1973 
a fost înlocuit clopotul mijlociu. 

Biserica greco-catolică cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Mireşul Mare. 
Comunitatea greco-catolică din Mireşul Mare s-a format în anul 1997 şi tot atunci a apărut necesitatea con-
strucţiei lăcaşului de cult, deoarece slujbele se oficiau în casa familiei Grigore Pop. În anul 2000, sub păstori-
rea parohului Vasile Mândruţ, s-au făcut demersurile necesare construcţiei, lucrările fiind finalizate în anul 
2009, sub administrarea parohului Ioan Costin. Biserica este funcţională, dar mai are nevoie de finalizarea 
iconostasului, urmând apoi sfinţirea ei. 

Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli” din satul Remeţi pe Someş, ridicată în anul 1916, este 
construită din cărămidă, în formă de corabie pe temelia vechii biserici de lemn. În anul 1997 s-au început 
lucrările de pictură în tehnica frescă şi au fost terminate în anul 2001. A fost sfinţită în 15 iulie, acelaşi an. 

Biserica greco-catolică „Sfântul Nicolae” din Remeţi pe Someş datează aproximativ din anul 

1810 şi a aparţinut de districtul Chioar. În anul 2000 s-a început zidirea noii biserici greco-catolice, chiar în 

centrul satului, pe un teren donat de către credincioasa Crişan Iuliana. În data de 14 decembrie 2008, prima 

Sfântă Liturghie în noua biserică a fost oficiată de preotul József Matiz. Slujba de sfinţire a noii biserici a fost 
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săvârşită de Preasfinţia Sa Vasile Bizău în 7 iunie 2012. Biserica are hramul „Tuturor Sfinţilor”. 

Biserica nouă cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Stejera, a cărei construc-
ţie a început în anul 1987, a fost ridicată pe un teren donat de credinciosul Gheorghe Buie. La construcţia 
bisericii a participat întregul sat, alături de curatorul Gheorghe Crişan, de numele căruia se leagă, atât lucrări-
le de zidărie, cât şi cele două finisaje. Biserica are o lungime de 15 metri şi o lăţime de 7 metri. A fost pictată 
de cunoscutul pictor Victor Coroian, iar iconostasul a fost donat de credincioşii din Vălenii Şomcutei. În 27 
august 2000 ÎPS Justinian Chira, episcop al Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de sfinţire a noului 
lăcaş de cult. 

Biserica de lemn din Stejera a fost construită în anul 1700 pe locul unei biserici mai vechi. După 
incendiul din anul 1848, a suferit mai mul-
te intervenţii, ultima fiind în anul 1970, 
când s-a înlocuit o grindă ce susţinea aco-
perişul. Construită din lemn, de dimensi-
uni mici, biserica are un pridvor prevăzut 
cu o arcadă frontală, sprijinită pe patru 
stâlpi sculptaţi în partea superioară. Turla 
bisericii are 13 m înălţime şi este prevăzută 
cu un foişor cu două arcade laterale spriji-
nite pe stâlpi. Pictura, din care se mai văd 
câteva scene compoziţionale, a fost realiza-
tă în anul 1843 în timpul parohului Vasile 
Cosma şi al episcopului Ioan Lemeni. Bi-
serica are hramul „Sfânta Cuvioasa Paras-
chiva” şi este declarată monument istoric. 

Biserica „Sfinţii Arhangheli” din satul Tulghieş, ctitorită în anul 1893, a fost construită pe locul 
vechii bisericii, din piatră şi cărămidă, pe un teren donat de familia Bîrlea, iar costurile au fost suportate în 
totalitate de credincioşii din localitate. Până în anul 1993, Tulghieşul era filie la parohia Remeţi pe Someş. 
Din acest an a devenit parohie, având ca prim preot paroh pe Vasile Dorca, cel care păstoreşte şi în prezent. 
În perioada 1972-1993 biserica s-a extins, adăugându-i-se două abside laterale. După anul 1993 s-au făcut 
lucrări de reabilitare, renovare şi pictură în frescă. A fost instalat un iconostas nou, sculptat în lemn de tei, s-au 
efectuat drenaje şi lucrări de renovare exterioare. A fost sfinţită în anul 2009 de către arhiepiscopul Maramu-
reşului şi Sătmarului, ÎPS Justinian Chira. 

 
Personalităţi locale 
 
Nicolae Bud, inginer, născut la 4 decembrie 1953, în satul Dăneştii Chioarului. Absolvent al Fa-

cultăţii de Mine din Petroşani în anul 1979. Este doctor în ştiinţe economice şi doctor în ştiinţe inginereşti. 
A fost deputat în Parlamentul României între anii 1992-2000. În această perioadă a fost secretar al Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi membru al Grupului parlamentar 
de prietenie România-Thailanda şi România-Slovacia. Are numeroase cărţi publicate, dar şi articole şi studii 
despre tehnologii de optimizare a exploatării zăcămintelor miniere, publicate în reviste de specialitate şi bu-
letine ştiinţifice. În anul 2008 a primit Premiul „Anghel Rugină”, acordat de Academia Română pentru lu-
crarea Managementul proiectelor. În acelaşi an a primit Ordinul Masonic clasa I al Marii Loji Naţionale Unite din 
România. Este Cetăţean de Onoare al mai multor localităţi din judeţul Maramureş. 

Nistor Ioan Bud, inginer silvic, născut la 20 martie 1934, în localitatea Dăneştii Chioarului. A ab-
solvit Institutul Politehnic Braşov, Facultatea de Silvicultură, în anul 1957. Este membru fondator al Clu-
bului Epigramiştilor Baia Mare, unde deţine funcţia de secretar al revistei de epigrame şi umor Spinul. În anul 
1990 s-a lansat în literatură şi de atunci a publicat numeroase cărţi cu profil silvic, dar şi reportaje, recenzii, 
eseuri, aforisme, epigrame, catrene şi studii în reviste de specialitate. A fost recompensat cu Diplomă de Me-
rit pentru activitatea depusă în domeniul cercetării ştiinţifice, din partea Ministerului Economiei Forestiere, 
în anul 1973, şi cu Diplomă de Excelenţă pentru serviciile aduse pădurii româneşti, în urma publicării cărţii 
Silvicultura României în 200 de ani, diplomă acordată de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva. 

Mircea Buia, lt. colonel (r), născut în 1959, în localitatea Remeţi pe Someş. La absolvirea şcolii mili-
tare a fost repartizat la Inspectoratul Judeţean Harghita al Ministerului de Interne. Evenimentele din de-
cembrie 1989 l-au găsit la Odorheiul Secuiesc, unde a fost victima unei tentative de omor pentru crima de a 

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din Stejera (foto Florin Pop) 
https://chioar.culturamm.ro/biserica-de-lemn-cuvioasa-paraschiva-din-stejera/ 
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fi român. A scăpat cu viaţă şi a fost mutat la Secţia Judeţeană de Informaţii Maramureş a Serviciului Român 
de Informaţii, unde a lucrat până la pensionare (2006). A decedat în anul 2014 în urma unui accident rutier. 

În semn de recunoaştere a meritelor sale profesionale deosebite, precum şi ca amintire a momente-
lor tragice de care acesta a avut parte în decembrie 1989, în satul său natal i-a fost ridicat un monument. 

Vasile Cosma, inginer, născut la 9 noiembrie 1938, în localitatea Iadăra. În anul 1962 a absolvit Fa-
cultatea de Agricultură din cadrul Institutului de Agronomie din Cluj-Napoca. După anul 1990 a lucrat la 
Direcţia Generală pentru Agricultură şi Alimentaţie Maramureş, în calitate de şef serviciu şi director cu pri-
vatizarea. În anul 1970 a publicat broşura Seminţele şi înmulţirea lor. Pentru întreaga sa activitate a fost re-
compensat cu diferite premii şi diplome. 

Vasile Dale, ofiţer, născut la 7 noiembrie 1948, în localitatea Iadăra. Este absolvent al Şcolii Mili-
tare de Ofiţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu”, Boboc, judeţul Buzău. A fost ofiţer de Stat Major la U. M. 01900 – 
Flotila 50 Aviaţie Transport Otopeni, Bucureşti. În anul 1979 vine în Baia Mare şi ocupă mai multe funcţii la 
aeroporturile din Baia Mare şi Satu Mare. 

Gelu Dragoş, profesor, născut la 22 februarie 1967, în localitatea Lucăceşti. În anul 2008 a absolvit 
Facultatea de Jurnalism din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad. Este profesor pentru învăţă-
mântul primar la Şcoala Gimnazială Mireşul Mare. Este întemeietorul Cenaclului şcolar „Dintre sute de ca-
targe” şi tot de numele său se leagă programele şcolare „Serbările toamnei” şi „Europa casa noastră” de la Mi-
reşul Mare. Gelu Dragoş publică articole în: Glasul Maramureşului, Graiul Maramureşului, Informaţia zilei de Mara-
mureş, Familia, Bibliotheca septentrionalis, Academia OJT, Archeus, Caiete silvane, Din vatra satului, Freamăt, Izvoare codre-
ne, Nord Literar, Porţile Nordului, Pro Unione, Spinul, Vatra Chioreană, Şcoala maramureşeană, Vatra veche etc. 

Pentru activitatea sa literară a primit numeroase premii şi distincţii. 
Este membru al Uniunii Scriitorilor de Limba Română. 
Ioan Dragoş, jurist şi poet, născut la 13 septembrie 1955, în localitatea Lucăceşti. Este absolvent al 

Facultăţii de Drept economic-administrativ din Sibiu. A debutat literar în anul 1977 în revista Luceafărul. Au 
urmat apoi câteva volume de poezii (Cavalerul triunghiului, Acestea sunt amănuntele, Prăpastia dintre timpurile verbu-
lui, Ulise în bucătărie, Sezonul de presiune, Foaia de observaţie, Poeme de serviciu, Studiu de oportunitate, Fişa postului 
etc.). Pentru activitatea sa publicistică a primit numeroase premii. Este membru al Cenaclului „Nord” şi al 
Cenaclului Scriitorilor din Baia Mare. 

Aurel Nistor, avocat, născut la 25 decembrie 1873, în satul Lucăceşti. A absolvit cursurile Facultăţii 
de Drept din Budapesta şi tot acolo şi-a luat şi doctoratul. A fost membru activ al Despărţământului ASTRA 
Baia Mare şi vicedirector în anul 1915. A fost unul dintre liderii de marcă ai P. N. L., fiind membru în dele-
gaţia permanentă a organizaţiei judeţene Satu Mare, iar la 26 ianuarie a fost ales vicepreşedinte al partidului. 
În perioada 16 noiembrie 1933-21 iunie 1934 a ocupat funcţia de prefect al judeţului Satu Mare. Între anii 
1935-1936 a fost primar al oraşului Baia Mare. A încetat din viaţă la 29 octombrie 1946. 

Acad. Ion Pop, profesor universitar, teoretician al avangardei literare, poet, critic şi istoric literar, 
născut la 1 iulie 1941, în Mireşul Mare. Este absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca. După absolvire a fost preparator, apoi asistent, profesor şi decan al facultăţii pe 
care a absolvit-o. Între anii 1990-1993 a fost directorul Centrului Cultural Român din Paris. A debutat literar 
cu versuri în revista Steaua, în anul 1959, colaborând apoi la alte publicaţii: Tribuna, Luceafărul, România litera-
ră, Ateneu etc. A fost directorul şi fondatorul revistei Echinox. Acad. Ion Pop a publicat numeroase volume 
de poezii, lucrări de critică şi istorie literară, dar şi traduceri. A coordonat şi îngrijit numeroase dicţionare şi 
lucrări de critică şi istorie literară. În anul 1985 a primit Premiul „B. P. Hasdeu” al Academiei Române. 

Pentru întreaga sa activitate, în anul 2000 a primit Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Ofi-
ţer, iar în anul 2001 Ordinul francez „Palmes Académiques” în grad de Cavaler. 

Este membru al Uniunii Scriitorilor Români şi membru în Pen-Clubul Român. Devine membru co-
respondent al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, la 26 noiembrie 2015. 

Corneliu Popp, jurist, născut la 19 martie 1881, în Mireşul Mare. A absolvit Facultatea de Drept 
din Budapesta. În anul 1907 a devenit doctor în ştiinţe juridice şi a practicat avocatura în Şomcuta Mare. Tot 
la Şomcuta Mare a fost director al „Băncii Chioarului”, fiind ales, totodată, membru pe viaţă al societăţii AS-
TRA. A fost preşedinte al organizaţiei Şomcuta Mare a Partidului Poporului, condus de Alexandru Ave-
rescu. După instalarea regimului comunist, nu i s-a mai permis să practice avocatura. A decedat în anul 1956 
şi este înmormântat la cimitirul din Şomcuta Mare. 

Ştefan Romocea, militant anticomunist, născut în localitatea Iadăra. S-a opus colectivizării şi pentru 
asta a fost condamnat la 8 ani de temniţă grea, ca instigator contra regimului. A executat detenţia la Peniten-
ciarele Gherla şi Periprava. 
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Ioan Sabo, sculptor, născut în localitatea Dăneştii Chioarului. Tainele acestei meserii le-a deprins 
după ce a absolvit Şcoala Populară de Artă din Baia Mare. Sculpturile sale sunt realizate din lemn de nuc, păr 
şi prun, iar figurinele din rădăcini de copaci şi sunt axate pe arta populară, viaţa omului de la munte. A exe-
cutat nuduri, balerine etc. Creaţiile sale au fost valorificate la mai multe expoziţii cu vânzare la care a partici-
pat (Negreşti-Oaş, Sighişoara, Baia Mare, Satu Mare). 

 
 

Comuna Mireşul Mare 
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oct.-dec. 2017, pp. 128-133. 

Botiş, Radu, Lucăceşti, file de istorie, „Graiul Maramureşului”, 31, nr. 8916, 17 aug. 2019, p. 6. 

Dorca, Viuţa, „Sărbătorile toamnei” la Lucăceşti, „Graiul Maramureşului”, 16, nr. 4456, 23 nov. 2004, 
p. 1. 

Dorca, Viuţa, Sărbătoarea noastră şi-a Europei : la Şcoala cu clasele I-VIII din Lucăceşti, „Graiul Maramu-
reşului”, 18, nr. 4904, 11 mai 2006, p. 2. 
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Dragoş, Ana, Nicolae Sabău, invitat special la Lucăceşti, „Informaţia zilei de Maramureş”, 13, nr. 4078, 
12 mart. 2015, p. 4. 

Dragoş, Gelu, Centrul multifuncţional din Lucăceşti a fost inaugurat, „Informaţia zilei de Maramureş”, 13, 
nr. 3883, 15 iul. 2014, p. 16. 

Dragoş, Gelu, Crăciunul de altădată, la Lucăceşti, „Graiul Maramureşului”, 27, nr. 7831, 23 dec. 2015, 
p. 6. 

Dragoş, Gelu, Lucăceşti, file de istorie, Baia Mare, Editura Gutinul, 2018, 224 p. 

Fărcaş, Andrei, Pasiunea familiei Zah [din Lucăceşti] : legumicultura, „Pentru socialism”, 34, nr. 8565, 17 
mai 1983, pp. 1, 3. 

Ghenceanu, Vasile Radu, Un dram de frumuseţe adăugată : Ioan Zah din Lucăceşti, „Pentru socialism”, 
38, nr. 9755, 20 mart. 1987, p. 3. 

Iuga de Sălişte, Vasile, Oameni de seamă ai Maramureşului : dicţionar 1700-2010, Cluj-Napoca : Edi-
tura Societăţii Culturale Pro Maramureş „Dragoş Vodă”, 2011, pp. 384, 787. 

Laurenţiu, Cristian, Pictoriţa Marinela Căluşeru, invitat special la şcoala din Lucăceşti, „Informaţia zilei de 
Maramureş”, 13, nr. 4107, 18 apr. 2015, p. 4. 

*** Maramureşeni în lupta pentru libertate şi unitate naţională : documente 1848-1918, Bucureşti : Direcţia Ge-
nerală a Arhivelor Statului, 1981, pp. 10, 187. 

Mateş, Ştefan, Vieaţa agrară, economică a românilor din Ardeal şi Ungaria. Documente contemporane, Vol. 1 : 
1508-1820, Bucureşti : Tipografia „România nouă”, 1921, pp. 192, 195, 212. 

Moldovan, Silvestru ; Togan, Nicolae, Dicţionarul numirilor de localităţi cu poporaţiune română din Un-
garia, Sibiu, Editura Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român, 1909, p. 132. 

Mureşan, Mihai, Uliţa prieteniei : parteneriat şcolar interjudeţean, „Graiul Maramureşului”, 18, nr. 5066, 
16 nov. 2006, p. 9. 

*** Omul, pasiunea, rodul : [despre Ioan Zah din Lucăceşti], „Pentru socialism”, 35, nr. 9030, 14 nov. 
1984, p. 3. 

*** Pământul să zâmbească în Lucăceşti, „Graiul Maramureşului”, 29, nr. 8213, 8 apr. 2017, p. 5. 

Prodan, David, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVIII-lea. Vol. 1 Supuşii, Bucureşti : Editura Ştiinţi-
fică şi Enciclopedică, 1986, p. 2. 

Rusu, Gheorghe, Creşte numărul cititorilor : Biblioteca Lucăceşti, „Pentru socialism”, 5, nr. 61, 14 mart. 
1954, p. 2. 

*** Şematismul veneratului cler al Diecezei Greco-Catolice Române de Gherla pe anul 1914, pp. 160, 161. 

Talpoş, Alina, Tablouri pictate cu pastă de dinţi : arta plastică, o pasiune a directorului şcolii din Lucăceşti, Ion 
Georgescu, „Glasul Maramureşului”, 9, nr. 2636, 1 dec. 2005, p. 11. 

 
 

Remeţi pe Someş 
bibliografie selectivă 

 
Bilţiu, Pamfil ; Bilţiu, Maria, Folclor din Ţara Chioarului. Vol. II, Baia Mare, Editura Ethnologica, 

2016, p. 52. 

Gherman, Vasile, Liturghie Arhierească la Remeţi pe Someş, „Informaţia zilei de Maramureş”, 13, nr. 
3785, 14 mart. 2014, p. 4. 

Petrehuş, Mircea, Mândria satului Remeţi pe Someş : activităţile cultural-artistice, „Pentru socialism”, 28, 
nr. 6803, 8 sept. 1977, p. 2. 
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Stejera 

bibliografie selectivă 
 
Bilţiu, Pamfil ; Bilţiu, Maria, Folclor din Ţara Chioarului. Vol. II, Baia Mare, Editura Ethnologica, 

2016, p. 105. 

Bîrsan, Gabriel, Apel pentru salvarea bisericii de lemn din Stejera, „Glasul Maramureşului”, 8, nr. 2242, 
20 aug. 2004, p. 4. 

Crişan, Mircea, Cătunele de „dincolo de nori”, „Gazeta de Maramureş”, 16, nr. 747, 2-8 sept. 2017, 
pp. 2-3. 

Danciu, Emil, Stejera – satul dintre dealuri, „Graiul Maramureşului”, 12, nr. 3167, 31 aug. 2000, p. 3. 

Danciu, Emil, Stejera – satul ascuns de lume, „Graiul Maramureşului”, 15, nr. 3905, 6 febr. 2003, p. 3. 

Danciu, Emil, Bisericuţa monument istoric : Biserica de lemn cu hramul „Sf. Paraschiva”, sat Stejera, comuna 
Mireşu Mare, „Graiul Maramureşului”, 16, nr. 4457, 24 nov. 2004, p. 2. 

Mesaroş, Cosmin Mihai, Stejera – satul „de la capătul lumii”, „Glasul Maramureşului”, 12, nr. 3383, 
24 mai 2008, p. 4. 

Moldovan, Silvestru ; Togan, Nicolau, Dicţionarul numirilor de localităţi cu poporaţiune română din Un-
garia, Sibiu, 1909, p. 210. 

 
 

Tulghieş 
bibliografie selectivă 

 
*** Tabără de pictură la Tulghieş, „Graiul Maramureşului”, 29, nr. 8340, 13 sept. 2017, p. 6. 

Fărcaş, Andrei, Sărbătoare creştinească la Tulghieş, „Graiul Maramureşului”, 18, nr. 5039, 16 oct. 2006, 
pp. 1, 7. 

Pârja, Gheorghe, Cartea satului Tulghieş, „Graiul Maramureşului”, 18, nr. 5039, 16 oct. 2006, p. 1. 

Sălăjeanu, Florin, Monografie Tulghieş, Baia Mare, Editura Montessori, 2006, 75 p. 

Tocaci, Camelia, Cu „danţ la şură”, Vasile Bîrle a lansat o carte, „Graiul Maramureşului”, 31, nr. 8958, 
5 oct. 2019, p. 6. 

 
Folclor din Iadăra 
Cucule, mare duşman, 
Ţi-am plătit să-m’ cânţ’ on an. 
Când îi pă la Sânziene, 
Ai băgat clonţucu-n pene, 
N-ai cântat că ţ’-o fost lene. 
- Măi cucule, mândru cânţ’, 
Nu ştiu iarna ce mănânci. 
Măi cucule, mândru traji, 
Nu ştiu iarna ce te faci. 
Ştefan cheamă pă cucu, 
Văsălie pă mândru 
Şi pă pupăza Mărie 
Şi pă badea Vasalie. 

 
Folclor din Lucăceşti 
Cine-o făcut horile, 
Bată-l sărbătorile, 
Că pă mine nu m-or bate, 
Că horesc şi zi şi noapte 
Şi-oi hori până la moarte. 
Horile-s de stâmpărări, 
La omu’ cu supărări, 
Horile câte-s pe lume, 
Ştiu că nu le-am pus eu nume, 
Că le-o pus cine-o iubit 
Şi-o avut suflet rănit. 

 
Folclor din Remeţi pe Someş 
Luaţ’, feciori, sama bine, 
Să nu păţâţ’ ca şi mine. 
Când îţ’ mere la peţât, 
Nu lăcomiţ’ la avut. 
Io-am locomit la avere 

Şi-am luat fără plăcere. 
Io-am locomit la doi boi 
Şi-am adus toanta la noi. 
Iugărele le-am arat 
Şi cu orz le-am semânat. 
Orzu’ mi l-o bătut gheaţa, 
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Cu toanta-m’ petrec viaţa. 
- Du-te, toantă, d-ingă mine. 
- Nu mă duc, c-aici mi-i bine. 
- Du-te, toantă, di la noi. 
- Nu mă duc, c-am adus boi. 
- Prinde, tată, patru boi, 
Du-m’ pă toantă di la noi. 
- Poci prinde şi doisprăzăce, 
Tăt cu toanta ţî petrece. 
O-ai adus cu lăutari,  
N-o poţ’ ţâpa cu jendari. 
 
 
 
 

Folclor din Ştejera 
- Du-te, bade, du-te, bun, 
Că te-aşteptă hâda-n drum, 
Tăt cu vin şi cu horincă, 
Da io nu ţ’-oi da nimică, 
Că io nu-s de-aceie fată, 
Să-m’ ţâi drăguţu’ cu plată, 
Că io-s o fată frumoasă 
Şi-m’ vine drăguţu’-acasă. 
Du-te, bade, du-te bun, 
Că te-aşteaptă hâda-n drum, 
Care n-are patru boi, 
N-are ce veni la noi, 
Care n-are boi şi-o vacă, 
Nici pârleazu’ nu ni-l treacă. 

 
 

FILE DIN CRONICA COMUNEI MIREŞU MARE 
 
Sec. III î.Hr. – Un tezaur cu monede de argint, datând din această perioadă, a fost descoperit la Mi-

reşul Mare – Tulghieş, tezaur cuprinzând mai multe sute de monede ce au aparţinut comunităţii dacice. 
1403 – este consemnată într-un document aşezarea Lucăceşti (Lucachfalva). 
1424 – este consemnată existenţa a două aşezări: Iadăra Mare şi Iadăra Mică, ce se vor contopi în ac-

tuala localitate numită Iadăra. 
1475 – este consemnată în documente localitatea Iadăra. 
1543 – este consemnată în documente localitatea Mireşul Mare. 
1566 – satul Tulghieş a rămas aproape pustiit de turci. 
1602 – Moise Secuiul, împreună cu tătarii, urmărindu-l pe generalul Basta, a operat un adevărat ma-

sacru în Chioar. Printre satele distruse s-a numărat şi Iadăra. 
1663 – este înnobilată familia Bob de Copalnic-Mănăştur în Copalnic-Mănăştur, Asuajul de Jos şi 

Mireşul Mare (17 mart.). 
1669 – este înnobilată, de principele Mihail Apafi, familia Pop de Mireşul Mare (9 febr.). 
1677 – este înnobilată familia Mărginaş de Mireşul Mare în localitatea Mireşul Mare, de către princi-

pele Mihail Apafi, pentru servicii credincioase făcute în armată (20 mart.). 
1679 – Principele Mihail Apafi înnobilează familia Giras de Mireşul Mare (nov. 29). 
1761 – Sofronie a scris sătenilor din Mireşul Mare cerându-le să hotărască cui revine eclejia şi bise-

rica, iar neuniţii să-i respecte pe uniţi şi să se supună arbitrajului comunităţii (10 mart.). 
1784 – şi în acest an satul Mireşul Mare a avut ca jude şi ca jurat câte un nobil. 
1791 – în acest an satele Mireşul Mare şi Gaura au avut ca juzi câte un nobil; un jurat al satului Mireş 

era nobil. 
1799 – dascălul Dumitru Stegaru, ce studiase la Bucureşti, funcţiona la Fersig. Trece la unire şi cere 

episcopului Ioan Bob să-l sfinţească preot în Lucăceşti, unde-l cer oamenii. 
1700 – se construieşte biserica de lemn din Stejera. 
1815 – se construieşte biserica de lemn din Lucăceşti.  
1820 – se construieşte biserică în Dăneştii Chioarului. 
1825 – dintr-o însemnare pe un Chiriacodromion reiese că din acest an dascăl la Lucăceşti era Grigore 

Cristian, coborâtor din nobilimea puşcăşească. 
1830 – se convertesc la religia greco-catolică locuitorii satului Remeţi pe Someş. 
1830 – bisericii de lemn din Stejera i se reface acoperişul şi se execută şi unele mici reparaţii. 
1835 – este consemnată funcţionare şcolii din Lucăceşti. 
1848 – gărzile cetăţeneşti maghiare au atacat o adunare la Mireşul Mic, apărată de unităţile lăncerilor 

trimişi acolo de Atanasie Moţ Dâmbu. Gărzile cetăţeneşti au fost respinse, dar satul a ars în întregime, iar 
locuitorii s-au mutat în Mireşul Mare. 

1861 – locuitorii satului Dăneşti se adresează episcopului Gherlei cerând să aprobe separarea de 
şcoala satului Lucăceşti şi instituirea unei şcoli proprii. 
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1866 – printr-un protocol încheiat la Lucăceşti, sătenii iau hotărârea să susţină o şcoală proprie şi să 
folosească casa comunală în acest scop. 

1866 – în Remeţi şi Tulghieş se încheie protocoale prin care satul Remeţi se obligă să ia măsuri ne-
cesare pentru ridicarea unei şcoli proprii, iar satul Tulghieş adoptă hotărârea de a avea şcoală separată de cea 
din Remeţi şi de a-şi alege singuri învăţătorii. 

1868 – se edifică biserică de piatră în Mireşul Mare. 
1873 – s-a născut, în Lucăceşti (24 dec.), dr. Aurel Nistor, primar al oraşului Baia Mare, senator, pre-

fect al judeţului Satu Mare şi director al ziarului Baia Mare. 
1888 – se construieşte biserica din Mireşul Mare. 
1893 – se construieşte biserica greco-catolică din Tulghieş. 
1895 – moare, la Sălsig, profesorul emerit şi preotul Teodor Indre, protopopul Mireşului Mare, unul 

dintre fruntaşii vieţii culturale de pe aceste meleaguri. În memoria lui, cei prezenţi la înmormântare au decis 
înfiinţarea unei fundaţiuni „funebrale tractuale”, subscriindu-se suma de 30 fl. (3 nov.). 

1898 – se construieşte biserica din Iadăra. 
1904 – există biserică de piatră, din acest an, în Tulghieş. 
1905 – a luat fiinţă şcoala primară de stat din Mireşul Mare. 
1911 – învăţătorul Ştefan Pop ţine, în localitatea Lucăceşti, conferinţa cu tema „Foloasele cetit-

scrisului, ale bibliotecilor populare şi modul înfiinţării acestora cu succes în fiecare comună”. 
1913 – se construieşte biserica din Remeţi pe Someş. 
1914 – Dăneşti (Dánfalva) – biserica de lemn dedicată naşterii Pr. C.F. Maria. Şcoala de lemn. Can-

tor: Ioan Pop. Populaţia după religie: 250 gr. cat., 7 rom. cat., 50 ref. şi 6 izraeliţi. 
1914 - Iadăra (Jeder) – comună mică cu parohie veche. Şcoală de lemn. Matricole din 1864. Şcolari 

de toate zilele care cercetează şcoala de stat 132. Preot: Paul Fetti. Cantor: Timoteu Pop. Populaţia după 
religie: 870 gr. cat., 5 ref., 41 izraeliţi. 

1914 – Lucăceşti (Lukácsfalva), comună mică cu parohie veche. Biserică de lemn cu hramul Sf. Pa-
raschiva, edificată în 1815. Casă parohială şi edificatele economice de lemn. Şcoală de lemn. Matricole din 
1853. Preot: Teodor Lenghel. Cantor: Timoteu Cristean. Populaţie după religie: 450 gr. cat., 4 rom. cat. şi 3 
izraeliţi. 

1914 – Mireşul Mare (Nagynyireş) – comună mică. Biserică de zid cu hramul Sf. Arhangheli, edifica-
tă în 1893. Casa parohială şi edificatele economice de lemn. Matricole din 1850. Şcolari, care umblă în şcoli 
de alt caracter, sunt 150. Paroh: Augustin Mândruţiu. Cantor: Ioan Pop. Populaţia după religie: 1270 gr. cat., 
9 rom. cat., 8 ref. şi 83 izraeliţi. 

1914 – Remeţi pe Someş (Gyökeres) – comună mică. Parohie convertită în 1830. Biserică de lemn 
cu hramul Sf. Nicolae. Casa parohială şi edificatele economice din lemn. Şcoală din lemn. Matricole din 
1826. Paroh: Ioan Petrişor. Cantor: Nicolae Titian. Populaţia după religie: 667 gr. cat. şi 13 izraeliţi. 

1914 – Stejera (Sztezser) – filie la Iadăra. Biserică din lemn închinată Sf. Paraschiva. Şcolarii cerce-
tează şcoala din Iadăra. Populaţia după religie: 248 gr. cat. şi 2 rom. cat. 

1914 – Tulghieş (Tölgyes) – filie a Remeţiului. Biserică de zid cu hramul Sf. Nicolae, edificată în 
1984. Şcoală de lemn. Matricole din 1850. Şcolari de toate zilele 45, de repetiţie 11. Cantor: Ioan Tordai. În-
văţător: Ioan Marincaş. Populaţie după religie: 399 gr. cat., 4 augustini şi 4 izraeliţi. 

1918 – în primăvara anului, ţăranii din satele Finteuşul Mare, Mogoşeşti, Mireşul Mare, Văleni şi Ia-
dăra au pus stăpânire pe o parte din pădurile grofului Teleki de la Satulung. 

 
 
Selecţie din File de cronică : ţinuturile Chioar, Codru, Lăpuş, Maramureş. Vol. 1 : din paleolitic până în 

1918 / Laura Temian, Lazăr Temian, Valentin Băinţan... Coordonator ştiinţific: prof. dr. Teodor Ardelean. 
Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2016, pp. 6, 20, 53, 110, 115, 117, 145, 206, 209, 222, 270, 
299, 300, 305, 306, 314, 333, 372, 387, 398, 447, 463, 482, 483, 484, 501, 518, 519, 525, 531, 539, 550, 572, 
577, 580, 589, 587. 
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Contribuţie românească la realizarea Turnului Eiffel din Paris 

 
Petre GIGEA-GORUN 

Craiova 

 
Motto: Turnurile se măsoară după umbra lor. 

(Proverb chinezesc) 
 
Turnul Eiffel este o frumoasă construcţie de metal cu o înălţime de 324,8 metri (cu antenă cu 

tot), turnul propriu-zis fiind înalt de 300,5 metri, devenit, în timp, simbolul oraşului Paris, fiind prezen-
tat, atât în materiale publicitare, ilustrate, cărţi, albume, cât şi în multiple materiale turistice. 

Această minunată construcţie de oţel are o masă totală de 10.100 tone, cu o lăţime şi adâncime 
de 124,9 metri, cu trei etaje şi locuri de belvedere şi un număr de 1.665 de trepte. Un lift încăpător şi 
rapid transportă vizitatorii până la ultimul nivel, în 60 de secunde, de unde se poate observa panorama 
Parisului. 

Turnul Eiffel a fost construit între anii 1887 şi 1889 de ingi-
nerul Gustave Eiffel (1832-1923), la acea dată fiind cea mai înaltă 
construcţie din lume. Întreţinerea turnului include utilizarea a 50 de 
tone de vopsea maro închis, la fiecare 7 ani. Depinzând de tempe-
ratura aerului, Turnul Eiffel îşi schimbă înălţimea cu câţiva centime-
tri, datorită contracţiei şi dilatării aliajului de metale.   

La începuturile sale, publicul a întâmpinat cu multă reticenţă 
construcţia, considerând-o inestetică. Astăzi, însă, este considerat 
drept simbolul oraşului şi una dintre cele mai frapante piese de artă 
arhitecturală din lume. Unul dintre clişeele hollywoodiene este prive-
liştea de la o fereastră pariziană, care întotdeauna include Turnul Eif-
fel. 

Aşa cum am spus, Turnul Eiffel a devenit simbolul Franţei 
şi, totodată, cel mai răspândit la nivel mondial. A fost conceput de 
către Emile Nouguier, Maurice Koechlin şi Stephen Sauvestre, anga-
jaţi la Eiffel et Co. 

Gustave Eiffel, iniţial reticent el însuşi cu privire la proiect, a devenit ulterior un mare susţinător 
al său şi a decis să cumpere brevetul. Turnul care-i poartă numele este una dintre principalele destinaţii 
turistice ale Parisului şi ale lumii, cu mai mult de 5,5 milioane de vizitatori anual, primindu-şi cel de-al 
200.000.000-lea vizitator la 28 noiembrie 2002, până acum (decembrie 2019, n. ed.) depăşindu-se cota 
de 250.000.000. 

Structura a fost construită între anii 1887 şi 1889 din oţel produs la Reşiţa. Ea mai are în com-
poziţie oţel de la furnalul din Govăşdia, localitatea Ghelar din judeţul Hunedoara. Structura circulară 
urma să servească drept arc de intrare la Expoziţia Universală (1889), un târg mondial ce sărbătorea 
Centenarul Revoluţiei Franceze. 

Turnul Eiffel a fost inaugurat la 31 martie 1889 şi deschis pentru public la 6 mai în acelaşi an. 
Un număr de 300 de muncitori au unit 18.038 de piese de oţel, folosind două milioane şi jumătate de 
nituri. Luând în considerare standardele de siguranţă din acel moment, este remarcabil faptul că un sin-
gur muncitor a murit la construcţia Turnului, şi anume în timpul instalării lifturilor. Lifturile originale 
funcţionau cu ajutorul unui sistem hidraulic, iar cele actuale sunt electrice. 

România a avut un rol important în realizarea acestei bijuterii arhitectonice prin industria de oţel 
şi oamenii săi. Puţini sunt cei care ştiu că simbolul Parisului, celebrul Turn Eiffel, a fost realizat după o 
tehnologie inventată în România de inginerul Gheorghe Pănculescu. 

Gustave Eiffel 
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După ce a absolvit cursurile Politehnicii din Zürich, inginerul Gheorghe Pănculescu ajunge să 
lucreze în cadrul companiei Eiffel, la recomandarea marelui scriitor Vasile Alecsandri, ambasador în 

Franţa, la acea dată. 
În 1878 Pănculescu revine în ţară, pentru a construi calea ferată 

Bucureşti-Predeal. În acea perioadă, inginerul inventează un sistem de îm-
binare a traverselor de cale ferată care avea să revoluţioneze construcţiile 
metalice. Astfel, datorită metodei de montare a şinei pe traverse în afara 
spaţiului căii ferate, Pănculescu a reuşit să termine lucrarea concesionată în 
mai puţin de un an, deşi termenul de livrare era de aproape cinci ani.   

Impresionat de proiectul inginerului român, Gustave Eiffel se de-
plasează special la Vălenii de Munte pentru a-l întâlni pe Pănculescu, cel 
care avea să devină inspector general al Căilor Ferate Române. Gustave 
Eiffel a vrut să vadă tehnologia folosită de acesta la montarea căii ferate. 

În 1879, în casa unde se află acum Muzeul „Nicolae Iorga”, fran-
cezul a fost găzduit de Pănculescu, fiind profund impresionat de geniali-
tatea invenţiei româneşti. Aici, Gustave Eiffel, care avea să devină celebru 
peste un deceniu, i-a vorbit gazdei despre proiectul său, înălţarea, la Paris, 
a unui turn ieşit din comun, pentru Expoziţia Universală din 1889. Împre-
ună au discutat despre adaptarea tehnicii inventate de ing. Gheorghe 

Pănculescu la construcţia Turnului, folosind subansamble metalice confecţionate la sol şi asamblate, 
după aceea, pe măsură ce se înalţă lucrarea. Interesant este şi faptul că destinul celor doi ingineri avea să 
se încheie în acelaşi an, 1922. 

Trebuie arătat că profesorul Eugen Stănescu, de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 
Prahova, s-a numărat printre puţinii cercetători ai acestui inedit episod. S-a deplasat special în Franţa 
pentru a cerceta cât de cunoscut este aportul inginerului român la ridicarea simbolului „Oraşului Lumi-
nii”. 

Studiind documentele acelor vremi, profesorul a găsit un studiu intitulat Communication sur les tra-
vaux de la tour de 300 m, datat 1887, în care celebrul inginer Alexandre Gustave Eiffel precizează că Tur-
nul care îi poartă numele nu s-ar fi putut construi dacă nu ar fi aflat de tehnica inovatoare folosită de 
inginerul român Gheorghe Pănculescu la construcţia tronsonului de cale ferată Bucureşti-Predeal. Din 
păcate, numele românului este mult mai cunoscut în Franţa decât în ţara unde s-a născut, respectiv în 
România. Abia la insistenţele profesorului Eugen Stănescu, s-a ajuns ca o şcoală generală din Vălenii de 
Munte să poarte, de la începutul anului 2010, numele inginerului Gheorghe Pănculescu. 

Mai trebuie remarcat şi reţinut că Turnul Eiffel din Paris este construit cu oţel produs în Reşiţa, 
că pe fiecare piesă de metal ce compune Turnul Eiffel scrie: Made in Reşiţa – România. Ceea ce nu poate 
fi decât o mândrie pentru noi, românii, şi dorim să facem cunoscute aceste lucruri şi prin rândurile de 
faţă. 

Menţionez că am fost şi eu invitat de Conducerea Societăţii Tour Eiffel la 17 iunie 1989, la Paris, 
când a avut loc celebrarea Centenarului Turnului Eiffel, devenit cu multă vreme în urmă simbol al Pari-
sului, fiind inaugurat în 1889, cu prilejul primului Centenar al Revoluţiei Franceze din 1789. 

Iată, în continuare, felul cum am creionat desfăşurarea lucrărilor de construcţie a turnului Eiffel 
şi recunoaşterea aportului României la edificarea acestuia de către guvernul francez în cartea Din însem-
nările unui ambasador român la Paris1. 

* 
Cel care a ridicat, în inima Parisului, Turnul Eiffel a fost inginerul Gustave Bonikausen, născut 

în 1832 la Dijon, ca fiu al unui negustor. În 1855, la terminarea studiilor superioare, a obţinut diploma 
de inginer... chimist. Dar s-a apucat de construit poduri! La 25 de ani a condus lucrările pentru edifica-
rea marelui pod metalic de la Bordeaux; pe atunci, pilonii se construiau din fontă, pe care a considerat-o 
greoaie, inestetică, astfel că a ridicat podul din bare de fier încrucişate. Faima i-a sporit atunci când a 
unit, la Gabarit, două lanţuri de munţi despărţite de valea adâncă a Râului Truyère, printr-un viaduct 
lung de 584 m şi înalt de 122 m, ocazie cu care a fost poreclit „inginerul Universului”. 

                                                 
1 Fundaţia „Scrisul Românesc”, Craiova, vol. II, 2002, pp. 176-179. 

Gheorghe Pănculescu 
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Guvernul Franţei, anunţând că în 1889, cu prilejul Centenarului Revoluţiei Franceze, va avea loc 
o mare expoziţie, a stabilit că ea trebuie să fie o apoteoză a metalului şi maşinii, cele două victorii asupra obscuran-
tismului. Un arhitect preconiza construirea unui turn în formă de ghilotină, altul – turn-stropitoare. Eif-
fel, pseudonim prin care Gustave îşi semna lucrările, a venit cu ideea edificării unui turn în întregime 
metalic, înalt de 300 de metri, ca simbol al spiritului uman. Ideea lui s-a considerat a fi o aberaţie. Unii 
spuneau chiar că umbra Turnului va acoperi Parisul, că o rafală de vânt l-ar răsturna peste oraş... Dar el 
s-a prezentat cu o schiţă, iar ministrul Comerţului a fost cucerit de idee şi şi-a dat consimţământul. Dar 
când ziarele au publicat silueta 
turnului, a fost luat în derâdere, 
unii comparându-l cu un sfeş-
nic, alţii cu un tirbuşon, cu un 
manechin, cu o sperietoare de 
ciori etc. Scriitorul Georges-
Charles Huysmans a spus 
chiar că e „un supozitor solitar”.  

În 28 ianuarie 1887, 
când au început lucrările pe 
terenul denumit Champ de 
Mars, unii oameni de cultură au 
protestat cu indignare, conside-
rând că se strică imaginea Pari-
sului. Totul s-a scris într-o pe-
tiţie semnată de 300 de perso-
nalităţi, câte una pentru fiecare 
metru de turn. Ministrul i-a dat 
petiţia organizatorului expozi-
ţiei, adăugând: Vă rog să primiţi acest protest şi să-l păstraţi. Va trebui expus în vitrinele expoziţiei. O poză atât de 
frumoasă şi de nobilă, semnată de nume cunoscute în lumea întreagă, va atrage negreşit mulţimea şi o va uimi... Lucră-
rile, însă, au continuat, în luna martie 1888 fiind gata primul etaj, iar la 31 martie 1889, adică la mai pu-
ţin de doi ani de la baterea primului nit, Gustave a pus drapelul Franţei în vârful Turnului. 

Pentru inaugurarea oficială ar fi vrut să-l acopere cu o husă, care să fie dată jos de cel care urma 
să dezvelească Turnul. S-a renunţat, căci ar fi fost nevoie de 75.000 m2 de pânză! Încă din prima zi a 
expoziţiei, turnul a fost luat cu asalt de către vizitatori. El a devenit emblema Parisului. 

La importanta manifestare a celebrării Centenarului Turnului Eiffel, din 17 iunie 1989, au parti-
cipat, ca invitaţi de onoare, toţi ambasadorii acreditaţi în Franţa, ale căror ţări au contribuit, într-un fel, 
în special cu materiale. Am fost şi eu prezent, contribuţia României fiind importantă.  

Ţara noastră are în construcţia Turnului Eiffel unele tronsoane metalice turnate la Uzinele Reşi-
ţa, cum, de altfel, această menţiune este încrustată pentru aduceri aminte.  

Turnul Eiffel este realizat pe baza planurilor întocmite de către Alexandre Gustave Eiffel 
(1832-1923), vestitul inginer constructor francez. El este unul dintre cei mai mari specialişti din lume în 
domeniul construcţiilor metalice, care a realizat o serie de poduri şi viaducte şi alte construcţii, folosind 
larg construcţiile metalice. Este ştiut că inginerul A. Gustave Eiffel a luat parte şi la construcţia Cana-
lului Panama.  

Turnul Eiffel avea, iniţial, înălţimea de 305 metri, dar astăzi el este de 320 metri. Turnul are mai 
multe etaje, cu urcare pe scări sau cu mari lifturi pentru persoane şi găzduieşte un restaurant şi buticuri 
pentru desfacerea de suveniruri pentru vizitatorii care trec anual pe aici. 

Cu prilejul acestei aniversări, a fost organizată o expoziţie comemorativă, s-au ţinut cuvântări şi 
a avut loc un spectacol de gală. Am fost bucuros să aud că România este citată cu contribuţia sa, pre-
cum şi cu menţiuni scrise în cadrul expoziţiei. Am purtat o agreabilă discuţie cu directorul acestei expo-
ziţii. În cadrul ei se află un tablou în care sunt enumerate lucrările celebrului constructor, aflate în Fran-
ţa şi în alte ţări. 

În ceea ce priveşte lucrările din străinătate, sunt menţionate nominal un număr de 59, cu data 
construcţiei şi ţara în care se găsesc, rezultând că inginerul Gustave Eiffel a construit în Algeria, Bolivia, 

Turnul Eiffel văzut din piaţa Trocadéro 
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Chile, China, Vietnam, Egipt, Spania, Portugalia, Israel, Liban, Mexic, Peru, Filipine, România, U. R. S. S., 
S. U. A., Ungaria. 

Lucrările din România sunt prezentate astfel: 
- 1872, Ponts ligne Iassy a Ungheni (Roumanie)  
- 1879, Pont routier Câmpina (Roumanie)  
- 1879, Pont ligne Ploieşti à Predeal (Roumanie). 
M-am bucurat de această paradă a relaţiilor franco-române de peste un secol, subliniată aici în 

cuvântarea directorului expoziţiei. 
* 

Cu prilejul celebrării centenarului construirii, conducerea Societăţii pentru Exploatarea Turnului 
Eiffel, în timpul recepţiei, s-a întreţinut, atât cu mine ca ambasador, cât şi cu soţia mea Marieta, în mod 
amabil şi curtenitor, subliniind contribuţia României la realizarea acestui obiectiv centenar, politeţea şi 
rafinamentul franţuzesc nedezminţindu-se nici de această dată, fiind la ele acasă. 

 

 

Ambasadorul României la Paris, Petre Gigea-Gorun (în centru), la Cimitirul Eroilor Români (1914-1918) din oraşul 
Soultzmatt, alături de oficialităţi franceze şi primarul Robert Husson, senator (11 noiembrie 1987) 
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Atentatul contra lui Alexandru Davila sau „Crima din strada Zorilor” 

 
Dr. Ştefan GRIGORESCU 

Urziceni 

 
În primăvara anului 1915, când Europa se afla de aproape un an în plin război, capitala României a 

cunoscut un episod sângeros, a cărui victimă era o personalitate a lumii culturale şi a înaltei societăţi bucureş-
tene: Alexandru Davila. Tentativa de asasinat împotriva lui, consemnată în presa vremii drept „Crima din stra-
da Zorilor”, a avut nu doar consecinţe fizice tragice pentru victimă, ci avea să ridice şi „cortina” asupra vieţii 
intime a lui Davila, cu trimiteri la diferite alte persoane din lumea bună a capitalei. 

Alexandru Davila s-a născut la 12 februarie 1862 în Goleşti-Argeş, într-o familie nobilă din acea Ro-
mânie modernă care abia lua naştere. Tatăl său era Carol Davila, francez împământenit, devenit ulterior general 
doctor şi rămas în istoria României ca întemeietorul sistemului sanitar modern. Rolul său în obţinerea inde-
pendenţei de stat a rămas, de asemenea, demn de consemnat. Mama lui Alexandru, a doua soţie a lui Carol Da-
vila, era Ana Racoviţă-Davila, descendentă din două vechi familii boiereşti, care dăduseră mari dregători Ţării 
Româneşti şi domnitori Moldovei. Alexandru Davila a urmat cursurile primare la conacul din Goleşti, apoi la 
Şcoala Luterană din Bucureşti. Şi-a continuat studiile la Institutul „V. A. Urechia” din Bucureşti, apoi la Liceul 
„Saint Louis” din Paris, unde a luat bacalaureatul, în anul 1879. Doi ani mai târziu, a intrat în diplomaţie, lu-
crând în Ministerul de Externe, apoi în legaţiile României de la Roma şi Bruxelles. În anul 1884 a intrat în ad-
ministraţie, ajungând prefect al unui sector al capitalei. În paralel, a început să facă publicistică, în Epoca şi 
L’Independence, precum şi să scrie literatură. În anul 1902 a publicat capodopera dramaturgică Vlaicu-Vodă, in-
spirată din domnia lui Vladislav-Vlaicu, domnitor al Ţării Româneşti (1364-1377), stăpânitor al Ţării Făgăra-
şului, Amlaşului şi al ţinutului Vidinului. Piesa a fost jucată cu mare succes începând cu acelaşi an, pe scena 
Teatrului Naţional şi pe alte scene din ţară. Între anii 1905-1908 şi 1911-1913, Alexandru Davila a fost director 
al Teatrului Naţional din Bucureşti, iar în anul 1908 a înfiinţat Compania Dramatică „Teatrul Modern”, prima 
încercare de acest fel la noi1. 

În primăvara anului 1915, Alexandru Davila a fost victima unei tentative de asasinat care a ţinut 
multă vreme prima pagină a presei vremii şi i-a schimbat complet cursul vieţii. În după-amiaza zilei de 5 
aprilie 1915, cunoscutul om de teatru a fost găsit într-o baltă de sânge, în locuinţa sa din strada Zorilor din 
Bucureşti, având alături un pumnal de vânătoare, pe care singur reuşise să îl scoată din cap. Omul grav rănit 
a recunoscut în atentator pe feciorul său de casă, un servitor pe nume Jean Dimitriu. Chiar în seara tentativei 
de crimă, presa a înfăţişat cumplitul episod, menţionând şi numele „asasinului”, care dispăruse deja. 

Jean Dimitriu avea 20 de ani, era fiul bucătăresei lui Davila şi, la insistenţele acesteia, fusese angajat 
ca „băiat de casă”, ori „fecior”, cu patru ani în urmă, venind din Brăila natală. Jurnalele vremii l-au arătat 
după o fotografie făcută cu câţiva ani în urmă: un tânăr firav, cu o figură speriată, în haine largi şi neîngrijite. 

Imediat după tentativa de crimă, poliţia Capitalei i-a arestat pe şoferul lui Davila şi pe bucătăreasa 
Maria Mihăescu, mama atentatorului, ambii fiind consideraţi complici. Cei doi au negat orice implicare, ma-
ma declarând că nu cunoştea intenţiile fiului şi menţionând unele rude în Brăila, unde tânărul se putea as-
cunde. Un agent al Siguranţei, Titu Constantinescu, a fost trimis la Brăila, unde l-a arestat pe Jean Dimitriu, 
adăpostit de o mătuşă. La interogatoriul luat în sediul Poliţiei Brăila, suspectul a mărturisit fapta („l-am lovit 
cu pumnalul, în timp când dormea şi am lăsat cuţitul în rană”), nu şi motivul tentativei de crimă. 

Alexandru Davila s-a aflat câteva zile în comă, după care a început să îşi revină, fiind tratat în Clinica 
Dr. Stoicescu. Avea să rămână, însă, parţial paralizat şi în scaun, până la sfârşitul zilelor sale2. Atentatorul a 
fost adus în Bucureşti şi încarcerat la închisoarea Văcăreşti, de unde a fost transportat pentru interogatorii la 
Cabinetul de Instrucţie, cel care a coordonat ancheta fiind procurorul general Aristid Alexandrescu3. Presa a 
subliniat personalitatea victimei4, dar a început să scoată la iveală şi aspecte din viaţa intimă a atentatorului şi 
legăturile sale cu victima. 

                                                 
1 Vezi „Notiţe biografice” în Alexandru Davila, Din torsul zilelor. Vol. I. Editura Oltenia, Bucureşti, (1920), pp. 2-3. De ase-
menea, Ion Breazu, Alexandru Davila (Necrolog), în „Dacoromanica”. Buletinul „Muzeului Limbei Române”. Universitatea 
„Regele Ferdinand” I, Cluj, Anul VI, 1929-1930, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1931, pp. 648-650. 
2 Arestarea criminalului Jean Dimitriu, în „Adevărul”, Anul XXVIII, No. 10081, miercuri 8 aprilie 1915, p. 3. 
3 Instrucţia atentatului contra d-lui Davila, în „Adevărul”, Anul XXVIII, No. 10090, vineri 17 aprilie 1915, p. 3. 
4 „Gazeta ilustrată”, Anul I, no. 18, 11 aprilie 1915, p. 10; „Universul literar”, Anul XXI, No. 15, p. 1. 
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Procesul a avut loc după aproape un an, în februarie 1916, în sediul Curţii cu juraţi din strada Gabro-
veni. Interesul a fost enorm, fiind acceptate numai o sută de persoane, şi acelea cu invitaţii. A judecat un com-
plet format din Bădescu-Roşiori, preşedinte, C. Cernăţianu şi N. Stanciu, judecători asesori. Avocaţii apărării 
au fost Toma Dragu şi Constantin Petrescu, ajutaţi de jurnalistul de investigaţii Alexandru Tissescu, iar avoca-
tul părţii vătămate a fost Ioan Vasilescu. Procuror de caz a fost Diaconescu. 

Avocatul părţii civile, Vasilescu, şi-a început pledoaria prezentând faptele ca premeditate, asasinul 
îndoind ciocănelele soneriei, scoţându-şi papucii, urmărind mişcările victimei prin casă şi folosind un „cuţit 
grozav”, cu care a vizat direct capul. Avocatul a considerat drept motivaţie a tentativei de crimă ura împo-
triva stăpânului, „pe care Dimitriu o căpătase fiindcă se credea superior situaţiunei de servitor, din care d. Da-
vila nu voise să-l ridice”. Avocatul menţiona că „pervertirea lui sexuală, această stare morbidă, care îl făcuse 
să-şi ridice ochii la trupul stăpânului său” făcuse ca cele două „uri” să se contopească şi că „perversiunea 
sexuală invocată de acuzat nu-l poate scuza de fapta sa”. Din partea apărării, Tissescu, jurnalist „de sen-
zaţie”, a susţinut teza geloziei, care l-a îndemnat pe tânăr în tentativa de a comite „crimă pasională”. Avo-
catul Petrescu a pus tentativa de crimă pe o surescitare excesivă şi a justificat comportamentul inculpatului 
prin copilăria nefericită, de victimă a unor homosexuali bătrâni din portul Brăila. Avocatul Toma Dragu a 
susţinut că mediul l-a făcut criminal pe tânărul Dimitriu şi că, referitor la mobilul crimei, „Parchetul l-a cău-
tat şi găsit în criminal, pe când în realitate el este născut în afară de el”. În concluzie, apărarea a cerut achita-
rea, pe considerentul că „prin condamnarea lui ar fi să se dea un certificat bandelor de pederaşti din băligarul 
cărora a ieşit Jean Dimitriu”. 

Dacă apărarea a subliniat trecutul homosexual al inculpatului, pentru a-i justifica personalitatea şi 
fapta, acuzarea a menţionat lucrul acesta doar în legătură cu prima declaraţie făcută de Dimitriu, în arestul 
din Brăila, în care spunea că a dorit legături intime cu victima, de unde şi mobilul crimei5. Declaraţiile incul-
patului, aşteptate cu nerăbdare de public, au fost contradictorii, ceea ce a determinat completul de judecată 
să îl atenţioneze asupra consecinţelor schimbării declaraţiilor iniţiale şi să ceară juraţilor să nu îi acorde cir-
cumstanţe atenuante. Tânărul a pretins că a avut cu stăpânul său „relaţiuni anormale de perversiuni sexuale”, 
că acesta nu a mai dorit continuarea lor, revenind la relaţii cu femei şi că îl „maltrata” în mod obişnuit. Într-o 
altă declaraţie, a menţionat că a băut pentru a-şi face curaj înaintea comiterii faptei şi că îşi ura stăpânul, pen-
tru că nu îi schimbase statutul de servitor cu un altul superior. A mai afirmat că de la venirea în Bucureşti 
fusese „pervertit” de persoane din lumea bună, cu care avusese relaţii sexuale şi al căror nume nu dorea să îl 
facă public, neavând legătură cu procesul. Declaraţiile lui se pare că au făcut impresie bună publicului, care a 
început să îl considere un tânăr nefericit, pe care presa îl descria drept „om de rând, curăţel îmbrăcat, ras 
proaspăt, cu o mustaţă tăiată mic (...) ochi negri, inteligenţi”6. În faţa instanţei, inculpatul a descris tentativa 
de crimă astfel: „În ziua de 4 aprilie, noaptea, văzând că stăpânul a adus o prostituată şi văzând ce a făcut cu 
ea, m-a apucat nu ştiu ce! A doua zi, am trimis o scrisoare unui domn cu care avusesem relaţii, chemându-l 
la un rendez-vous şi nenorocirea a voit ca acel domn să nu vie şi starea mea de surescitare a continuat. 
Atunci, fără să ştiu ce fac, m-am dus în odaia d-lui Davila, unde d-sa dormea, mi-am scos pantofii, am intrat 
înăuntru, după ce băusem dintr-o sticlă cu rachiu şi, luând pur şi simplu un pumnal de vânătoare din pano-
plie, l-am băgat în capul stăpânului meu. Am revenit în odaie şi văzând cum stăpânul meu se căznea să-şi 
scoată pumnalul, m-am îngrozit şi am fugit”7. 

Verdictul juraţilor a fost „culpabil de crimă săvârşită, dar neizbutită, însă fără premeditare”, adică, 
altfel spus, tentativă de crimă sub impulsul momentului. Judecătorul Bădescu-Roşiori a dat o sentinţă de 5 
ani muncă silnică şi 1 leu despăgubire (simbolică) părţii vătămate8. 

În urmă, a rămas procesul considerat „scandalos” şi care a afectat grav imaginea victimei, prin dez-
văluirile privind viaţa sa intimă. Alexandru Davila a rămas în scaunul cu rotile aproape 14 ani, până la sfâr-
şitul vieţii sale9. 

Jean Dimitriu s-a întors în „întunericul” din care venise. A fost trimis la închisoarea Văcăreşti, unde 
l-au prins războiul şi ocupaţia germană din anii 1916-1918. După care ştirile despre el lipsesc... 

                                                 
5 Procesul crimei din str. Zorilor, în „Adevărul”, Anul XXIX, No. 10390, 13 februarie 1916, p. 4. 
6 Procesul crimei din str. Zorilor. Dezbaterile înaintea Curţei cu juraţi, în „Adevărul”, Anul XXIX, No. 10391, duminică 14 februarie 
1916, p. 4. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 A încetat din viaţă la 19 octombrie 1929 în Bucureşti şi a fost înmormântat în cavoul familiei, din Cimitirul Bellu. La în-
mormântarea sa au participat personalităţi ale vremii, precum Octavian Goga, Tony Bulandra, Ion Marin Sadoveanu, Con-
stantin Nottara ş.a. Vezi Ion Breazu, Alexandru Davila (Necrolog), în loc cit., p. 648, şi Înhumarea rămăşiţelor pământeşti ale lui 
Alexandru Davila, în „Adevărul”, Anul 42, No. 14060, miercuri 23 octombrie 1929, p. 3. 
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Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare. Începuturi 

 
Dr. Anca Minodora COSTIN-HENDEA 

Baia Mare 
 

Istoria Liceului „Gheorghe Şincai” din Baia Mare începe în anul 
1919 şi este asociată cu înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.  

Consiliul Dirigent al Transilvaniei, al Banatului şi al ţinuturilor 
româneşti din Ungaria, care a funcţionat în perioada 1918-1920, a dispus 
ca Resortul de Culte şi Instrucţie Publică să înfiinţeze 27 de licee româ-
neşti în Transilvania, printre acestea numărându-se şi Liceul „Gheorghe 
Şincai” Baia Mare, iar Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent publica, în data 
de 16 august 1919, numele celor 27 de directori care vor prelua conduce-
rea noilor şcoli şi licee româneşti. 

Delegatul ministerial, dr. Alexandru Pteancu, directorul regional 
de Oradea – de care aparţinea învăţământul băimărean, a preluat localul 
viitorului Liceu Românesc de Stat, în data de 29 iunie/12 iulie 1919. 

Clădirea în care s-a aflat, iniţial, Liceul Românesc de Stat era situa-
tă pe strada Crişan, unde funcţionează astăzi Şcoala Gimnazială „Petre Dulfu”. La momentul tensionat 
al preluării imobilului a fost prezent prefectul judeţului Satu Mare, dr. Alexandru Racoţi, asistat de forţe 
poliţieneşti. 

Dr. Gheorghe Hetcou, primul director al liceului, a iniţiat, din luna august 1919, organizarea li-
ceului românesc şi a acţionat cu multă eficienţă pentru ca începerea cursurilor să fie posibilă cât mai re-
pede, intervenind şi pentru mutarea liceului într-un local funcţional. 

Resortul de Culte şi Instrucţiune Publică a aprobat mutarea liceului pe strada Regele Ferdinand, 
azi Gheorghe Şincai, în localul Şcolii Primare, prin Ordinul nr. 9693/1919. Această clădirea a fost con-
struită între anii 1903 şi 1906, fiind proiectată ca gimnaziu şi avânda opt săli de clasă. Pentru demararea 
primului an şcolar în condiţii optime, amenajarea ei s-a realizat cu mare operativitate, iar la 30 octom-
brie 1919 s-a putut ţine aici şedinţa de constituire a corpului profesoral. Profesorii participanţi la primul 
Consiliu al Liceului „Gheorghe Şincai” sunt: Ioan Bozga, Aurel Coza, Ioan Cristian, Vasile Găluşcă, 
Andrei Pop, Iosif Pop, Emil Roussellot şi Nicolae Ţarină. Profesorilor care activaseră în Liceul Maghiar 
li s-a propus rămânerea în activitate, în schimbul depunerii jurământului de credinţă, dar aceştia au refu-
zat. La această întâlnire, dr. Hetcou a propus ca pentru liceu să se adopte numele lui Gheorghe Şincai, 
corifeul Şcolii Ardelene, model de verticalitate morală, de conştiinţă şi de patriotism. 

Gheorghe Hetcou este primul director al Liceului „Gheorghe Şincai”. Doctor în filosofie, pre-
ot, este numit în 5 iulie 1919 profesor titular de limba şi literatura română, germană şi director pro-
vizoriu al Liceului „Gheorghe Şincai”, prin Decretul nr. 7569 din 1919 al Consiliului Dirigent, Resortul 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, iar în 3 aprilie 1920, prin Decretul nr. 360 din 1920, a fost definitivat în 
postul de director1, pentru ca mai târziu să devină director imuabil, ca recunoaştere a meritelor sale 
profesionale. 

Dr. Gheorghe Hetcou, preot greco-catolic, vicearhidiacon onorific, a fost conducătorul acestei 
instituţii de învăţământ timp de mai bine de 20 de ani.  

Născut la 20 iulie 1884, în localitatea Abrămuţ din judeţul Bihor, fiu de preot, este remarcat, atât 
în cercurile politice, cât şi în cele religioase ale vremii, pentru erudiţia sa. După Marea Unire de la 1 De-
cembrie 1918, i se încredinţează o misiune deosebită: este chemat de la catedra sa de la Beiuş de către 
membrii Consiliul Dirigent, cu susţinerea lui Vasile Lucaciu, Iuliu Maniu şi a episcopilor Iuliu Hossu şi 
Demetriu Radu, să preia funcţia de director şi, totodată, rolul de organizator al învăţământului liceal al 

                                                 
1 Anuarul Liceului de stat „Gheorghe Şincai” din Baia Mare pe anul şcolar 1919-1920, Baia Mare, 1920, Tipografia Astra, p. 14. 
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celei ce avea să devină, sub conducerea sa, una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ liceal 
din România întregită, Liceul „Gheorghe Şincai” din Baia Mare.  

A beneficiat, de-a lungul timpului, de sprijinul protopopului Alexandru Breban, al episcopilor 
Alexandru Rusu şi Ioan Bălan. După Dictatul de la Viena, în 1940, directorul Gheorghe Hetcou se re-
fugiază din Ardealul de Nord, la Lugoj, unde obţine un post de profesor la Liceul de Băieţi, pe care îl va 
ocupa până în 1958, când se stinge din viaţă. Lasă în urma lui o bogată activitate culturală şi spirituală, 
prin coordonarea generaţiilor de profesori şi de elevi, cărora le-a impregnat dragostea pentru disciplină, 
moralitate, cultură şi patriotism autentic, călăuzit de două principii fundamentale: Nihil sine Deo! şi Ora et 
labora! 

La deschidere liceul a avut 172 elevi şi 17 profesori, iar cursurile s-au desfăşurat în 8 săli de clasă, 
un laborator de chimie, un laborator de fizică. Biblioteca liceului dispunea de peste 10.000 de volume. 

Cursul festiv pentru deschiderea anului şcolar 1919-1920 a avut loc la 3 noiembrie. În prezenţa 
unui mare număr de elevi, părinţi, preoţi, cetăţeni ai oraşului entuziasmaţi de importanţa evenimentului, 
dr. Hetcou a citit mesajul său de salut adresat tuturor celor implicaţi în nobilul demers „patronat de ma-
rele bărbat al neamului, ilustrul istoric Gheorghe Şincai”2. 

 
DISCURS DE INAUGURARE 

rostit în 3 Noiembrie 1919 la deschiderea Liceului „Gheorghe Şincai” 
şi a anului şcolar 1919/1920 de directorul liceului, dr. Gheorghe Hetcou 

 
O bucurie nemărginită simte inima mea în aceste clipe sfinte de inaugurare, când, cu ajutorul prea bunului 

Dumnezeu, între acordurile măreţe ale Imnului nostru naţional, în prezenţa unui ales public românesc, în faţa primului 
Corp profesoral român, înaintea primilor elevi români, ca primul director român, deschid primul an şcolaristic la acest 
liceu, devenit acum al nostru, românesc. 

La acest institut, înfiinţat acum aproape 250 de ani de călugării iezuiţi, condus apoi de minoriţi, trecut la urmă 
în posesiunea statului maghiar – an de an s-au deschis porţile muzelor pentru primirea fiilor unui neam străin de noi şi 
duşman a tot ce ne-a fost nouă mai scump şi românesc. 

Azi, graţie Providenţei divine, acest liceu se deschide în zidul nou al liceului din str. Regele Ferdinand, se deschi-
de cu 8 clase, împreună cu un internat frumos de băieţi – pentru primirea voastră, tinerilor vlăstari români, sub conduce-
rea noastră, a profesorilor de aceeaşi limbă şi de acelaşi sânge cu voi şi sub patronajul celui mai intransigent istoric român, 
al marelui şi luminatului bărbat de ştiinţă dr. Gheorghe Şincai. 

Iubiţi colegi, domnilor profesori, vă salut ca pe cei dintâi profesori ai Liceului „Gheorghe Şincai”. Vă salut cu 
toată dragostea sinceră a unui tovarăş de muncă şi coleg adevărat, ce vă sunt şi vreau să vă fiu. Vă salut ca pe tot atâtea 
făclii luminătoare, puse aici să revărsaţi lumina culturei în întunericul ce ne împrejmuie. Noi suntem chemaţi să risipim 
întunericul din sufletele tinerilor concrezuţi creşterei noastre, noi suntem chemaţi ca, prin exemplu bun, prin disciplină de 
fier să creştem caractere ferme, de fier, cu principii sănătoase, religioase-morale, naţionale. 

Sentimentul religios-moral şi sentimentul nobil naţional vor fi acele două flori frumoase cu cari – în umbra sfintei 
Cruci şi a scumpului nostru Treicolor – le vom sădi cu sfinţenie în sufletele voastre. 

Acestea vor împodobi caracterul vostru, individualitatea, personalitatea voastră, acestea vor da timbrul nobil eu-
lui vostru superior. Vă vom făuri în caractere religioase, morale şi naţionale, disciplinate, intransigente, cari ţin morţiş la 
principiile şi convingerile lor bune, cari nu cedează: Etsi fractus illabatur orbis – şi dacă se va prăbuşi lumea în bu-
căţi, precum zice Horaţiu, poetul clasic, vă vom creşte aşa ca să fiţi români buni şi creştini adevăraţi, asemenea marelui 
nostru patron, carele opera sa măreaţă, Cronica Românilor, o închină lui Dumnezeu, precum zice în prefaţă: „O în-
chin eu, ticălosul verme, preaputernicului D-zeu Sabaoth, cătră care barbuteşte cu oftări rugătoare, cu geamăt tremurător, 
neputincioasa-mi buză, pe care nu-l poate numi limba, cugetul nu ştie unde să-l caute, Stăpânul lumilor, necuprinsa Fiin-
ţă, Una, Vecinică”. 

Iar în alt loc al prefeţei Cronicei sale dă expresie dragostei sale neprihănite faţă de limba şi literatura neamului 
său, unde zice: „Ţie, Maiestate D-zeiască, jertfă aduce, rugându-te să ne rabzi şi mai departe pre noi toţi sub părtinitoa-
rea-Ţi grije; să scuteşti limba, literatura şi existenţa Naţiei române, pârlogite şi departe, cu câteva veacuri înapoia altor 
neamuri rămase, că Tu ai fost D-zeul părinţilor noştri, Tu eşti, Tu vei fi, Tu vei rămânea şi aici şi în cealaltă viaţă veci-
nică nouă Domn şi Dumnezeu!” 

                                                 
2 Anuarul Liceului de Stat „Gheorghe Şincai” din Baia Mare pe anul şcolar 1928-1929, Baia Mare, 1920, p. 1. 
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Iubiţi elevi, luaţi pildă de religiozitate sfântă, luaţi exemplu de dragoste de limbă şi de neam de la patronul nos-
tru Gheorghe Şincai. Luaţi pildă de dragoste de muncă de la dânsul „care – precum ne spune despre el celălalt istoric 
mare al nostru, Papiu Ilarian – zi şi noapte muncea cu ardoare, necunoscând oboseala şi jertfind tot ce avea mai scump pe 
altarul neamului său iubit”. Prin iubirea de Dumnezeu, prin iubirea de neam şi limbă, prin dragoste de muncă, prin 
ascultare şi supunere mai marilor noştri va deveni România Mare într-adevăr şi tare, aşa că „nici porţile iadului nu o vor 
învinge!” 

Prin aceste virtuţi divine vom arăta lumii că „din vultur, vultur se naşte şi din stejar, stejar răsare” şi vom da 
dovezi la lume „că-n aste inimi, că-n aste piepturi, că-n aste mâini mai curge un sânge de român!” 

Am spus la începutul vorbirei mele că acest liceu se deschide sub patronajul marelui istoric Gheorghe Şincai. Ieri, 
2 Noiembrie, am ridicat paos pentru sufletul lui nobil la altarul Domnului, fiindu-i aniversarea morţii. Azi, la deschide-
rea Liceului, numit după dânsul, se cuvine să se facă aici o scurtă schiţare a vieţii şi activităţii lui literare. 

Gheorghe Şincai – numit în literatură „reprezentantul Şcolii Ardelene” s-a născut în anul deschiderii primelor 
şcoli româneşti în Blaj, în 1754, în comuna Şamşud, în scaunul Mureşului, ca o odraslă a unei familii nobile din Şinca 
Veche – de unde şi numele familial „Şincai” – în ţara Oltului, ţinutul Făgăraşului. El se distinse deja pe băncile 
şcoalei, fiind totdeauna primul elev între conşcolarii săi. În vârstă de abia 20 de ani se înalţă de pe bancă la catedră, de-
venind profesor la Blaj. De aici, împreună cu al doilea reprezentant al Şcolii Ardelene, cu Petru Maior, fu trimis la Ro-
ma pentru a studia ştiinţa sfântă: teologia şi filozofia. În Roma a fost promovat de doctor al teologiei şi filozofiei. 

Prin bibliotecile de acolo, zi şi noapte culegea documente pentru opera sa istorică, pentru Cronica sa măreaţă, 
care dovedeşte cu argumente nerăsturnabile faptul contestat de vrăjmaşii neamului nostru, mai ales de unguri, că noi după 
sânge suntem strănepoţii glorioşilor noştri străbuni – romanii. Reîntors din Roma, se va opri în Viena şi, în colaborare 
cu al treilea reprezentant al Şcolii Ardelene, cu Samuil-Clein-Micul, scoate de sub tipar Gramatica daco-romană, în 
care documentează latinitatea, romanitatea şi a limbei noastre româneşti. 

Ajuns acasă, ca director al şcoalelor române din Transilvania, timp de 12 ani în vizitaţie şcolară cutreieră toate 
ţinuturile locuite de români – atunci probabil s-a abătut şi pe la Baia Mare; în această vreme înfiinţă 300 de şcoli, având 
la an plată de 300 floreni. Din serviciul şcoalei trecu în serviciul bisericei şi ca şi călugăr şi canonic în curs de 10 ani adu-
ce servicii Bisericei, se roagă mult şi trăieşte o viaţă meditativă, sfântă. Neobosit, cu zel mare şi însufleţire înflăcărată lu-
cră el – pro linguae et gentis honore – pentru onoarea limbei şi a neamului său şi, ca drept răsplată, îndură arestări 
şi persecuţiuni nu numai din partea străinilor, ci chiar şi din partea conaţionalilor săi răutăcioşi. A trebuit să alerge mult, 
după datina sa, cu toiagul în mână, cu desagii în spate, în cari purta Cronica sa – fătul său cum zicea el, cu dorul as-
cuns, dar zadarnic al inimei sale, de a putea tipări acest tezaur nepieritor al gintei române. În desagii de lână, la un loc 
cu toată sărăcia lui purta Cronica sa, averea noastră naţională – cel mai sărac, dar în ştiinţă cel mai bogat autor ro-
mân. La Alba Iulia îşi duse fătul să-l arate lumii, îşi duse Cronica sa pentru cenzurare şi tipărire – şi cu mare mâhni-
re se umplu sufletul său amărât la auzul criticei draconice a cenzorului ungur: Opus igne, auctor patibulo dignus – 
Opera e vrednică de foc, iar autorul de furci. Disperat că nu-şi poate tipări Cronica, muri în anul 1816, când marele 
dascăl ardelean Gheorghe Lazăr trecu Carpaţii să reînvie România, se stinse în 2 noiembrie – ieri au fost 103 ani de la 
moartea lui – departe de ai săi, între străini, în comuna Sinea din Cehoslovacia de azi, muri departe de România cel mai 
mare român, adevărat martir, după o viaţă zbuciumată şi foarte, foarte amărâtă! 

Viaţa lui Gheorghe Şincai în miniatură este viaţa zbuciumată a poporului român. Istoria lui e oglinda fermeca-
tă în care se răsfrânge istoria întreagă a neamului nostru – a acelui neam, despre care zice Patronul nostru cu amărăciune 
sufletească că în urma vitregiei sorţii crude a ajuns „o naţiune pârgolită, departe, foarte departe, înapoia altor neamuri 
rămasă”. Da, o naţiune pârgolită am fost noi, românii, până ieri, până am ajuns şi noi, după atâtea jertfe, după atâtea 
hecatombe ale nenumăraţilor noştri martiri naţionali, în frunte cu Horia, Cloşca şi Crişan şi Iancu, craiul munţilor, am 
ajuns şi noi la recunoaşterea drepturilor noastre, la dreptul de liberă dispunere asupra sorţii noastre. 

Ştim bine cu toţii că pe baza acestui drept s-a întrunit în 1 Decembrie a anului trecut în cetatea lui Mihai Vi-
teazul, în Alba Iulia, Adunarea noastră mare, Naţională, care a decretat alipirea Ardealului nostru frumos către scum-
pa noastră Românie liberă. 

Şi Maiestatea Sa, gloriosul nostru Rege Ferdinand întâiul, ne-a primit sub ocrotirea coroanei Sale strălucitoare 
şi ce a urmat după aceasta se va încresta pe paginile de aur ale istoriei noastre: Regele nostru, ca şi Căpitanul suprem al 
oastei sale brave, a dat ordin de ocupare armatei sale creştine şi dorobanţul român – „uşor ca şoimul cel uşor, ce sboară de 
pe munte”, cum zice clasicul nostru poet Alecsandri – s-a avântat în zbor sublim peste Carpaţi şi, coborând în văi, a 
traversat apele: Mureşul, Someşul, Crişul, Tisa şi nu s-a oprit până la Dunăre, până la Pesta blăstămată, unde l-a 
zdrobit, l-a umilit definitiv pe îngâmfatul nostru duşman secular. 
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Şi prin aceasta s-a întâmplat dezrobirea noastră şi a neamului întreg de la Nistru pân’ la Tisa şi s-a împlinit 
visul de aur visat de moşii, strămoşii noştri, şi s-a realizat idealul nostru sfânt, naţional: pe plaiurile frumoase ale Daciei 
fericite a lui Decebal, cucerite odinioară de bravii legionari ai divinului Traian, răsare, se ridică falnic o împărăţie fru-
moasă, binecuvântată de Dumnezeu, scumpa noastră Românie Mare. 

Dragi colegi, iubiţi elevi! 
Bunul Dumnezeu în România Mare ne-a dăruit o ţară mare, frumoasă, o patrie scumpă; ne-a dăruit nouă cari 

pe plaiurile acestea nu ştiam de patrie, nu de patriotism; nouă cari n-am avut patrie, numai o maşteră vitregă, o ţară bles-
temată, căreia noi, românii nu i-am fost fii, ci i-am fost sclavi ordinari, despoiţi, batjocoriţi şi maltrataţi. Sclavi am fost 
noi pe vatra noastră strămoşească, în văile şi munţii lui Traian, noi fiii şi strănepoţii lui Traian. 

În loc de patrie, în loc de mamă iubitoare, am avut noi, pui de vultur – puii acvilei romane – un monstru cu do-
uă capete, care s-a hrănit din sudoarea feţei noastre şi din sângele nostru; care în războiul mondial ne-a adus până acolo, 
de a trebuit să luptăm între noi „cei de-un sânge şi de-o lege”, feciorul împotriva tatălui, tata împotriva feciorului, frate în 
contra fratelui! 

Acum ştim şi noi ce înseamnă pentru noi patria, acum când o avem în România Mare. Înseamnă cea mai dulce, 
înseamnă cea mai scumpă mamă iubitoare, care merită toată stima, toată dragostea, toată jertfa din partea noastră. 

Să mulţumim Domnului că ne-a dăruit o patrie română care ne îmbie posibilitatea realizării şi a idealurilor 
noastre culturale, ridicarea templului nostru cultural-românesc, dacă în anul acest prim şcolar vom şti purta într-o mână 
spada victorioasă a ştiinţei, organizând pe aceste plaiuri instrucţia, învăţământul nostru naţional-românesc, iar cu cealaltă 
mână vom depune printr-o muncă intensivă fundamentele de granit ale unei educaţii ideale româneşti şi creştineşti, bazate 
pe principiile eterne religioase-morale şi naţionale. 

Să-l rugăm pe Dumnezeul părinţilor noştri din toata inima, zi şi noapte, în coate şi genunchi, cerând ca patria 
noastră scumpă în veci să ni-o ţină, ca pururea să ni-o ocrotească, să o putem iubi şi, dacă ar fi lipsă, să fim gata orişi-
când şi viaţa să ni-o jertfim pentru dânsa – conform îndemnului marelui nostru bard naţional Andrei Mureşianu: „Mu-
rim mai bine-n lupte cu gloria deplină, decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost pământ!” 

Deci în semn de dragoste şi alipire să zicem şi să strigăm cu o gură şi cu o inimă: 
„Trăiască Patria noastră!” 
„Trăiască România Mare!” 
„Trăiască şi înfăptuitorul României Mari, Maiestatea Sa Regele Ferdinand!” 
„Trăiască Maiestatea Sa Regina Maria!” 
„Trăiască Augustul nostru Moştenitor de Tron, Carol!” 
„Trăiască Armata Română!” 
 
Obiectele de studiu şi repartizarea lor pe nivel de clase, pentru anul şcolar 1919-1920, erau pre-

văzute în „Programa analitică pentru şcolile secundare din Ardeal, Banat şi părţile Ungariei”, publicată 
de Resortul Cultelor şi Instrucţiunii Publice al Consiliului Dirigent Român, completată în anul şcolar 
1921-1922, de către Secretariatul General din Cluj. 

 

Clasa 

Nr. 
crt. 

Obiecte I II III IV V VI VII VIII 
Suma 
orelor 

1 Religiunea 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

2 Lb. Română 4 4 3 3 3 3 3 3 26 

3 Lb. latină  4 3 3 3 3 3 3 22 

4 Lb. elenă     2 2 2 2 8 

5 Lb. franceză 3 3 3 2 3 3 3 2 22 

6 Lb. germană   3 3 2 2 2 2 14 

7 Instr. civilă    1     1 

8 Drept const. şi adm. E.p.        1 1 

9 Filozofie        3 3 

10 Istorie 2 2   2 2 2 3 13 

11 Geografie 3 2 2 2 2    11 

12 Matematică 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

13 Ştiinţe naturale 2 2  3 3 2 3 2 17 
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14 Chimie    3   3  6 

15 Fizică   3   3 3 3 12 

16 Igienă    1    1 2 

17 Muzică vocală 2 1 1 1 1 1 1 1 9 

18 Desenul artistic 2 2 2 2 2 2   12 

19 Caligrafie 2 1       3 

TOTAL ORE OBL. 26 26 25 29 28 28 30 31 223 

 
Evaluarea se realiza prin calificative, care oscilau între „foarte bine” şi „nesuficient”, existând si-

tuaţii de elevi premiaţi, dar şi de repetenţie (6 elevi în anul şcolar 1919-1920). Elevul aflat în această si-
tuaţie era declarat „rămas”. Elevii din primul an de funcţionare aveau, fie statut de „ordinari”, fie de 
„particulari” şi aparţineau confesiunilor: greco-catolică (144), romano-catolică, unitariană, ortodoxă (1). 
Limbile materne vorbite de elevii înscrişi în anul 1919 erau: româna, maghiara, germana. 129 dintre elevi 
declarau că stăpânesc, atât limba română, cât şi limba maghiară, 37 cunoşteau doar româna, 5 doar ma-
ghiara. 

Elevii care s-au înscris în primul an în liceu erau născuţi în intervalul 1899-1910. Cei mai mulţi 
(47) studiau în clasa I a cursului secundar, echivalentă clasei a V-a din actualul sistem de învăţământ, iar 
cei mai puţini (9) se aflau în clasa a VIII-a, echivalentă clasei a XII-a. 

Majoritatea părinţilor au declarat că aparţin categoriei de mici „economi, proprietari, arendatori 
independenţi” (58) sau de „ intelectuali/cărturari: funcţionari publici, preoţi, profesori, învăţători” (65). 
Domiciliile stabile ale elevilor se aflau în „Baia Mare, Satu Mare, Sălaj, Solnoc-Dobâca, Dolj, Soroca, 
Olt”3. 

Liceul a avut şase elevi bursieri ai statului, în 1919-1920. 
Din 28 aprilie 1920, în Liceul „Gheorghe Şincai” a luat fiinţă „Cohorta de cercetaşi”, coordona-

tă de profesorul de gimnastică, din care făceau parte 67 de elevi. 
Societatea de lectură „Gheorghe Şincai”, înfiinţată în 10 mai 1920 şi condusă de prof. Iulian 

Chitta, a desfăşurat 12 şedinţe în primul an de activitate, beneficiind de un fond financiar moştenit, în 
valoare de 992,85 coroane, tezaurizat în banca oraşului. Elevii plăteau o taxă de membru, sporind pa-
trimoniul societăţii. 

Din 2 noiembrie 1919 a funcţionat internatul particular al liceului, în clădirea bisericii greco-
catolice din str. „Dr. Vasile Lucaciu” nr. 59. Înfiinţarea internatului era privită de dr. Hetcou ca o nece-
sitate imperativă, „nu numai din punct de vedere moral, dar şi naţional”, pentru a-i proteja pe „băieţii 
români prin oraşele deplin maghiarisate şi bolşevisate”4. Prin urmare, a iniţiat înfiinţarea internatului în 
clădirea palatului greco-catolic edificat în 1910, cu binecuvântarea PS Iuliu Hossu, episcop al Gherlei în 
acel moment. 

În schimbul sumei de 3.000 de coroane anual, plătibilă în două tranşe, cei 75 de băieţi beneficiau 
de trei mese pe zi, „încălzit, luminat, spălat şi instrucţie separată în studii”. Taxa putea fi achitată şi în 
produse, iar cazarmamentul era adus de fiecare elev de acasă, măsură la care s-a renunţat din anul urmă-
tor. 

Elevii internişti beneficiau de câte o oră de plimbare zilnică, după masa de prânz, fără permis 
special, cu scopul de a le dezvolta independenţa şi de a le forma „caractere mai statornice”. 

Astăzi, Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” face parte din Asociaţia Liceelor Centenare şi re-
prezintă un pol al excelenţei în învăţământul preuniversitar românesc. 

 

                                                 
3 Anuarul Liceului de Stat „Gheorghe Şincai” din Baia Mare pe anul şcolar 1919-1920, Baia Mare, 1920, Tipografia Astra, p. 30 
4 Ibidem, p. 20. 
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De ce nu avem activitate minieră în Maramureş? 

 
Lazăr-Aurel PANTEA 

Baia Mare 

 
Scurt istoric al mineritului după Marea Unire de la 1 decembrie 1918 

 
Vizitatorii din ţară şi de peste hotare, văzând gurile de mină de pe teritoriul Maramureşului, ruinele 

flotaţiilor de la Baia-Borşa, Băiuţ, Cavnic, Baia-Sprie, Săsar şi iazurile de decantare, întreabă de ce nu mai 
avem activitate minieră? De peste 2.000 de ani, în acest colţ de ţară mineritul a constituit ocupaţia de bază. 
La finele Primului Război Mondial, minele din Transilvania se aflau într-o situaţie deosebit de grea. Cele a 
căror activitate a încetat erau inundate. Minele rămase în funcţiune duceau lipsă de mineri, de lemn de mină, 
precum şi de alte materiale şi unelte necesare procesului tehnologic. 

După Marea Unire de la 1 decembrie 1918, printre primele preocupări ale Statului au fost refacerea, 
dezvoltarea şi organizarea industriei, dar şi asigurarea forţei de muncă şi a unor condiţii sociale pentru mineri 
şi familiile acestora. Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1813 şi Înaltul Decret Regal nr. 2588/5 aprilie 
1919, a fost înfiinţată Regia Întreprinderilor Miniere şi Metalurgice ale Statului din Ardeal (R.I.M.M.A.), cu 
Direcţia Baia Mare şi Direcţia Hunedoara. De Direcţia Baia Mare aparţineau exploatările miniere următoare: 
Valea Roşie şi Dealul Crucii din Baia Mare, Baia-Sprie, Cavnic, Şcoala Minieră şi Laboratorul de Analize 
Chimice Baia Mare, judeţul Satu Mare; Exploatarea Minieră Băiuţ, judeţul Someş; Rodna Veche, judeţul Nă-
săud; Roşia Montană, judeţul Alba, şi Exploatarea Minieră Săcărâmb din judeţul Hunedoara; Uzinele Metali-
ce şi Metalo-Chimice din Firiza de Jos, judeţul Satu Mare; Topitoarele şi Uzinele Metalo-Chimice din 
Strâmbu-Băiuţ, judeţul Someş, şi Uzinele Metalice şi Metalo-Chimice din Zlatna, judeţul Alba. De Direcţia 
Hunedoara aparţineau minele şi topitoarele de fier ale statului din Transilvania şi Banat. 

Până în anul 1919, minerii şi topitorii lucrau câte 12 ore pe zi. De la 1 mai 1919, în baza hotărârii 
Consiliului Dirigent al Transilvaniei şi Banatului, la propunerea Direcţiei Baia Mare a Minelor şi Topitoare-
lor Statului, s-a trecut la ziua de muncă de 8 ore/schimb la toate minele şi topitoriile statului din ţară. În 
condiţiile de după război, aprovizionarea cu alimente şi combustibili pentru încălzirea locuinţelor se asigurau 
de către Direcţia Minelor şi Uzinelor. A fost stabilită raţia lunară de făină de grâu între 5 şi 15 kg pe membru 
de familie, precum şi raţia de lemne pentru foc sau cărbune. Din luna iulie 1919, direcţiunea a mărit salariile 
minerilor şi topitorilor şi le-a acordat un ajutor familial în cereale, ajutor stabilit pentru fiecare zi de muncă 
prestată. 

Prin Constituţia din anul 1923 şi Legea Minelor din 1924, toate bogăţiile subsolului ţării devin pro-
prietate a statului, administrate prin Ministerul Industriei şi Comerţului. În vara anului 1923, s-a luat decizia 
de construire în incinta sediului Direcţiei Minelor şi Uzinelor Baia Mare a unei instalaţii de separare a argin-
tului şi rafinare a aurului, care să prelucreze întreaga producţie de aur a Ardealului. Anterior, separarea se 
realiza în Slovacia şi Germania. Instalaţia s-a pus în funcţiune pentru rodaj la sfârşitul lunii noiembrie 1924, 
iar din ianuarie 1925 a intrat în funcţiune pentru producţie. 

În perioada 1919-1928, activitatea era axată pe execuţia de lucrări miniere de deschidere şi pregătire, 
lucrări de exploatare a filoanelor cu conţinut mai bogat în aur şi argint, de evacuare a apelor din orizonturile 
inundate, cât şi de îmbunătăţire a aerajului general al minelor. Toate minele R.I.M.M.A. aveau şteampuri 
pentru prelucrarea minereului extras. Minereul cu conţinut bogat în metale se selecta în mină şi se transporta 
direct la Topitoarele de la Firiza de Jos sau la Strâmbu-Băiuţ. La Uzinele Metalice şi Metalo-Chimice din Fi-
riza de Jos se procesau produsele provenite de la minele statului, din Baia Mare, Baia-Sprie, Cavnic (Bolduţ) 
şi Săcărâmb, dar şi de la minele concesionate unor particulari din judeţele Satu Mare, Maramureş, Someş şi 
Năsăud. La Topitoarele şi Uzinele Metalo-Chimice din Strâmbu-Băiuţ se topea, atât minereul, cât şi produ-
sele rezultate la şteampuri, de la minele Cavnic (Roata), Băiuţ şi Văratic (Botiza). Uzinele Metalice şi Metalo-
Chimice din Zlatna procesau produsele minelor statului şi ale celor concesionate la particulari din Munţii 
Apuseni. 

Primele flotaţii au fost construite la minele Dealul Crucii şi Baia Sprie, adică tocmai la acelea care fu-
seseră inundate până la sfârşitul anului 1928. Flotaţiile au fost puse în funcţiune în anul 1931. Tot în perioa-
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da respectivă au fost construite şi puse în funcţiune instalaţii de producere a energiei electrice la Cavnic şi 
Băiuţ. Puţini băimăreni ştiu că Biserica Ortodoxă „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de pe strada Valea Roşie 
din Baia Mare a fost construită cu sprijinul minerilor. Minerii de la Exploatarea Minieră Valea Roşie s-au 
angajat să presteze voluntar cinci zile de muncă la construcţia bisericii şi să contribuie cu salariul pe o lună. 
Cu diverse sume de bani au contribuit şi familiile minerilor de la Exploatarea Minieră Dealul Crucii (din ve-
cinătate), alături de salariaţi de la Direcţia Minelor şi Uzinelor Metalurgice ale Statului. Biserica a fost târnosi-
tă în anul 1937. 

Sediul R.I.M.M.A. era în Baia Mare (actualul imobil al Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie). 
Ca urmare a Dictatului de la Viena din 30 August 1940, sediul a fost mutat la Zlatna, iar la finele celui de-al 
Doilea Război Mondial a revenit la Baia Mare. În anul 1940 exista cea mai mare cantitate de aur în tezaurul 
ţării. La sfârşitul anului 1945, Instalaţia de Afinare Baia Mare avea o capacitate de prelucrare anuală de 
10.000 kilograme aur fin şi 30.000 kilograme argint fin. 

În perioadele (5 aprilie 1919-1 septembrie 1983), când minele şi uzinele metalo-chimice au funcţio-
nat împreună, în cadrul Regiei Întreprinderilor Miniere şi Metalurgice ale Statului din Ardeal, minele de aur 
ale statului din Baia Mare şi împrejurimi (Minaur S.A.), Combinatul Metalurgiei Neferoase Baia Mare, Cen-
trala Minereurilor şi Metalurgiei Neferoase Baia Mare, activitatea pe ansamblu era rentabilă şi nu se punea 
problema acordării de subvenţii de la bugetul de stat. 

 
De ce a încetat activitatea minieră? 

 
Desfiinţarea din anul 1983 a C.M.M.N. Baia Mare şi separarea Uzinelor Metalurgice din Baia Mare, 

Copşa Mică şi Zlatna de unităţile miniere a condus la acordarea de subvenţii şi, în final, la dispariţia ambelor 
ramuri industriale. Veniturile unităţilor miniere au scăzut, preţul metalelor din concentratele miniere era pla-
fonat şi se încasa numai contravaloarea metalelor de bază, în timp ce metalurgia beneficia şi de valoarea me-
talelor însoţitoare aducătoare de mari venituri. Începând cu anul 1994, nu s-a mai putut valorifica producţia 
de pirită 40% sulf, destinată producţiei de acid sulfuric, de îngrăşăminte pentru agricultură, combinatele 
chimice din Baia Mare, Turnu Măgurele, Valea Călugărească şi Năvodari au fost restructurate. Unităţile adu-
cătoare de venit (I.C.P.M.N., B.A.P.S., INFOMIN, S.C.M.M. din Baia Mare şi U.U.M.R. Baia-Sprie) au fost 
scoase din structura REMIN. Din anul 2000, Banca Naţională a României nu a mai cumpărat aur de la agen-
ţii economici autohtoni. Noii proprietari ai uzinelor Phoenix Baia Mare, Sometra Copşa Mică şi Ampellum 
Zlatna au început să prelucreze concentrate din import, iar cele ale unităţilor din ţară s-au depus în stoc, mo-
tiv pentru care, prin O.U.G., s-a aprobat vânzarea la export. Prevederile H.G. nr. 590 din 3 mai 2006 pentru 
aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii, prin care Ministerul Economiei şi 
Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, era mandatat să privatizeze unele 
subunităţi la Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN S.A. Baia Mare nu s-au mate-
rializat. Începând cu anul 2007, ca urmare a costurilor de producţie şi a eliminării subvenţiilor acordate de la 
bugetul de stat, producţia a fost sistată inclusiv în perimetrele la care ar fi fost posibilă activitatea în condiţii 
economice, iar prin H.G. nr. 644/2 iunie 2007 s-a aprobat închiderea definitivă, conservarea şi monitoriza-
rea factorilor de mediu postînchidere a minelor şi carierelor aflate în patrimoniul C.N. REMIN S.A. Baia 
Mare. 

 
Situaţia mineritului în anul 2019 

 
După anul 1990, în Maramureş a crescut interesul pentru aur. În perioada 1992-2010 au fost aproba-

te două licenţe de exploatare, respectiv reprocesarea reziduurilor miniere din două iazuri de decantare cu 
conţinut în metale şi s-au acordat o serie de licenţe de concesiune de explorare pentru minereuri aurifere şi 
pus în evidenţă noi resurse minerale în perimetre miniere de pe axa Ilba – Nistru – Săsar – Valea Firiza –
Baia-Sprie – Budeşti – Văratic Băiuţ, iar după anul 2010 licenţe de explorare pentru ape minerale naturale la 
Baia-Borşa, Stoiceni, Borcut – Târgu-Lăpuş şi ape terapeutice la Dăneşti. În anul 2019, în timp ce în Mara-
mureş nu se derulează nicio lucrare de explorare şi în ultimii cinci ani nu a mai fost publicată nicio ofertă, în 
alte judeţe ale ţării se află în derulare 43 de licenţe de explorare pentru diverse substanţe minerale utile. 
A.N.R.M., prin Ordinele nr. 5 şi 244/2019, a aprobat 15 licenţe de concesiune pentru explorare, după cum 
urmează: minereuri feroase, minereuri neferoase în perimetrul Valea Iohanului din judeţul Caraş-Severin; 
lignit în Gorj, Mehedinţi, Caraş-Severin şi Vâlcea; ape geotermale în Bihor şi Ilfov; ape minerale naturale în 
Harghita, Caraş-Severin, Timiş şi Suceava. Totodată, prin Ordinul nr. 294 din 6 august 2019, s-a aprobat 
Lista a 21 de perimetre pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concurs public de ofertă – Run-
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da 99/2019, listă în care, pe lângă lignit, cărbune brun, huilă, tuf industrial, serpentinite magneziene, nisipuri 
şi pietrişuri, ape geotermale, ape minerale naturale, se află trei perimetre pentru minereuri de elemente rare şi 
disperse în judeţul Hunedoara, precum şi minereuri de elemente rare şi disperse + minereu polimetalic în 
aria Valea Leucii pe teritoriile judeţelor Alba, Arad şi Bihor, pe un perimetru de 25,5 kmp. Concesionari pot 
să fie persoane juridice române sau străine. 

În anul 2019, pentru susţinerea producţiei de energie electrică şi termică pe bază de combustibili so-
lizi, se află în funcţiune carierele pentru lignit din bazinele carbonifere din Oltenia şi minele de huilă de la 
exploatările miniere Lupeni, Vulcan, Livezeni şi Lonea din Valea Jiului. Sare se extrage la Salinele Ocna-Dej, 
Ocna-Mureş, Praid, Cacica, Târgu-Ocna, Slănic, Ocnele Mari. Minereu de cupru se exploatează la Roşia Po-
ieni-Abrud, iar substanţe minerale nemetalifere şi roci utile în toate judeţele ţării. 

 
Ministrul nu şi-a onorat promisiunea 

 
În vara acestui an, minele vor fi redeschise şi printre primele se află cele din Maramureş. Minele vor fi redeschise în 

baza noii legislaţii aflate în elaborare la Guvern şi Parlament, anunţa vineri, 3 aprilie 2019, pe postul naţional de te-
leviziune, Niculae Bădălău, ministrul Economiei. Vara a trecut, Guvernul a fost demis, promisiunea a rămas 
neonorată! 

Pe plan mondial, cererea de cupru, plumb, zinc, aur şi argint, precum şi preţurile acestora sunt în 
creştere. România se află în primele 5 ţări din UE în privinţa potenţialului de resurse minerale. Potrivit art. 
135 din Constituţia României, statul trebuie să asigure exploatarea resurselor naturale în concordanţă cu in-
teresul naţional, cu ocrotirea mediului înconjurător, dar şi cu menţinerea echilibrului ecologic, precum crea-
rea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii şi aplicarea politicilor de dezvoltare regională în con-
cordanţă cu obiectivele UE. Materiile prime minerale cu conţinuturi de cupru, plumb, zinc, aur, argint şi 
sulf, precum şi metalele însoţitoare în zăcământ ale acestora, fiind produse strategice, sunt şi vor rămâne un 
factor de primă importanţă al economiei româneşti, ele justificând interesul pentru reluarea activităţii la un 
număr de zăcăminte primare viabile, dar şi pentru unele resurse secundare. Studiul Mineritul în contextul dezvol-
tării durabile a României, elaborat sub egida Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, pentru Maramureş 
prevede posibilitatea începerii activităţii miniere, în funcţie de cerere şi ofertă (investitori), în cinci cariere, 
două iazuri de decantare, precum şi redeschiderea a trei mine aflate în curs de închidere şi una în conservare. 
Iazurile de decantare şi haldele de mină nu pot fi lăsate în voia sorţii! Nicio ţară nu poate să-şi permită să nu 
ia în considerare acest potenţial de metale şi substanţe minerale utile existente în asemenea depozite. Pentru 
revitalizarea mineritului erau urgente şi necesare elaborarea şi aprobarea Strategiei industriei miniere şi a Strategiei 
energetice a ţării şi aprobarea Legii Minelor, cu modificările adecvate situaţiei actuale a minelor şi cerinţelor de 
mediu. Numeroasele dispute din Parlament, prezentate zi de zi de către televiziuni, ne-au arătat că aceste 
acte normative nu au constituit subiecte pe ordinea de zi. Dacă accesaţi site-urile Parlamentului, veţi consta-
ta că parlamentarii din Maramureş, cu excepţia unor declaraţii politice în plen legate de probleme de mediu, 
grupe de muncă, situri arheologice etc., nu au avut iniţiative legislative privind revigorarea şi eficientizarea 
activităţii miniere. 

 
Ce prevede Programul de Guvernare al PNL – octombrie 2019, privind mineritul şi metalurgia? 

 
Din lecturarea celor 65 de pagini ale Programului, din capitolul V – „Economie, energie şi mediu de 

afaceri” se desprind câteva măsuri prioritare pe termen scurt: promovarea procesului de realizare a ciclului 
integrat de producţie (minereu de cupru – produs finit) în România în industria cuprului, prin identificarea 
unui investitor strategic pentru producerea în ţară a produselor finite din cupru cu valoare mare. Acest lucru 
ar trebui făcut în concordanţă cu dezvoltarea industriei automobilistice pentru a micşora importurile de pro-
duse similare din alte ţări; încurajarea reluării producţiei de uraniu a României, împreună cu modernizarea 
uzinei de la Feldioara şi identificarea unor soluţii pentru depozitarea pe termen lung a deşeurilor radioactive. 

 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
Analele minelor din România nr. 10/1941. 
Monitorul Oficial al României, partea I – Legi, decrete, hotărâri, alte acte, menţionate în text. 
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Victoria şi Isidor Berbecar: ambasadori de suflet ai tradiţiilor 

maramureşene la Beer Sheva 

 
Dr. Maria BELEA 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
 

Jurnalistul, aplecat asupra frumosului, este un neobosit căutător de izvoare, de origini, de adevăruri, 
dar şi un săditor al binelui în sufletele oamenilor, un creator de punţi între lumi şi culturi diferite. Prin vocaţia 
profesională a unor astfel de „căutători de comori” şi prin dorinţa lor de a imortaliza locurile şi oamenii de va-
loare, cultura tradiţională românească şi pe păstrătorii ei au devenit cunoscuţi şi apreciaţi, atât la nivel naţional, 
cât şi dincolo de graniţele ţării.  

Aceste mărturii, scrise şi orale, ne aduc în atenţie o familie deosebită, familia Berbecar din comuna Bo-
tiza, care, timp de zeci de ani, a continuat să promoveze arta tradiţională maramureşeană, devenind un model 

vrednic de urmat şi un reper valoric al contem-
poraneităţii. Adevăraţi ambasadori ai valorilor 
spirituale şi tradiţionale locale, părintele Isidor 
Berbecar şi soţia sa, Victoria Berbecar, au sădit, 
în sufletul şi în amintirea celor care i-au întâlnit, 
repere identitare ale spaţiului cultural românesc, 
făcându-l cunoscut în cele mai îndepărtate colţuri 
ale lumii. 

Amintiri de neuitat le poartă în suflet şi 
italianul Iago Corazza, jurnalist, regizor şi foto-
graf, şi scriitoarea Greta Popa, pasionată de călă-
torii şi fotografie, colaboratori ai unor reviste şi 
edituri de prestigiu precum Oasis şi White 
Star/National Geographic, care, în periplul lor prin 
România, au poposit de multe ori la familia Ber-
becar. Rodul acestor călătorii a fost elaborarea 

albumului România. O bijuterie secretă în inima Europei, „una dintre feţele nebănuite ale Europei, un teritoriu apro-
piat, dar pentru mulţi necunoscut”, album editat de National Geographic, care surprinde în paginile sale minunile 
arhitecturale şi naturale incontestabile ale României, precum şi spiritualitatea oamenilor de pe meleagurile ei. 
Această spiritualitate, aflată în strânsă comuniune cu tradiţia, este evocată în paginile albumului, îndeosebi în 
prezentarea uneia dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii: Paştele. Deloc întâmplător, Paştele la Botiza a 
fost primul dintre multele daruri pe care preotul Isidor Berbecar le-a depozitat în inimile autorilor acestui vo-
lum, profund impresionaţi de credinţa oamenilor şi de tradiţionalul ceremonial al primirii luminii şi sfinţirii bu-
catelor. 

Astfel de gesturi de suflet din partea familiei Berbecar întregesc activitatea de promovare a valorilor şi 
culturii tradiţionale maramureşene, demonstrând, încă o dată, că oamenii de bine ajută să rodească faptele 
bune, depăşind orice fel de bariere lingvistice, geografice şi culturale. Nenumăratele exemple de acest fel 
pecetluiesc destinul familiei Berbecar, un destin binecuvântat de Dumnezeu, care s-a împletit cu viaţa 
comunităţii din Botiza şi a Maramureşului. Căsătoria cu preotul Isidor Berbecar a purtat-o pe Victoria 
Berbecar pe meleagurile noastre, devenind, în scurt timp, nu numai un dascăl dedicat la Şcoala Gimnazială din 
Botiza, ci şi un autentic descoperitor de valori uitate, un adevărat străjer şi promotor al unui tezaur ascuns: 
covoarele în culori vegetale. Într-un interviu realizat de Nora (Eleonora) Stanciu, artist israelian de origine 
română, cercetător al tehnicilor folosite la ţesutul covoarelor tradiţionale, Victoria Berbecar ne dezvăluie 
motivaţia care a animat demersul de revitalizare a covorului vegetal: „Am văzut că aici femeile sunt foarte 
harnice şi din mâinile lor ies nişte covoare minunate. Tot de la bătrânele din sat am primit informaţii că înainte, 
cu mulţi ani în urmă, mamele lor ţeseau covoare din lână, vopsite cu plante”. Victoria Berbecar a înţeles că este 
de datoria ei să readucă în actualitate vopsitul cu culori din plantele adunate de prin câmpiile şi pădurile Botizei, 
prezervând frumosul din natură şi înveşnicindu-l în căldura culorilor din covoarele care parcă vorbesc. 
Ţesăturile pe care le-a creat conservă şi întregesc, deopotrivă, poveştile satului, motivele populare întâlnite pe 

Victoria şi Isidor Berbecar 
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meleagurile Maramureşului, dansurile şi baladele populare româneşti. Regăsim în simbolistica acestor covoare 
elemente ale creaţiei lui Dumnezeu, forme antropomorfe, zoomorfe şi romboidale care păstrează autenticitatea 
şi semnificaţia motivelor ancestrale. 

Dăruirea preotesei Victoria Berbecar pentru arta ţesutului de covoare în culori vegetale, cu motive po-
pulare, s-a născut şi dintr-o solidarizare cu ţesătoarele din Botiza, aplecate spre frumos, dar copleşite de invazia 
pe piaţă a unor materiale sintetice, colorate, accesibile, semn al suferinţei omului supus de timp şi de evoluţia 
unei acţiuni de erodare a autenticităţii. Astfel, cu perseverenţa şi determinarea de a păstra autentică şi vie arta 
ţesutului de covoare din lână, Victoria Berbecar a reuşit să promoveze „scoarţele” în culori vegetale, Botiza şi 
Maramureşul, în general, prin expoziţiile organizate în întreaga lume, înregistrând aprecieri şi succese care sunt 
confirmate printr-o întreagă serie de diplome, plachete, articole de presă, interviuri şi emisiuni realizate. Toate 
acestea au avut şi un alt câştig, unul sufletesc, la fel de mare ca şi cel vocaţional: ocazia de a comunica direct cu 
oamenii pe care avea să-i cunoască şi de care urma să se apropie, să se ataşeze, construind prietenii, relaţii care 
au dăinuit şi vor dăinui peste ani, 
consolidate de aprecierea pentru 
o artă autentică străveche.  

O astfel de relaţie de su-
flet s-a creat cu Nora (Eleonora) 
Stanciu şi prof. univ. dr. Haim 
Maor de la Facultatea de Arte 
din cadrul Universităţii „Ben 
Gurion” din Negev, Beer Sheva, 
cercetători ai artei tradiţionale şi 
contemporane de pe întreg ma-
pamondul. Interesaţi de dezlega-
rea misterelor codurilor simboli-
ce din covoarele tradiţionale ro-
mâneşti, cei doi cercetători au pornit în căutarea ţesătoarelor autentice, iniţial în Moldova, la Mănăstirile Agapia 
şi Văratec, iar mai târziu la Botiza, unde preoteasa Victoria Berbecar le-a arătat măiestria ţesutului covoarelor în 
culori vegetale.  

Călătoria în Maramureş, în luna septembrie 2018, a reprezentat o ocazie pentru cei doi cercetători de a 
vizita Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, conducerea bibliotecii asigurându-i de tot sprijinul de care 
au nevoie în activitatea de cercetare pe care au întreprins-o.  

Rezultatele cercetării realizate de Nora Stanciu şi prof. Haim Maor au fost încununate cu vernisarea 
expoziţiei de pictură şi covoare tradiţionale, în data de 5 noiembrie 2019, la Galeria din Pavilionul Senatului 
Universităţii „Ben Gurion” din Beer Sheva, cuprinzând operele unor artişti plastici şi meşteri tradiţionali din 
România, Israel, Tunisia şi Statele Unite ale Americii. Astfel, lumea ebraică a putut admira covoarele în culori 
vegetale de pe plaiurile Botizei create de Victoria Bebecar, care, împreună cu părintele Isidor, a luat parte la 
importantul eveniment desfăşurat în prezenţa conducerii Universităţii din Beer Sheva şi a unor reprezentanţi 
de seamă ai culturii iudaice. 

Operele prezentate în cadrul expoziţiei şi autorii acestora fac subiectul albumului Talking rugs („Covoa-
re vorbitoare”), ale cărui coperţi sunt înfrumuseţate de imaginea covorului vegetal maramureşean, volum co-
ordonat de prof. Haim Maor şi realizat cu sprijinul Norei Stanciu. Pe această cale, dorim să menţionăm faptul 
că ne bucură şi ne onorează dedicaţia specială şi mulţumirile aduse de realizatorii acestui volum directorului 
Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, dr. Teodor Ardelean, pentru ajutorul acordat proiectului de cercetare efec-
tuat în România. 

Regăsim în paginile albumului cuvinte de laudă şi înaltă apreciere aduse Victoriei Berbecar, considerată 
„unul dintre cei mai influenţi artizani de covoare din România”. Pe lângă activitatea sa de artizan de covoare, 
atât de apreciată la nivel naţional şi internaţional, Victoria Berbecar a fost prezentată drept un „avocat al eman-
cipării femeilor” şi un promotor al renaşterii tradiţiei ţesutului. Covoarele maramureşene au ajuns, iată, să vor-
bească şi la Beer Sheva, stârnind, prin limbajul culorilor şi simbolurilor, admiraţia şi bucuria celor care le pri-
vesc. 

Şi dacă omul în inima căruia sălăşluieşte Dumnezeu este un izvor al bucuriei, aşa cum ne mărturiseşte 
părintele Berbecar, este lesne de înţeles cum astfel de gesturi artistice, egalate de gesturi emoţionante şi de o 
profundă sensibilitate, pot aduce bucurii şi în sufletele altora. 

Familia Berbecar, alături de reprezentanţi ai Universităţii „Ben Gurion” 



Varia 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS  Publicaţie semestrială • an XXVII • nr. 2 (53) • 2019 

153 

 
 

S-a întâmplat acum 50 de ani 

(Extrase din articole ale ziarului Pentru socialism) 

 
Laviniu ARDELEAN 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Marţi, 1 iulie 1969 – O valoroasă lucrare de gramatică – Limba română. Sintaxă şi stilis-

tică de Gh. Bulgăre 
 
Lucrarea, apărută la Editura Didactică şi Pedagogică, este rezultatul muncii unuia dintre cunos-

cuţii cercetători ai sintaxei româneşti şi ai limbii şi stilului marilor noştri scriitori (amintim doar studiile 
închinate lui Negruzzi, Eminescu, G. Galaction sau Sadoveanu). În felul în care a fost concepută, cartea 
este de mare folos în primul rând studenţilor filologi şi profesorilor de limba şi literatura română, dar şi 
unui cerc mult mai larg de cititori, dacă avem în vedere, aşa cum de altfel subliniază şi autorul, că sintaxa 
şi stilistica au un rol însemnat în formarea intelectuală a tineretului, în dezvoltarea simţului estetic pen-
tru o exprimare, nu numai corectă, ci şi elegantă şi expresivă. [...] 

 
 
Marţi, 22 iulie 1969 – O extraordinară victorie a geniului uman. Solii Terrei au făcut 

primii paşi pe astrul nopţii 
 
20 iulie 1969, stăpânul Terrei, Omul, cucereşte o nouă „planetă”. Luni dimineaţa, la ora 4.56 

(ora Bucureştiului), Neil Armstrong pune piciorul pe Lună. 
Totul a început cu câteva ore mai înainte decât era stabilit. Armstrong anunţă lumii că va ieşi din 

modul cu cinci ore mai devreme decât se prevăzuse. Începe filmul istoric al coborârii, primii paşi pe 
Lună. 

- Ora 1.51 – N.A.S.A. anunţă că aceste pregătiri vor dura 2 ore. Armstrong nu va ieşi înainte de 
ora 4. 

- Ora 3 – Cei doi astronauţi anunţă că verificările minuţioase impun o întârziere. 
- Ora 3.54 – În sfârşit sunt gata. 
- Ora 3.55 – Începe depresurizarea modulului şi simultan presurizarea costumelor spaţiale. 
- Ora 4 – Modulul lunar este total depresurizat. 
- Ora 4.15 – Cei doi astronauţi au terminat presurizarea costumelor spaţiale. 
- Ora 4.40 – Armstrong deschide uşa modulului şi începe coborârea pe Lună. 
- Ora 4.56 – Armstrong pune piciorul stâng pe Lună şi declară: „E un pas mic pentru om, un 

salt enorm pentru umanitate”. Acestea sunt primele cuvinte ale omului pe suprafaţa Lunii. [...] 
 
 
Joi, 31 iulie 1969 – Petőfi Sándor – poet erou 
 
Cu 120 de ani în urmă, în ziua de 31 iulie 1849, pe câmpul de luptă de la Sighişoara (mai precis 

între localităţile Albeşti şi Vânători), a căzut Petőfi Sándor, cel mai mare poet al poporului maghiar, per-
sonalitate marcantă a literaturii universale. S-a întâmplat aşa cum visa el: „sângele tânăr” i s-a scurs din 
inimă „pe câmp de luptă-n vuietul de fier”, vocea i-a fost acoperită pentru totdeauna „de glasul trâmbi-
ţelor sugrumate, de tunetul de tunuri descărcate”, iar „oasele zdrobite” şi-au găsit odihnă „în groapa cea 
comună”. 

Aşadar, undeva pe malul Târnavelor se află mormântul necunoscut al poetului-erou. Şi dacă asta 
o ştim cu toţii, prea puţini cunosc faptul că Petőfi, neînfricatul copil al pustei, dorea să fie înmormântat 
în mult îndrăgita „câmpie maghiară” sau în „romantica vale” a Băii Mari. Dorinţa aceasta a fost con-
semnată pentru posteritate de Sándor Teleki, fidelul prieten al poetului. [...] 
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Duminică, 3 august 1969 – Vizita preşedintelui S.U.A., Richard Nixon, în ţara noastră 
 

Sâmbătă, la amiază, a sosit la Bucureşti preşedintele Statelor Unite ale Americii, Richard Nixon, 
împreună cu soţia, care, la invitaţia preşedintelui Consiliului de Stat al R. S. R., Nicolae Ceauşescu, face 
o vizită oficială în ţara noastră. 

Aeroportul Internaţional Otopeni cunoaşte atmosfera specifică festivităţilor de primire a şefilor 
de state şi de guverne. Pe frontispiciul aerogării se află portretele celor doi preşedinţi. Sunt arborate 
drapelele de stat ale României şi Statelor Unite ale Americii. Pe mari pancarte sunt înscrise în limbile 
română şi engleză, urările: „Trăiască prietenia dintre popoarele român şi american”. 

Pe aeroport se găsesc mii de bucureşteni veniţi să salute cu cordialitate pe distinsul oaspete, în a 
cărui vizită opinia publică din ţara noastră vede un moment important care deschide noi posibilităţi 
pentru o şi mai largă dezvoltare a legăturilor politice, economice şi tehnico-ştiinţifice între România şi 
S. U. A., şi este menită să contribuie la cauza destinderii şi înţelegerii între popoare, corespunzător inte-
reselor majore ale păcii. [...] 

 
 
Vineri, 5 septembrie 1969 – Momentul estetic Ion – 25 de ani de la moartea lui Liviu 

Rebreanu 
 

Într-un interviu, Liviu Rebreanu mărturisea despre creaţiile artistice şi, implicit, despre propriile 
sale creaţii literare că „nu trebuie socotite definitive decât din ziua morţii autorului, zi care e adevărata 
onomastică a unui scriitor!...” 

Şi iată că de la 1 septembrie 1944, când se stingea la Valea Mare, lângă Piteşti, trecerea vremii a 
consemnat douăzeci şi cinci asemenea adevărate zile onomastice ale scriitorului, zile care au punctat in-
trarea definitivă a operei lui Rebreanu în patrimoniul spiritual al poporului nostru. Dacă pentru exigenţa 
sa artistică definitivarea operei se racorda fenomenului irevocabil al morţii, pentru conştiinţa literară 
românească interbelică lucrarea literară a lui Rebreanu căpătase însemnele perenităţii incontestabile încă 
din anul 1920, anul apariţiei romanului Ion. Pentru destinul său literar, pentru drumul prozei româneşti, 
romanul Ion marchează un valoros moment estetic, un moment de răscruce în evoluţia fenomenului 
literar românesc dinspre tradiţionalism spre modern, dinspre naţional spre universal. [...] 

 
 
Sâmbătă, 6 septembrie 1969 – Un înaintaş ilustru al culturii româneşti: Nicolae Filimon 
 

Ziua de 6 septembrie ne aminteşte că s-au scurs 150 de ani de la naşterea lui Nicolae Filimon, 
reprezentant strălucit al culturii noastre moderne. Format la şcoala revoluţiei burghezo-democratice, 
care folosea cultura şi literatura ca o tribună de luptă patriotică, Nicolae Filimon nu va rămâne în afara 
ambiţiei enciclopedice, ce cuprinsese întregul curent, şi se va afirma, atât ca prozator, cât şi ca folclorist, 
critic muzical şi dramatic. Pentru scurta perioadă în care s-a desfăşurat (mai puţin de 8 ani), activitatea 
lui a fost pe cât de bogată, pe atât de valoroasă. Colaborările sale la Ţeranul român, Naţionalul sau Revista 
Carpaţilor vor releva un cronicar bine informat, cu un acut simţ al responsabilităţii profesionale, cu ob-
servaţii îndrăzneţe, ca unghi de vedere şi ca expresie critică. [...] 

 
 
Sâmbătă, 27 septembrie 1969 – Secolul XX la numărul 100 
 

În urmă cu câteva zile, cititorul dornic de o literatură de calitate a avut bucuria de a găsi în 
chioşcuri numărul 100 al revistei Secolul XX. Primul număr, apărut la 1 ianuarie 1961, îşi propunea „să 
înfăţişeze lucrări din literatura străină, contribuind astfel la informarea cititorilor săi, publicând totodată 
materiale de analiză şi generalizare a fenomenelor vieţii literare internaţionale, prin interpretarea acesteia 
în spiritul marxism-leninismului”. 

Printre celelalte zeci de reviste literare care apar în toate colţurile ţării, Secolul XX are un loc dis-
tinct, care nu poate fi confundat cu altele. Revista, care a ajuns la al 100-lea ei număr, este în intenţie şi 
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realitate o publicaţie de literatură universală, fără a exclude din cuprinsul ei tot mai numeroasele prezen-
ţe româneşti de pe toate meridianele lumii. [...] 

 
 
Duminică, 2 noiembrie 1969 – „Trenul inaugural 1869 pleacă de la linia 14...” 
 
S-au împlinit 100 de ani de la inaugurarea liniei ferate Bucureşti – Filaret – Giurgiu, moment ca-

re a marcat intrarea României în circuitul civilizaţiei şi al progresului prin intermediul stăpânirii şi folosi-
rii forţei aburului. Reeditând acest eveniment la distanţă de un secol, vineri dimineaţă, la peronul liniei 
14 din Gara de Nord, a poposit trenul inaugural 1869, alcătuit din trei vagoane de clasă, imagine fidelă a 
celor de odinioară, şi din locomotiva „Călugăreni 43” – una dintre primele 5 maşini cu aburi care au 
circulat pe ruta Bucureşti – Giurgiu. 

În animaţia specifică a gării de atunci şi de azi, păstrând, totuşi, caracterul festiv al evenimentu-
lui, impiegatul de mişcare Ioan Traian păşeşte în faţa tribunei instalate pe peron, rostind, ca şi înaintaşul 
său, textul unui scurt raport protocolar: trenul inaugural, având la bord un mecanic, un fochist şi trei 
conductori de bilete, este în bună stare, pregătit să pornească pentru reconstituirea cursei făcute în ziua 
de 31 octombrie 1869, la deschiderea acestei linii. 

Apoi, pe peron a răsunat puternic vocea dispecerului, replică pe care megafonul o dă astăzi pâl-
niei de odinioară, anunţând călătorii: trenul inaugural 1869 pleacă de la linia 14, la ora 10.45, în direcţia 
Giurgiu, având opriri în staţiile Jilava, Comana, Băneasa şi Frăteşti. 

La ora fixată, înscrisă în diagrama de acum 100 de ani, în sunetul cornului, vechiul semnal de 
„cale liberă”, şi în aplauzele puternice ale asistenţei, locomotiva „Călugăreni 43” de 300 c. p. şi cu „iu-
ţeala maximă de 50 km pe oră”, a pornit către Giurgiu. În vagoane, călătorii, costumaţi în straie de epo-
că, sunt însoţiţi de conducătorii de bilete, de fotoreporteri, operatori de televiziune şi ziarişti. Cei rămaşi 
pe peron urmăresc trenul până departe, în timp ce călătorii flutură batiste de la ferestrele vagoanelor. 

 
 
Marţi, 4 noiembrie 1969 – Premiul Nobel pentru Literatură 1969: Samuel Beckett 
 
În urmă cu câteva zile, Academia Suedeză de Ştiinţe din Stockholm a atribuit Premiul Nobel 

pentru Literatură pe anul 1969 scriitorului Samuel Beckett. 
Samuel Beckett s-a născut la 13 aprilie 1906, la Foxrock, în apropierea Dublinului. După absol-

virea cursurilor de şcoală la Trinity College din Dublin, obţine un post de lector la Şcoala Normală Su-
perioară din Paris. În 1939 se stabileşte pentru totdeauna în Franţa. „Prefer Franţa în timp de război 
Irlandei în timp de pace” – avea el să spună. Irlandezul, a cărui patrie era neutră, se declarase încă din 
1934 împotriva crimelor din Germania nazistă. După ocuparea Franţei, intră în rândurile Rezistenţei 
franceze, sfârşind războiul ca voluntar într-o unitate de cruce roşie. 

Reprezentant de frunte al noului teatru, Samuel Beckett a debutat în literatură ca poet, publi-
când în 1930 poemul „Whoroscope”, urmat de un eseu asupra lui Proust (1931). În 1938 publică la 
Londra primul său roman – Murphy – apărut la Paris în 1947 în traducerea autorului. Urmează un al doi-
lea roman, Natt, câteva povestiri, lucrări care marchează sfârşitul aşa-zisei perioade engleze. [...] 

 
 
Miercuri, 12 noiembrie 1969 – 100 de ani de la moartea lui Gheorghe Asachi 
 
Gheorghe Asachi (1788-1869) a fost un fondator în unele domenii ale culturii româneşti, în alte-

le un ostenitor în primele rânduri, alături de alţii care trăgeau cele dintâi brazde. Se poate afirma cu cer-
titudine că n-a fost activitate culturală din Moldova primei jumătăţi a veacului al XIX-lea la care să nu fi 
participat, să nu-şi fi adus contribuţia. În perioada 1813-1849 a fost conducătorul mişcării culturale ro-
mâneşti din Moldova, când se făceau primii paşi ai renaşterii culturale. 

Gheorghe Asachi a fost un pionier, un deschizător de drumuri noi în cultura românească din 
Moldova, a îmbogăţit şi lărgit conţinutul acesteia, ceea ce a avut o importanţă deosebită pentru evoluţia 
societăţii moderne româneşti. Datorită multiplelor sale contribuţii, nu există domeniu al culturii moldo-
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vene din veacul trecut care să fie cunoscut fără a se cerceta opera ilustrului Gheorghe Asachi. De aceea, 
afirmaţia marelui istoric Nicolae Iorga o găsim întru totul edificatoare: „Nu era pe acea vreme român 
care să ştie atâtea lucruri ca dânsul”. [...] 

 
 
Joi, 20 noiembrie 1969 – Pentru a doua oară pământenii au debarcat pe Lună 
 
Astronauţii americani Charles Conrad şi Alan Bean au atins miercuri, la ora 8.55 (ora Bucureş-

tiului) suprafaţa Lunii într-o zonă situată în Oceanul Furtunilor. Este pentru a doua oară în istoria uma-
nităţii când pământenii debarcă pe un alt corp ceresc. Dacă pentru precursorii lor, Neil Armstrong şi 
Edwin Aldrin, aşezarea lină a „Vulturului” în Marea Liniştii, la 21 iulie a.c., a fost însoţită de clipe dra-
matice, marcându-se o deviere de câţiva kilometri [faţă] de punctul stabilit iniţial, pentru „Intrepid” – 
modulul lunar al echipajului navei „Apollo-12” – aselenizarea a reprezentat un succes desăvârşit, fiind 
atât de precisă, încât i-a uimit şi pe cei doi astronauţi. „Suntem exact în dreptul punctului stabilit. Nu-mi 
vine să cred. Este fantastic!” – a exclamat prin radio Conrad în ultimele clipe ale zborului. Apoi, picioa-
rele telescopice ale lui „Intrepid” au atins solul într-un nor de praf lunar, într-un punct care se află foar-
te aproape de locul unde se găseşte sonda lunară „Surveyor-3”, lansată în aprilie 1967. [...] 

 
 
Sâmbătă, 29 noiembrie 1969 – Traian Bilţiu-Dăncuş la 70 de ani 
 
Pornind de la Ieud, unde s-a născut la 29 noiembrie 1899, fiul dascălului Petru Bilţiu face cunoş-

tinţă, de mic, cu mai multe greutăţi şi necazuri şi cu mai puţinele bucurii ale vieţii ţăranului român de la 
începutul veacului. Anii petrecuţi pe meleagurile Izei şi ambianţa 
social-politică a vremii îi vor modela caracterul, imprimându-i 
dârzenia şi cutezanţa strămoşilor. Pentru domnia sa, greutăţile 
au constituit verigi de legătură între diverse etape ale vieţii, 
punţi întinse spre noi realizări. 

După ce abandonează Politehnica, urmează cursurile 
Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti, unde-i are ca maeştri pe 
G. D. Mirea la pictură, Costin Petrescu la frescă şi compoziţie 
şi pe Gabriel Popescu la gravură.  

Spirit frământat, sensibil, veşnic în căutarea unor noi 
cunoştinţe şi experienţe pe care să şi le aproprie, Traian Bilţiu-
Dăncuş nu va rămâne multă vreme profesor la Şcoala Normală 
din Sighetul Marmaţiei, ci va porni să colinde lumea. Pleacă la 
Paris, apoi în Algeria, Maroc şi Tunisia, unde, în 1929, realizea-
ză o desăvârşită frescă în Sala Mare a Muzeului Oceanografic 
din Cartagina. Călătoreşte prin Spania, Germania, Italia, Aus-
tria şi Turcia, consemnându-şi impresiile în lucrări de dimensi-
uni mici (acuarele, uleiuri, fresce de şevalet), pe care le va pre-

zenta publicului românesc în diferite expoziţii, personale sau de grup, în Bucureşti (1927, 1936), Cluj 
(1929, 1935). [...] 

 
 
Sâmbătă, 13 decembrie 1969 – Adunarea generală a ASTREI la Baia Mare 
 
În vara anului 1903 Baia Mare trăia un eveniment deosebit. Asociaţiunea pentru Literatura 

Rromână şi Cultura Poporului Român din Transilvania (ASTRA), după 42 de ani de activitate neobosită 
pusă în slujba emancipării poporului român din fosta monarhie, a menţinerii şi dezvoltării conştiinţei 
unităţii naţionale a românilor, cunoştea la Baia Mare satisfacţia uneia dintre cele mai reuşite manifestări 
ale sale. 

Adunarea generală organizată la Baia Mare în august 1903 a fost, ca şi celelalte manifestări de 
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amploare ale ASTREI, moment minunat de afirmare a spiritului românesc, a culturii şi voinţei naţionale 
a românilor din fosta monarhie austro-ungară. 

Adunarea cercuală a despărţământului Sătmar al ASTREI, care a avut loc la Turţ (Oaş), la 10 
august 1902, a înaintat invitaţia sa Comitetului central al asociaţiei de a ţine adunarea sa generală pentru 
anul 1903 la Baia Mare. După acceptarea invitaţiei, s-a constituit la Baia Mare un comitet însărcinat cu 
organizarea adunării şi a festivităţilor ce urmau să o însoţească. [...] 

 
 
Sâmbătă, 20 decembrie 1969 – 175 de ani de la naşterea lui Anton Pann 
 
Se împlinesc anul acesta 175 de ani de la naşterea lui Anton Pann, „finul Pepelei cel isteţ ca un 

proverb” – cum îl numea Eminescu –, fiul unui căldărar român şi al unei grecoaice, apreciat de Vasile 
Alecsandri, B. P. Hasdeu, I. L. Caragiale etc., în primul rând pentru fondul popular al operei sale, pentru 
preţuirea acelui „izvor pururi reîntinerit” – folclorul nostru. 

Până nu demult, istoria noastră literară l-a privit contradictoriu; i se contesta dreptul de „folclo-
rist”, deoarece n-a publicat poezii populare aşa cum le-a cules, ci modificându-le; poet original nu fuse-
se, deoarece i se cunoşteau prea direct sursele. În felul acesta, a fost privit uneori cu îngăduinţă, alteori 
cu uşor dispreţ. La aceasta a mai contribuit şi propria lui atitudine, foarte modestă în legătură cu înde-
letnicirea lui poetică. El n-a bănuit niciodată că activitatea îi va deveni obiect de studiu pentru mari fol-
clorişti, ca M. Gaster şi G. Dem. Teodorescu. [...] 

 
 
Duminică, 21 decembrie 1969 – Biblioteca Municipală – sursă sistematică de cultură 
 
Lungul drum al cărţii de la autor la cititor trece prin bibliotecă. Pe acest traseu, biblioteca are me-

nirea de a conserva în mod organizat producţia editorială, fiind în măsură să satisfacă corespunzător şi 
permanent apetenţa de cultură a maselor, oferind, ca dintr-un tezaur, nestemata spirituală care este cartea. 

În Baia Mare acest rol, ca instituţie publică de cultură, revine Bibliotecii Municipale. Dacă la înfi-
inţare, în 1951, biblioteca pornea la drum cu o zestre de 5.000 de volume, ea a ajuns la ora actuală să 
deţină un fond de aproximativ 120.000 de exemplare de cărţi şi periodice, ceea ce, s-o recunoaştem, nu 
e puţin. Paralel cu acest spor cantitativ s-a înregistrat şi un spor calitativ: dintr-un depozit de cărţi, bibli-
oteca a devenit o sursă sistematică de cultură. Sistematicul se argumentează prin munca depusă de co-
lectivul bibliotecii în vederea structurării fondului. Astfel, există un fond de bază (carte veche, carte rară, 
colecţii speciale, exemplare din producţia editorială curentă), care constituie patrimoniul bibliotecii şi 
care este accesibil cititorilor numai în sălile de lectură. Lectura la domiciliu se asigură prin intermediul 
fondului de împrumut, dispus în 2 secţii (adulţi şi copii), 2 filiale în raza oraşului şi 7 biblioteci de casă în 
cartierul Ferneziu. 

Biblioteca are un profil enciclopedic, cuprinzând colecţiile de cărţi şi publicaţii din toate dome-
niile: beletristică, ştiinţe social-ideologice, artă, ştiinţă şi tehnică etc. În acest sens, o atenţie deosebită a 
fost acordată acţiunii de completare a colecţiilor. 

În domeniul informării cititorilor asupra colecţiilor bibliotecii, tot în ultimii ani s-au realizat şi 
sunt în curs de realizare instrumente complete de dezvăluire prin sistemul de cataloage. Astfel, la Secţia 
de împrumut sunt definitivate catalogul sistematic (pe materii), cel alfabetic (pe autori) şi cel pe titluri, 
iar la Sala de lectură şi Fondul documentar este în curs de definitivare acelaşi sistem de cataloage. 

Serviciul de informare bibliografică creat în ultimul timp urmăreşte punerea la dispoziţia cititorilor 
a unor instrumente eficace şi operative de orientare a lecturii. Pe această linie s-a început întocmirea unor 
fişe bibliografice, realizându-se până acum cele de istorie şi critică literară, folclor şi lingvistică, pe parcurs, 
selectiv, ele fiind întregite. În perspectivă, acelaşi fişier va fi extins şi în sectorul periodicelor, unde deo-
camdată există doar evidenţa celor peste 360 de titluri de publicaţii la care biblioteca este abonată. 

Pentru cititorii care frecventează biblioteca se dau consultaţii în vederea iniţierii lor în procesul de 
mânuire a cataloagelor şi fişierelor, [precum şi ]creării deprinderii de a se informa şi documenta individual. 
În acest scop, biblioteca deţine şi un important fond de lucrări de referinţă (bibliografii, tratate, enciclope-
dii, dicţionare etc.) prin intermediul cărora se depistează surse şi informaţii dintr-un domeniu sau altul. 
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Prin Serviciul de informare bibliografică, biblioteca are şi preocupări de cercetare propriu-zisă. 
În momentul de faţă se lucrează la întocmirea „Bibliografiei Maramureşului”, în care va fi semnalat şi 
adnotat critic tot ce s-a scris de-a lungul anilor despre Maramureş. Pentru specialişti şi cadre de condu-
cere din întreprinderi şi instituţii s-a întocmit „Catalogul colectiv al publicaţiilor referitoare la organiza-
rea ştiinţifică a producţiei şi a muncii existente în bibliotecile din Baia Mare”. 

În rândul publicului băimărean, biblioteca cunoaşte deja o largă popularitate, dovadă şi numărul 
ridicat al cititorilor, un total de peste 90.000 în acest an, demonstrând interesul existent pentru lectură. 
Şi în privinţa atragerii spre lectură a copiilor s-a ajuns la bune rezul-
tate, găsindu-se forme adecvate de propagare a cărţii, îndeosebi 
printr-o strânsă legătură cu şcolile din oraş.   

Activitatea de până acum a bibliotecii, dar mai ales perspec-
tivele ei pretind o îmbunătăţire substanţială a bazei materiale exis-
tente. Şi acută în primul rând este lipsa de spaţiu. Deja noua pro-
ducţie editorială, care intră în bibliotecă într-un ritm de circa 10.000 
de volume anual, nu poate fi depozitată conform cerinţelor. Nu 
există condiţii corespunzătoare pentru o bună păstrare, organizare 
şi prezentare a colecţiilor, accentuându-se procesul de degradare a 
cărţilor. Spaţiul sălilor de lectură e redus, doar 25 de locuri, fiind fie 
suprasolicitat la anumite ore, fie în genere inadecvat pretenţiilor 
unei lecturi eficiente, ceea ce nemulţumeşte şi îndepărtează pe mulţi 
dintre cititori, printre ei elevi, studenţi, cadre didactice, specialişti, 
care se adresează acestei biblioteci ca principalei instituţii publice de 
lectură din judeţ. O consultare satisfăcătoare a ziarelor şi revistelor 
presupune o sală specială destinată periodicelor. Acţiunile de masă 
atractive (expoziţii şi prezentări de cărţi, seri literare, întâlniri cu 
scriitori, discuţii cu cititorii etc.) presupun şi ele o sală aparte. Raftu-
rile libere, ca modalitate dintre cele mai eficace pentru un contact direct şi spontan între cititor şi carte, 
sunt imposibil de amplasat. 

Prin urmare, între obiectivele culturale de stringentă necesitate municipiului Baia Mare un local 
adecvat pentru bibliotecă va trebui să figureze la loc de frunte. Nu e numai o necesitate, de mult resim-
ţită, dar e şi o chestiune de mândrie. În profilul cultural al altor oraşe, biblioteca are un frontispiciu şi o 
emblemă glorioase. Dacă în Baia Mare tradiţia a lucrat mai puţin în acest sens, ea va trebui consolidată 
prin eforturi la scara exigenţelor actuale. 

 
 

Marţi, 23 decembrie 1969 – Festivităţile închinate sărbătoririi semicentenarului Liceului 
Nr. 1 din Baia Mare 

 

Sâmbătă, 20 decembrie, ora 9. Prin ţinuta sărbătorească şi prin animaţia din jurul său, liceul din 
strada 17 Octombrie îşi anunţă bucuria de a fi împlinit anul acesta 50 de ani de viaţă. Rezultat al aspira-
ţiilor legitime de emancipare social-culturală a acestui ţinut nordic al patriei, înfiinţarea acum 50 de ani a 
Liceului „Gheorghe Şincai” la Baia Mare a fost un act de cultură cu adânci rezonanţe pe plan spiritual, 
el având un rol de mare importanţă în cultivarea limbii strămoşeşti, în răspândirea culturii şi ştiinţei pe 
meleagurile maramureşene. 

Încă de la intrarea în şcoală, un nesfârşit culoar viu de aplauze şi zâmbete i-au întâmpinat pe cei 
sosiţi să onoreze cu prezenţa acest mare eveniment din viaţa şcolii, profesori şi elevi făcând o primire de 
neuitat vechilor dascăli ai liceului şi reprezentanţii celor 50 de promoţii care şi-au legănat aici primele 
vise despre viitor, şi-au format un crez şi un ideal în viaţă. S-au reîntâlnit aici după zeci de ani profesori 
şi elevi, oameni veniţi din toată ţara să-şi aducă aminte împreună de începuturile lor şi ale şcolii, despre 
năzuinţele şi împlinirile de azi. 

Se vizitează localul şcolii, laboratoarele. Într-una dintre săli o carte voluminoasă este asaltată de 
tineri şi vârstnici: în filele sale sunt menţionate numele tuturor celor peste 5.000 de absolvenţi ai liceului. 
Cu acest prilej, fiecare participant a semnat de prezenţă. Alături se află cartea de onoare a şcolii: pe o 
singură filă sunt înscrise numele celor 9 care au format prima promoţie de absolvenţi în 1920. [...] 
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Lansarea primului volum al cărţii Jurnalul cavalerului: cu 

tricolorul, de la Chisindia la Nalcik şi înapoi: 1941-1943, 

de Ioan Alexandru Cosma 

 
Ştefan SELEK 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Miercuri, 21 august 2019, Sala de conferinţe 
 
La evenimentul organizat de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, în colaborare cu Societatea 

Cultural-Istorică „Mihai Viteazul” din Ploieşti, au fost prezenţi: familia, prieteni şi colaboratori ai auto-
rului, membri ai Societăţii Cultural-Istorice „Mihai Viteazul”, expo-
nenţi ai universului militar. 

Nalcik este localitatea cea mai depărtată cucerită de Armata 
română în războiul din est contra Rusiei sovietice, iar în zilele noas-
tre este un oraş în sudul Rusiei, de aproape 300.000 de locuitori, ca-
pitală a Republicii Kabardino-Balcare. 

Moderatorul întâlnirii, dr. Teodor Ardelean, a salutat publicul 
prezent şi a făcut câteva aprecieri legate de autor: „Istoria este cea 
dintâi carte a unei naţii”, spunea Bălcescu, dar istoria înseamnă şi 
trăire, noi avem experienţa trecutului şi speranţa viitorului. Familia 
Cosma este una dintre familiile cu un palmares foarte încărcat la bi-
lanţul neamului românesc. Mircea Cosma este unul dintre cei mai 
bogaţi români, dacă luăm în considerare cele 208 monumente dedi-
cate marilor bărbaţi ai neamului românesc. La finalul intervenţiei, 

Teodor Ardelean a citat dintr-un articol intitulat „Aurel Vlaicu comemorat de întreaga Românie”, sem-
nat de conf. univ. dr. Ştefan Vişovan, din nr. 51/decembrie 2013, al revistei Familia română, ocazie cu 
care i-a oferit lui Mircea Cosma cinci exemplare din revistă. 

Inginerul Mircea Cosma, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, a mărturisit: „Au ră-
mas în istorie popoarele care au ştiut să-şi facă biblioteci, monumente şi să scrie cărţile despre ele însele. 
N-am aflat, decât în 1959, când am răscolit podul casei părinteşti, că tatăl meu s-a întâlnit în Crimeea cu 
Antonescu şi a primit Ordinul «Mihai Viteazul». Mi-am făcut o datorie din a aduce în conştiinţa genera-
ţiei noastre şi a celor mai tineri ceea ce s-a întâmplat atunci, care au fost trăirile, idealurile, cum s-a des-
făşurat acel război. Cartea vine să umple acest gol, al mândriei de a fi român. M-am atins foarte puţin de 
însemnări, astfel încât ele să corespundă acelui moment. Prin această carte am făcut o restituire pentru 
noi, dedic cartea nepoţilor mei şi oraşului Baia Mare. Educaţia pe care am primit-o de la părinţi mă face 
să port patria în suflet. Am făcut cadou Bibliotecii Judeţene «Petre Dulfu» două hărţi ale României Mari, 
motivul pentru care a trecut Armata Română Prutul fiind tocmai acesta: Pentru patrie! În al Doilea 
Război Mondial, Armata Română a mers pe jos sau călare, săptămâni întregi, câte patruzeci de kilometri 
pe zi, în timp ce armata germană era motorizată. Ordinul «Mihai Viteazul», din care a făcut parte tatăl 
meu, este gloria şi mândria Armatei Române. Al doilea volum al cărţii va cuprinde campania de la Chi-
sindia la Budapesta şi reîntoarcerea din refugiu, iar al treilea volum va purta titlul Povara tinereţii noastre”. 
Mircea Cosma şi-a încheiat intervenţia anunţând că volumul va fi lansat şi la Cahul, în Republica Mol-
dova. 

Alexandru Cosma, subprefect al judeţului Maramureş, a mulţumit gazdelor pentru organizare şi 
implicare în viaţa culturală a oraşului şi a făcut o scurtă prezentare biografică a domnului Mircea Cosma: 
preşedinte al Societăţii Cultural-Istorice „Mihai Viteazul” din Ploieşti şi fost preşedinte, pe o perioadă 
de trei mandate, al Consiliului Judeţean Prahova. În prima calitate, a ridicat 208 monumente în 45 de 
ţări, dedicate marilor personalităţi ale neamului românesc, din dorinţa de a vedea România Mare în gra-

Ştefan Selek 
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niţele sale. „Reconstituirea campaniei militare nu este doar un omagiu adus tatălui său, ci şi o lecţie de 
istorie pe care nu o găsim în manuale”, a completat Alexandru Cosma. 

Colonel (r) Ioan Bota, preşedintele Filialei Maramureş a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”, a declarat că pentru el evenimentul este o sărbătoare, fiindcă se lansează o carte despre 
un ofiţer al Armatei Române care a primit cea mai înaltă decoraţie din partea mareşalului Ion Antones-

cu: 

Ordinul „Mihai Viteazul” în grad de Cavaler. Ioan Bota şi-a continuat intervenţia vorbind despre Ordi-
nul Militar „Mihai Viteazul”, cea mai înaltă distincţie militară de război, instituit de regele Ferdinand în 
1916, destinat ofiţerilor care s-au distins prin fapte de arme în lupta contra inamicului. La final, colone-
lul Bota a mărturisit că se mândreşte cu faptul că l-a întâlnit pe maiorul Ioan Alexandru Cosma, în 1994, 
la Valea Chioarului, cu ocazia dezvelirii bustului lui Mihai Viteazul.   

Cristian Mareş, directorul Editurii Marist şi redactor-şef al revistei Tactica şi strategia, a declarat că 
este deosebit de important faptul că mai apar astfel de jurnale de război ale oamenilor de arme români, 
care se constituie în adevărate comori pentru cercetători. Apoi domnul Mareş a făcut o minuţioasă şi 
detaliată prezentare a întregii campanii descrise în jurnal, folosindu-se de imagini din arhiva proprie sau 
din cartea lansată. Momentul a fost apreciat de către publicul prezent în sală. 

Finalul i-a aparţinut conferenţiarului universitar dr. Florian Roatiş, prezent în calitate de prieten 
al lui Mihai şi Silviu Cosma, de la care a auzit despre tatăl lor, pe care l-a cunoscut vag şi despre care a 
aflat mai multe citind cartea de faţă. „Aş fi vrut ca el să fi fost pus autor, deoarece sunt poveştile lui de 
război, notiţele lui, luate în condiţii vitrege de frig, ploaie, după şi înaintea luptelor”, a continuat Florian 
Roatiş, afirmând apoi despre eroul cărţii că este un personaj deosebit, care ne face să fim mândri că în 
Baia Mare a existat Ioan Alexandru Cosma, un militar român cu patriotismul în sânge. „Am citit cartea 
cu plăcere şi sunt de acord că în prima parte stilul este unul sec şi concis, deoarece faptele de arme nu-i 
lăsau răgazul să-şi dezvolte din punct de vedere literar scrisul, dar în partea a doua, campania din 1942-
1943, în timpul refacerii de la Bahcisarai, garnizoana comandantului militar Ioan Alexandru Cosma a 
avut şi o viaţă normală, reflectată din punct de vedere stilistic, în carte, amintind episodul când, cu oca-
zia Paştelui, militarii au vizionat O scrisoare pierdută, iar apoi au ascultat muzică de operetă”, a încheiat 
conferenţiarul. 

La finalul evenimentului, Mircea Cosma a acordat doritorilor autografe pe cărţile oferite la intra-
rea în sală. 
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Memoria ca formă de justiţie 

 
Dr. Ioan GOGOTA 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Miercuri, 23 octombrie 2019, Sala de conferinţe 

 
În data de 23 octombrie 2019, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia 

Mare, a avut loc lansarea cărţii Memoria ca formă de justiţie, un motto care este inscripţionat pe Memorialul 
de la Sighet, despre care Ana Blandiana vorbeşte atât de sugestiv: atunci când justiţia nu reuşeşte să fie o 
formă de memorie, memoria singură poate fi o formă de justiţie. 

Evenimentul a coincis cu Zilele Electro Sistem, la care biblioteca sus-amintită, în calitate de 
parteneră, a găzduit lansarea celui de-al 11-lea volum din suita de albume cu tematici diferite a cărei 
iniţiativă şi finanţare aparţin grupului de firme Electro Sistem. 

Moderatorul evenimentului a fost prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre 
Dulfu” Baia Mare, iar invitaţii care au 
vorbit despre carte au fost acad. Ana 
Blandiana, conf. univ. dr. Gheorghe 
Mihai Bârlea la Centrul Universitar 
Nord Baia Mare, dr. Boca Ioana, 
cercetător şi director al Memorialului 
de la Sighet, precum şi Ştefan Blasko 
– director general Electro Sistem.   

Plecând de la o celebră ma-
ximă atribuită lui Terentianus Maurus: 
Habent sua fata libelli (Cărţile îşi au 
destinul lor), dr. Teodor Ardelean a 
mulţumit celor prezenţi pentru do-
rinţa de a participa la o clipă de istorie 

pusă într-o altă lumină. Prezenţa invitaţilor de marcă la această magnifică lansare – a spus vorbitorul – este mai 
importantă decât orice oră de istorie, decât orice pledoarie academică, iar gestul lui Ştefan Blasko este absolut excepţional, 
deoarece creează sinergie economie-cultură. Referindu-se la frumoasa cugetare „Carte frumoasă, cinste cui te-a 
scris!”, amfitrionul evenimentului a afirmat că istoria culturii ne alimentează şi ne extrage valorile, iar noi trăim 
vremuri extrem de provocatoare, lansarea de carte fiind astăzi sub semnul admirării. 

Fiind invitat să-şi expună un punct de vedere referitor la acest album, Ştefan Blasko a amintit că 
el s-a realizat la iniţiativa conferenţiarului universitar dr. Gheorghe Mihai Bârlea şi se înscrie pe linia albumelor specifice 
zonei geografice, menite să pună în valoare istoria, cultura artistică şi spiritualitatea acestei zone. 

La rândul său, dr. Boca Ioana a subliniat că albumul este un omagiu adus victimelor comunismului, celor 
peste 500 la număr, iar întregul material folosit pentru redactarea albumului e concentrat pe un material 
aparţinând lui Romulus Rusan, director ştiinţific al Centrului Internaţional de Studii asupra Comunis-
mului (C. I. S. C.), omul care a realizat ideea de muzeu, şi pe un alt document de istorie din perioada 1945-
1989, cu referire la operele de distrugere a şcolilor, grădiniţelor, spitalelor, bisericilor etc. Referindu-se la 
vizitatorii muzeului, a precizat că aceştia sunt impresionaţi de sobrietatea discursului muzeografic, pentru că nu 
prezentăm nimic foarte senzaţional, fiecare sală a muzeului fiind o cercetare ştiinţifică foarte amănunţită, o cercetare de 
arhivă, în sprijinul cărora aducem documente. 

Ulterior, conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea a vorbit despre ideea de a întocmi albumul, 
despre cercetătorii implicaţi, întrucât Memorialul de la Sighet este format din Muzeul de la Sighet, Centrul 
Internaţional de Studii asupra Comunismului, cu sediul în Bucureşti şi organizator al Şcolii de Vară. 
Este o „instituţie a memoriei”, unică în felul ei, prin faptul că este, în acelaşi timp, institut de cercetare, 
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de muzeografie şi de învăţământ. Albumul este redactat în 3 limbi de circulaţie internaţională, fiind 
promovat de broşuri, pliante, mărci sau alte înscrisuri, iar Memorialul de la Sighet este singura instituţie din 
România de acest fel, parte a patrimoniului european. Referindu-se la sediul Muzeului din Sighet, a 
menţionat că acesta se afla pe strada Corneliu Coposu nr. 4, având 50 de săli de expunere, în care sunt 
ilustrate rezistenţa la comunism şi represiunea comunistă în România. Muzeul dispune de un spaţiu de 
reculegere şi rugăciune – arhitect Radu Mihăilescu şi de „Cortegiul sacrificaţilor”, grup statuar realizat 
de Aurel Vlad. Tot de Muzeu aparţine şi Cimitirul Săracilor, situat la 2,5 km de municipiul Sighetul 
Marmaţiei, pe drumul european Sighet-Satu Mare, care este în curs de amenajare sub forma unui 
monument peisagistic dedicat memoriei morţilor din închisoarea Sighet în perioada 1950-1955. 

Ana Blandiana, om de cultură şi unul dintre exponenţii cei mai reprezentativi ai generaţiei sale, a 
definit Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, realizat şi administrat de Fundaţia 
Academia Civică, drept cea mai mare victorie asupra comunismului, o formă de concretizare a acestei victorii, un 
mijloc de resuscitare a memoriei colective înfăptuit după 1989. 

Militantă activă în Alianţa Civică (împreună cu soţul său, Romulus Rusan) şi cofondatoarea 
Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, numit şi Memorialul de la Sighet, în cadrul căruia 
activează Centrul Internaţional pentru Studiul Comunismului, Ana Blandiana spune că cultura ne va salva 
bogăţia spirituală cum altădată ne-a scăpat de sărăcie, pentru că, se ştie, arta a rezistat cenzurii comuniste. 

Referindu-se la proiectul primului Memorial al Victimelor Comunismului, Ana Blandiana a 
precizat că principalul argument a fost că nu putem să visăm o Europa unită decât în măsura în care vom fi în 
stare să ne unim nu numai politicile, ci şi obsesiile. Obsesia Europei de est şi a României este aceea a suferinţei pe care a 
îndurat-o. De asemenea, a făcut cunoscut că participă în fiecare an la Şcoala de Vară organizată de 
Fundaţia Academia Civică, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistentei, C. I. S. C., Fundaţia 
„Konrad Adenauer”, cu sprijinul Serviciului Cultural al Ambasadei Franţei la Bucureşti şi al Institutului 
Polonez.   

Ana Blandiana a mărturisit că, fiind 
prezentă la simpozionul de vară de la Sighet 
(unde au avut loc dezbateri, colocvii, lansări de 
carte, vizionări de expoziţii şi de filme etc.), 
împreună cu invitaţi din Cehia, Polonia şi Ger-
mania, a rămas plăcut surprinsă de faptul că în 
fiecare an participă mulţi tineri, majoritatea 
elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, iar 
temele discuţiilor sunt de fiecare dată axate pe 
tema rezistenţei prin cultură şi, în mod special, 
prin poezie. 

Ana Blandiana face parte dintr-o 
categorie de scriitori pentru care singurul lucru important este să se exprime pe ei înşişi, cu adevărurile 
lor, pe care le-au descoperit doar ei. Adevărul este tema discuţiilor de orice fel, pentru că din dorinţa 
noastră de a cunoaşte adevărul provin scârba şi dispreţul faţă de minciună şi faţă de oamenii nesinceri. 
Prin aceasta consideră că îşi face datoria – să spună ceea ce vrea să spună, cum s-au petrecut lucrurile cu 
adevărat, cum le-a văzut şi cum le-a înţeles ea. 

Fiind conştientă de rolul şi locul pe care şi le-a asumat în societate, omul de cultură Ana 
Blandiana a devenit, fără voia sa, un simbol, un personaj politic care a ieşit în faţă pentru că respectă 
valorile morale, iar politica trebuie să fie o luptă pentru moralitate, adevăr şi bine. 

Ca poet şi scriitor, Ana Blandiana are aerul boem şi justiţiar în care boemia este o stare de spirit, 
un blazon al vârstei, un mod de evadare din viaţă spre necunoscut, pentru că surprinde şi înţelege 
esenţa vieţii prin vers, prin cuvânt. Născută în România, Ana Blandiana consideră că redescoperirea 
omului este dictată de nevoia de spiritualitate, poeţii şi scriitorii români fiind mai sensibili comparativ cu 
cei din vestul Europei, care beneficiază de ţări bogate, iar criza spirituală este mai profundă. 

Regimurile totalitariste, care au supravieţuit prin represiune, au instaurat asasinatul fizic si moral, 
iar evoluţia comunismului a fost diferită de la o ţară la alta şi de la o perioadă la alta, mulţi membri ai 
societăţii româneşti fiind martorii guvernării menţinute prin teroare, violenţă şi crimă, prin persecuţii şi 
minciună – metode prin care conducătorii comunişti au inoculat frica şi au sacrificat milioane de 

http://www.memorialsighet.ro/
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oameni, consideraţi duşmani de clasă sau duşmani ai poporului. Regimurile totalitariste au transformat 
indivizii în mase şi au încercat să le anuleze personalitatea, sădind în sufletele tinerilor ura şi înlocuind 
principiile morale creştine cu altele antiumane. 

În acest fel, au fost promovate interese meschine, încurajate dezbinările, intoleranţa, diversiunile 
politice, naţionale şi religioase. Referindu-se la regimul comunist din România, alimentat timp de jumătate 
de secol de ură, Ana Blandiana a definit comunismul ca fiind ceva îngrozitor de periculos şi greu de înfrânt, pentru 
că are două feţe: a visului şi o faţă a realităţii, iar visul este întotdeauna mult mai greu de înfrânt. 

Ana Blandiana (pe numele real Otilia-Valeria Coman, căsătorită Rusan), s-a născut la Timişoara, 
la 25 martie 1942, şi a urmat cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii din Cluj. Ulterior, şi-a 
perfecţionat studiile la Iowa University (SUA) şi Heidelberg Universität, DAAD Berlin. 

Personalitate complexă prin varietatea şi importanţa operei sale, prin prezenţa în viaţa socială, 
politică, activitatea publicistică a autoarei cuprinde, atât cărţi de poezie, cât şi de proză, majoritatea 
dintre acestea fiind traduse, începând din 1982, la prestigioase edituri din Polonia, Germania, Italia, 
Marea Britanie, Spania, Estonia, Suedia, Norvegia, Ungaria, Franţa, Olanda, Bulgaria, Letonia, Albania, 
Serbia, Slovenia, Macedonia, China, Coreea de Sud. 

Prin opera filologică şi cea literară, se numără printre scriitorii remarcabili ai generaţiei sale şi 
printre romancierii bine primiţi de cititori şi de critica literară, iar ca o recunoaştere a implicării sale în 
domeniul de referinţă, Ana Blandiana este recompensată pe măsură: Premiul pentru Poezie al Uniunii 
Scriitorilor din România, 1969; Premiul pentru Poezie al Academiei Române, 1970; Premiul pentru 
Proză al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, 1982; Premiul Internaţional „Gottfried von Herder”, 
Viena, 1982; Premiul Naţional de Poezie, 1997; Premiul „Opera Omnia”, 2001; Premiul Internaţional 

„Vilenica”, 2002; Premiul Internaţional 
„Camaiore”, 2005; Premiul Special 
„Acerbi”, 2005; Premiul „Poetul Euro-
pean al libertăţii”, 2016; Premiul Cana-
dian pentru Poezie „Griffin”, 2018. De 
menţionat este faptul că în perioadele 
1959-1964, 1985, 1988-1989 a avut in-
terdicţii de publicare. În anul 1990, Ana 
Blandiana reînfiinţează Pen Clubul Ro-
mân, fiind aleasă preşedinte.  

În plan politic s-a afirmat după 
evenimentele din 1989, fiind unul dintre 
iniţiatorii Alianţei Civice, pe care o con-
duce între 1991 şi 2001, membru fonda-
tor şi preşedinte al Academiei Civice, 

care realizează, sub egida Consiliului Europei, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de 
la Sighet, membră a Academiei Europene de Poezie, a Academiei de Poezie „Stéphane Mallarmé” şi a 
Academiei Mondiale de Poezie (UNESCO). Din anul 2016 este membru corespondent al Academiei 
Române. 
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Oglinzile Nordului. Din dreapta Tisei, la Cernăuţi 

 

Dr. Ioan GOGOTA 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

Vineri, 24 octombrie 2019, Solotvino (Ucraina) 
 

Un eveniment de o importanţă majoră pentru comunităţile româneşti din dreapta Tisei a avut 
loc la Solotvino (Slatina), în Maramureşul istoric din Ucraina, prilejuit de lansarea cărţii Oglinzile 
Nordului. Din dreapta Tisei, la Cernăuţi, avându-l ca autor pe poetul şi ziaristul Gheorghe Pârja. Cartea s-a 
dorit a fi idealul de-o viaţă al poetului, conştient că doar prin investiţie în cultură se poate păstra 
moştenirea culturală a celor care sunt şi se consideră etnici români aflaţi pe malul stâng al Tisei, 
teritoriul care a făcut parte din România Mare, instituită prin jertfe la 1 Decembrie 1918. 

Pentru realizarea acestui demers cultural, autorul a fost însoţit de dr. Teodor Ardelean – 
directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, de conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, dr. 
Ioan Gogota (bibliotecar), Florentin Năsui (ziarist, corespondent pentru ziarul Graiul Maramureşului) şi 
de Adrian Maghiar (conducător auto).  

Manifestarea s-a desfăşurat la Centrul de 
Informare al României, deschis printr-un pro-
iect transfrontalier de către Ministerul Români-
lor de Pretutindeni în cadrul Primăriei Solot-
vino, şi au participat la ea, alături de delegaţia 
din Baia Mare, Vasile Timur Chiş, muzeograf  la 
Secţia de ştiinţe ale naturii din cadrul Muzeului 
Maramureşului din Sighetul Marmaţiei, impor-
tante personalităţi din Transcarpatia, printre 
care Gheorghe Uhali – primarul orăşelului 
Solotvino (Slatina), Graţian-Florin Pârvu – con-
sul general şi Gheorghe Anghel – consul general 
adjunct din cadrul Consulatului României la 
Solotvino, Anica Bococi, preşedintele Asociaţiei 
„Maramureş-Solotvino”, Ion M. Botoş – preşe-

dintele Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, angajaţii centrului şi reprezentanţi ai 
altor asociaţii şi uniuni ale românilor din Transcarpatia, majoritatea fiind profesori, intelectuali, persoane 
iubitoare de cultură românească din arealul localităţii Solotvino (Slatina). 

Deschiderea evenimentului a fost făcută de Anuţa Dan, coordonatoarea Centrului de Informare 
al României Solotvino, care a urat bun venit participanţilor, iar moderator a fost dr. Teodor Ardelean. 

Fiind invitat să-şi exprime un punct de vedere cu privire la volumul oferit de autor, consulul 
general al României la Slatina, diplomat Florin Pârvu1, a spus, printre altele: Mă bucur să fiu astăzi din nou 
în mijlocul dumneavoastră şi sunt onorat să vă cunosc pe dumneavoastră, oaspeţii sosiţi astăzi la Solotvino. Am reuşit să 
parcurg câteva pasaje din această carte interesantă şi ţin să felicit autorul pentru contribuţiile aduse. Ceea ce am remarcat 
în mod deosebit este sufletul pe care autorul l-a pus în volum, că vorbeşte despre unitate şi românii din dreapta Tisei. Am 
reuşit şi eu în scurtul timp de când sunt aici2 să cunosc românii din dreapta Tisei şi vă spun că sunt cel mai mândru că 
există asemenea oameni în acest Maramureş istoric. Am cunoscut profesori, copii, membri ai comunităţii şi vreau să vă 
asigur că încercăm să avem o relaţie foarte bună. Încercăm să avem o relaţie bazată pe onestitate şi a face lucruri pentru 

                                                 
1 Anterior preluării mandatului la Consulatul României la Solotvino, şi-a desfăşurat activitatea în Centrala Ministerului 
Afacerilor Externe din Bucureşti, fiind, începând din 2014 şi până în 2019, director adjunct al Direcţiei relaţii consulare şi 
director al Direcţiei monitorizare şi suport consular. A gestionat problematicile întregului ansamblu al relaţiilor consulare şi 
al sistemelor informatice consulare, în baza cărora toate misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din 
străinătate prestează activitatea consulară curentă şi asigură asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români. 
2 Din anul 2003 este membru al Corpului diplomatic şi consular al României, iar din data de 25 septembrie 2019 este numit 
consulul general în cadrul Consulatului României la Solotvino (Slatina) din Ucraina. 
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că eu sunt adeptul a face lucruri nu a vorbi fără să avem niciun rezultat. Prin urmare, revenind la carte, apreciez autorul 
pentru discursul interesant pe care l-a avut în acest volum şi vă asigurăm în continuare de toată cooperarea noastră 
instituţională, Consulatul fiind deschis şi disponibil pentru activităţile cultural-educative ce vor avea loc în viitorul 
apropiat, pe termen mediu şi lung. 

La rândul său, Teodor Ardelean a subliniat: Chestiunea fundamentală care trebuie să ne rămână tuturor 
pe retina memoriei este că întâlnirea de astăzi trebuie să întreţină sufletele româneşti de aici, să le menţină şi întărească 
pe mai departe prin această activitate, prin întrunirea de faţă. Dincolo de lucrările care se petrec pe această lume, cea mai 
importantă este marea lucrare a sufletului românesc, prin tot ce au întreprins înaintaşii ca să se păstreze cultura, limba, 
civilizaţia românească în întregul areal în care ne-a aşezat Dumnezeu pe pământ. Marea lucrare pe care o facem noi 
astăzi, fiecare după puterile lui, după învrednicirile şi rosturile sale, de la domnul consul, la domnul primar, la noi, cei 
veniţi din stânga Tisei şi la toţi ceilalţi prezenţi astăzi aici constă în aceea că suntem uniţi şi vrem să ne apărăm şi să ne 
afirmăm identitatea. Nu trăim degeaba pe acest pământ. Esenţial e să putem realiza solidaritatea ca virtute de sentiment 
naţional, de limbă, de cultură, de civilizaţie. De când Dumnezeu a lăsat să se încurce limbile la Turnul Babel, de atunci 
vorbim limbi diferite. Şi interesele sunt diferite. Suntem aici, într-un Maramureş istoric, în care voi aţi rămas două treimi 
aici, iar noi am rămas dincolo! În consecinţă, noi nu revendicăm teritorii. (...) Masa spirituală ne vine din lectură. Aici v-am 
adus o carte de hrană spirituală scrisă de ziaristul şi poetul sensibil Gheorghe Pârja, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, un maramureşean autentic. Este cel mai bun exponent al graiului public pe care l-a exprimat gândirea 
jurnalistică românească în aceşti 30 de ani pe relaţia cu Basarabia (volumul Ochii Basarabiei) şi acum, pe relaţia cu 
Maramureşul din dreapta Tisei şi cu Bucovina. Este o lucrare din care şi dumneavoastră faceţi parte. Această carte este 
cartea neamului. Este o carte care s-a scris în timp. Am venit cu aceste Oglinzi ale Nordului mai întâi la voi (la 
Cernăuţi vom merge luna viitoare), pentru că aici este frăţietatea fundamentală. La final, a menţionat că poeţii 
vibrează, iar azi autorul Gheorghe Pârja ne-a făcut să vibrăm la gândurile pe care le-a inserat în carte. 

Fiind invitat să-şi expună un punct de vedere în legătură cu cartea sus-amintită, poetul şi 
consilierul judeţean Gheorghe Mihai Bârlea a vorbit despre autor considerându-l unul dintre cei mai 
importanţi exponenţi ai gândirii româneşti care şi-au lăsat amprenta pe fructuoasele colaborări iniţiate 
după 1989 în Ucraina. E incredibil cum au trecut anii, aproape 3 decenii de când ne ştim. Parcă a fost alaltăieri! 
Ieşeam dintr-un timp istoric care ne-a despărţit. Ziaristul este un excelent intermediar între cetăţean, comunitate şi timpul 
viitor. Gheorghe Pârja lasă mărturii durabile despre noi, despre români. Se spune că suntem produsul unei culturi şi al 
unei civilizaţii ale oralităţii, care ne-a dat identitate. Avem folclor extraordinar, avem tradiţii, avem o unitate a limbii 
noastre care este cea mai puternică mărturie a identităţii. Aici, la dumneavoastră, s-a întâmplat miracolul binevenit de a 
nu vă pierde identitatea, limba. Această carte are rolul de a ne restitui pentru memoria noastră debutul unor relaţii 
frăţeşti, prieteneşti. Cartea este un document jurnalistic, literar, un document de suflet. E o dovadă cât de puternic poate 
să iubească un jurnalist redescoperirea unui spaţiu identitar. Nu ştiu dacă printre cei prezenţi astăzi aici este cineva care 
să nu se regăsească în carte. Întâmplător, suntem cu toţii actori în intervalul 
acesta de timp în relaţiile dintre noi, încât acum suntem atât de familiari.  

La finalul acestui adevărat regal cultural, a luat cuvântul 
autorul, care a mulţumit celor prezenţi pentru participare şi, 
vorbind despre carte (care are 256 pagini), a remarcat următoa-
rele: Povestesc memoria Maramureşului istoric, a românilor din dreapta 
Tisei, în viziunea personală, de familie eşuată tragic, pe care o aveam în 
mine încă dintr-o copilărie timidă. Pe scurt, prima nevastă a tatălui meu 
Gheorghe a fost de aici. La prima descindere din 1990, prima preocupare 
a fost să-mi descopăr rădăcina familiei. Cartea de faţă s-a născut din acea 
insistenţă interioară să urmăresc fenomenul românesc, dar are şi o 
componentă de documentare. Prin ea am descoperit lumea. Am avut şansa 
să fiu pe şantierul arheologic de la Peri-Gruşevo, iar azi am fost la Muzeul 
de Istorie şi Etnografie al românilor din Transcarpatia, acasă la familia Ileana şi Ion Botoş – un lăcaş extraordinar. M-
am îndrăgostit de cultura şi emoţia acestui muzeu-document. A fost o datorie de român, de maramureşean să vă dăruiesc 
această carte prefaţată de Ilie Zegrea de la Cernăuţi. Postfaţa este semnată de Teodor Ardelean. 

Pe marginea cărţii şi despre legăturile românilor de pe cele două maluri ale Tisei s-au mai 
exprimat şi Dan Pralea, Spiridon Pralea, Florentin Năsui, prof. Gheorghe Moiş, prof. Ion Huzău, prof. 
Mihai Opriş – directorul Şcolii Medii din Solotvino (Slatina), dr. Ion Botoş şi Vasile Ona-Jotu – toţi 
prieteni cu autorul. 
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Festivalul regional de poezie şi teatru „Dor de satul lui Petre Dulfu” 

 
Ştefan SELEK 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Miercuri, 30 octombrie 2019, Salonul Artelor 
 
Manifestarea a avut loc în Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” şi a fost 

gândită ca un omagiu adus marelui scriitor al românilor, Petre Dulfu, prin scoaterea la lumină a celor 
mai frumoase poezii din opera poetului, a unor piese de teatru după scrierile acestuia, precum şi prin 
câteva cântece menite a redescoperi lumea fascinantă a satului autentic de pe Valea Someşului. 

Au fost prezenţi elevi de la şcolile din Baia Mare, Şomcuta Mare, Tohat (satul natal al lui Petre 
Dulfu), Carei (jud. Satu Mare), Căşeiu (jud. Cluj), însoţiţi de profesorii lor. Aceştia au interpretat melo-
dii, au recitat poezii din lirica lui Petre Dulfu şi a altor poeţi îndrăgostiţi de satul românesc şi au jucat 
câteva scenete inspirate din cea mai cunoscută operă, premiată de către Academia Română, Isprăvile lui 
Păcală. 

La masa de prezidiu s-au 
aflat reprezentanţii instituţiilor par-
tenere în cadrul acestui festival: 
Despărţământul Şomcuta Mare al 
Asociaţiunii Transilvane pentru 
Literatura Română şi Cultura Po-
porului Român (ASTRA), prin pre-
şedinte prof. Alina Talpoş, mode-
ratoare a evenimentului; Biblioteca 
Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Ma-
re, prin director dr. Teodor Arde-
lean, în calitate de gazdă; Inspecto-
ratul Şcolar Judeţean Maramureş, 
prin inspector şcolar Natalia Fornvald; Facultatea de Litere – CUNBM-UTCN prin conf. univ. dr. De-
lia Suiogan, prodecan; Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Şomcuta Mare, prin prof. Sanda Muntean, direc-
tor. Au mai luat cuvântul: Nicolae Petruş, preot ortodox protopop de Chioar; Vasile Butean, preot 
greco-catolic protopop de Chioar.   

Teodor Ardelean a apreciat că „cel mai înalt omagiu pentru memoria lui Petre Dulfu este această 
instituţie, Biblioteca Judeţeană «Petre Dulfu», cea mai mare şi cea mai modernă bibliotecă publică din 
ţară. Petre Dulfu merită să fie adus în actualitate în toată valoarea calităţilor sale de povestitor, pedagog, 
traducător, dascăl, eseist”. La finalul intervenţiei, Teodor Ardelean a prezentat un manuscris aparţinând 
lui Petre Dulfu, intitulat „Lupii în vatră”, volum din care răzbate imaginaţia creativă a autorului.  

Conf. univ. dr. Delia Suiogan a vorbit despre satul românesc, exprimându-şi convingerea că 
acesta va rămâne viu, în primul rând, prin oamenii săi: „Tot ceea ce înseamnă dans, muzică, port repre-
zintă creaţie omenească”. Petre Dulfu a iubit satul şi în activitatea lui de autor de manuale a insistat asu-
pra satului ca mod de a fi şi de a gândi, pentru că el milita pentru afirmarea identităţii poporului român 
şi trezirea conştiinţei naţionale. 

Alina Talpoş, în calitate de organizator şi moderator al evenimentului, a oferit diplome de onoa-
re celor din prezidiu şi a citit cu emoţie o scrisoare, document original, aparţinând lui Petre Dulfu, data-
tă 1943, primită de la Iulian Sălăjan, autorul monografiei localităţii Tohat, pe care a oferit-o pentru a fi 
cercetată directorului Teodor Ardelean. 

În programul evenimentului a urmat proiecţia unui film documentar despre viaţa şi opera lui Pe-
tre Dulfu, realizat de bibliotecara Onorica Târziu, de la Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Şomcuta Mare, 
iar la final câţiva elevi au prezentat o suită de dansuri populare din Chioar.
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