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Solitari sau solidari? 

 
Dr. Florian ROATIŞ 

 
Iată o întrebare la care Albert Camus a lăsat răspunsul deschis, în ur-

mă cu mai bine de şase decenii. Deşi, la prima vedere, răspunsul nu poate în-
clina decât spre cel de-al doilea termen, solidari, întrucât puţini sunt cei care 
preferă sau acceptă solitudinea ca mod de viaţă, omul fiind, potrivit expresiei 
lui Aristotel, un zoon politikon, adică o fiinţă socială, întrebarea se pune şi astăzi 
cu o acuitate determinată de pandemia de COVID-19 cu care ne confruntăm. 

Restricţiile cerute de către autorităţi – purtatul măştii, distanţarea fizică 
şi izolarea, respectiv carantinarea – nu sunt plăcute şi par nefiresc impuse fiin-
ţei umane, dar, să recunoaştem, sunt necesare şi binevenite. 

Şi aceasta întrucât pandemia de coronavirus, căzută intempestiv peste 
noi la începutul anului, tratată iniţial cu neîncredere, ignoranţă şi naivitate, s-a 
dovedit ulterior un flagel mult mai periculos decât concepea omul secolului 
XXI. Trecuseră o sută de ani de la ultima molimă de proporţii, ciuma de la 
sfârşitul Primului Război Mondial, rămasă doar în cărţile de istorie1, şi nimeni 
nu includea printre consecinţele globalizării posibilitatea unei pandemii (pan – 
tot, peste tot şi demos – popor, populaţie) de o asemenea gravitate. 

Paradoxal, în loc de a ne uni, de a ne face mai solidari, conştientizându-ne vulnerabilitatea în faţa bolii şi a 
morţii, prezenţa virusului încoronat (corona – virus), ne-a dezbinat şi mai mult2. Dacă până acum ne separau, în 
principal, ideile şi simpatiile politice sau disproporţiile nefireşti dintre salarii sau dintre pensii3, de data aceasta socie-
tatea noastră s-a împărţit în două tabere după un alt criteriu: pe de o parte, cei care neagă existenţa virusului sau pun 
la îndoială periculozitatea lui şi, pe de alta, cei care – unii dintre ei – chiar îi exagerează proporţiile şi consecinţele. 
Primii nu respectă nici cerinţele (restricţiile) specifice stării de alertă, evident mai suportabile decât cele din starea de 
urgenţă, impuse de autorităţi la sugestia specialiştilor în epidemiologie (a se vedea tripleta de profeţi ai contaminării 
– Arafat, Cercel şi Rafila), iar ceilalţi4 trăiesc cu sabia lui Damocles deasupra capului, mai mult sau mai puţin terifiaţi 
de virusul misterios, căruia îi cad victime, zilnic, mii de oameni pe glob, ţara noastră nefăcând excepţie! 

Neîncrederea celor dintâi nu a fost generată doar de scepticismul lor intrinsec, ci, mai ales, de contradic-
ţiile, bâlbele şi lipsa de transparenţă, precum şi de o acută ignoranţă în arta comunicării, cu care autorităţile, în 
special, şi clasa politică, în general, au tratat – şi încă de la început – epidemia declanşată la finalul lunii ianuarie în 
China şi S.U.A, apoi în Italia şi Spania etc. Însuşi preşedintele ţării, probabil influenţat de omologul său american, 
care bagatelizase răspândirea noului coronavirus, a văzut în pandemia care se apropia vertiginos din Italia o sim-
plă şi insignifiantă răceală, ca apoi să ne ceară imperativ: „Staţi acasă!”, îndreptând ameninţător degetul spre cele 
cinci milioane de pensionari, mai ales, ştiind, probabil, că o ţară fără „bătrâni” este sortită pieirii5. În loc să ne 
îndemne la toleranţă (principiu fundamental în doctrina liberală, încă de la John Locke), la solidaritate şi la iubirea 
aproapelui, a rămas blocat în clişeul „PSD – răul absolut”, reiterând, în stil românesc, spusa metafizică a lui Jean-
Paul Sartre: L’enfer c’est les autres (Ceilalţi, iată infernul!). 

Este firesc, apoi, ca, după şapte decenii de ştiută manipulare (sporită în ultimii 30 de ani, datorită mass-
mediei), unii să pună sub semnul întrebării datele, informaţiile livrate parcimonios de către oficialităţi. Mulţi sus-
pectează ca fiind fals numărul de infectări (mărit exagerat) raportat zilnic, iar numărul deceselor este considerat 
de către aceiaşi drept nereal, întrucât în etiologia lor, în lipsa autopsiilor, nu se face distincţia clară între aportul 
covid-ului şi al celorlalte boli, multe incurabile. 

Erorile şi indeciziile guvernanţilor au fost permanent speculate de către televiziunile aşa-zise de ştiri, fie 
spontan, fie programatic. Acestea au vehiculat, la ceas de rating, inepţiile debitate de Viorel Cataramă şi George 

                                                 
1 Noi, cei de azi, putem doar să înregistrăm cifrele seci ale dezastrelor devenite istorie sau să urmărim în cartea lui Albert 
Camus lupta doctorului Bernard Rieux cu ciuma de la Oran, descoperind similitudini cu pandemia „noastră”. Probabil că în 
izolarea impusă unii au citit sau recitit Ciuma scriitorului francez, recent (2018) reeditată la Editura Polirom. 
2 Să fim sinceri şi să recunoaştem că, după puţinele momente de solidaritate din decembrie 1989, nu armonia, ci vrajba, vio-
lenţa, invidia şi impostura au predominat la noi. 
3 Cele mai multe, indecente: unele pentru că sunt prea mici, altele pentru că sunt prea mari! 
4 Am simplificat, căci, probabil, între cele două categorii există, ca de obicei, indecişii, înclinând spre una dintre extreme. 
5 S-a spus în popor că preşedintele, cunoscut şi tachinat pentru capacitatea de a tăcea, a vorbit mai mult în cinci luni decât în 
cinci ani! 
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Becali, care se apără de noul coronavirus cu patriotismul, primul, sau cu credinţa în Isus, celălalt. Sunt convins că 
mulţi, văzându-i şi auzindu-i, au zâmbit, sesizând la ei, pe lângă o crasă demagogie, şi o doză de umor înveşmân-
tat în ipocrizie, dar şi mai mulţi i-au crezut6, lăsându-se seduşi de cele două motivaţii – patriotismul şi credinţa7, 
care dau întotdeauna bine la români. 

În aceste condiţii, nu mai miră, ci sperie, dorinţa excesivă de relaxare, manifestată prin asaltul teraselor, al 
cluburilor, al plajelor etc., renunţarea la distanţarea fizică şi la purtarea măştii, ba, mai mult, protestele la legea 
carantinării; într-un cuvânt, degringolada care favorizează răspândirea virusului ucigaş. Prea mulţi români au uitat 
avertismentul Memento mori, sub spectrul căruia am trăit în primele luni ale pandemiei – când mii de morţi erau 
anunţaţi zilnic în Italia, Spania, Anglia şi nu numai – şi au adoptat, prea repede şi cu naivă frenezie, îndemnul hora-
ţian Carpe diem. Valorizând în exces libertatea, ei văd în purtarea măştii o ocultă tendinţă de uniformizare, iar în 
izolare/carantinare o încălcare a drepturilor fundamentale, implicit, intenţia unui viraj spre autoritarism şi dictatură.  

La polul opus sunt, din fericire, mult mai mulţi cei care respectă, cu stoicism şi spirit civic, condiţiile im-
puse de lupta cu noul coronavirus, conştienţi de fragilitatea, dar, totodată, şi de valoarea vieţii. Şi nu doar a vieţii 
proprii, ci şi a celorlalţi, căci nu putem trăi singuri – ar fi ceva contra naturii noastre sociale la care se referea filo-
soful din Stagira. 

Celor care nu cred în existenţa monstrului viral, reiterând conduita sceptică, urmată cândva de apostolul 
Toma8, le-aş sugera să apeleze în această situaţie la cunoscutul pariu pascalian9. Dacă pariem că virusul ucigaş, 
pornit la atac din Wuhanul chinezesc, există şi se constată, până la urmă, că nu există, pierderile noastre vor fi 
insignifiante, în comparaţie chiar cu alte calamităţi (inundaţii, cutremure etc.), care ne pot lovi oricând. Dar dacă 
existenţa lui se adevereşte, aşa cum am fost preveniţi, tratând lucrurile cu responsabilitate, aşa cum ni se cere, 
vom câştiga infinit mai mult, poate chiar viaţa noastră şi a celor dragi. Să pariem, deci, că noul coronavirus există, 
este o realitate şi, din păcate, nu una benignă! Alegerea pe care suntem puşi să o facem astăzi nu este între liberta-
te şi dictatură, cum vor să credem cei care nu respectă cerinţele şi regulile necesare pentru a limita efectele pan-
demiei, ci între libertate şi viaţă10! 

Acum, când avem mai mult ca oricând nevoie de solidaritate, în pofida atâtor lucruri care ne despart, se 
evidenţiază lipsa de unire dintre români în faţa primejdiei, fenomen detectat şi la nivelul clasei politice care, în loc 
de a-şi uni eforturile în vederea gestionării eficiente a pandemiei spre binele celor care i-au ales, fac din COVID-
19 un subiect electoral, încrezători în puterea lor de manipulare. Iar noi, conştienţi de adevărul afirmaţiei lui He-
gel potrivit căreia „fiecare popor are conducerea pe care o merită”, cauţionăm cu voioşie cinismul cu care clasa 
politică ne promite, de ani de zile, autostrăzi, spitale, şcoli cu toalete, un trai decent etc., altfel spus, o Românie 
normală, deşi ştim că promisiunile vor rămâne veşnic pe hârtie11. Iar lipsa solidarităţii, întocmai precum cea a ra-
ţiunii, va naşte până la urmă monştri! 

Să încheiem, totuşi, mai optimişti. Ştim de la Heraclit că „totul curge”, că „veşnică e doar schimbarea”. Va 
trece peste noi şi această pandemie, cum au trecut ciuma, holera, lăcustele, tătarii, turcii, fanarioţii, ruşii etc. Impor-
tant este câţi şi, mai ales, cum vom supravieţui acestui flagel. Albert Camus, în amintita lui carte, admite prin gura 
unui personaj că „ciuma are şi partea ei bună, că ne deschide ochii, că ne sileşte să gândim”12! 

Pandemia ne va schimba, cu siguranţă, viaţa. Întrebarea este: cum? După ce am conştientizat, în luptă cu 
boala, efemeritatea vieţii, vom deveni, oare, mai buni, mai sinceri, mai toleranţi, mai altruişti, mai deschişi spre 
aproapele nostru, mai solidari sau, dimpotrivă? 

Răspunsul îl vom avea nu peste multă vreme. Dar, până atunci, să ne lăsăm purtaţi de acel drog13, aflat la 
îndemâna tuturor, numit speranţă şi, în pofida unor Casandre negaţioniste, să credem în valoarea raţiunii şi în 
puterea ei de a ne uni şi a ne conduce, dacă nu spre utopicul tărâm al fericirii, măcar spre cel al unei vieţi normale. 
O normalitate despre care este prematur să vorbim. 

                                                 
6 Să nu uităm, totuşi, că 40% dintre elevii de şcoală generală sunt, conform ultimului test PISA (2019) analfabeţi funcţional, 
deci nu înţeleg ceea ce citesc, iar un barometru cultural din 2017 ne încredinţează că 42% dintre români nu citesc nicio carte 
pe an şi 20% (1 din 5) n-au citit niciodată o carte. 
7 Tot un sondaj – IRES din 2015, de data aceasta, a descoperit că 50% dintre români participă lunar la slujbele bisericeşti, iar 
51% se spovedesc de mai multe ori pe an! Ce bine ar fi să fie aşa! 
8 Dar gestul apostolului este, într-un fel, scuzabil, căci ar fi vrut să vadă, „să pipăie”, vorba lui Arghezi, pe când negaţioniştii 
noştri iau cunoştinţă zilnic, prin imaginile de coşmar care fac înconjurul lumii, de efectele pandemiei. 
9 Să pariem „fără şovăire”, scrie filosoful francez, că Dumnezeu există. Căci, dacă Dumnezeu nu există şi pariem pe El, nu 
pierdem nimic, dar dacă există, câştigăm totul. Vezi Pascal Cugetări, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992, p. 328. 
10 Libertatea este esenţială, dar nu pentru fiinţa umană, în general, adică abstractă, ci pentru viaţă, adică pentru omul concret, 
„în carne şi oase”, cum scrie Miguel de Unamuno. Nu credem, însă, că libertatea unui pensionar cu 700 de lei/lună este egală 
(la fel!) cu a unuia cu 10.000 (putem începe şi de la 3.000), dar suntem convinşi că vieţile lor au aceeaşi valoare. 
11 Recent, sub pretextul corectării unei flagrante inegalităţi (nedreptăţi), a fost elaborată şi votată (într-un procent demn de vre-
murile lui Ceauşescu) o lege privind pensiile speciale, ştiindu-se din start că e neconstituţională şi că va rămâne fără urmări. 
12 Albert Camus, Ciuma, traducere de Eta Wexler şi Marin Preda, Editura Polirom, Iaşi, 2018, p. 123. 
13 Cum altfel să înţelegem prezenţa Speranţei printre relele închise în cutia Pandorei?! 
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Biblioteca în vremuri de pandemie 

 
Dr. Maria BELEA 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
 

Nu bănuiam, în urmă cu doar câteva luni, că activitatea culturală cu care ne-am obişnuit, de ani 
buni încoace, la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare va fi întreruptă brusc de o boală de pro-
porţii planetare, ce ne va pune în umbră iniţiativele, atât de apreciate de comunitatea locală şi nu numai. 

Gazdă a numeroase evenimente cultural-educative, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” şi-a câşti-
gat statutul de importantă instituţie de cultură, printr-o constantă şi amplă implicare în domeniul cultural, 
în acord cu nevoile comunităţii şi sub coordonarea unui management performant. Ne place să credem că 
profesia de bibliotecar se confundă în acest caz cu biblioteca însăşi, atât timp cât, pentru colegii bibliote-
cari, nimic nu se compară cu bucuria şi mulţumirea cititorilor, obişnuiţi să găsească la biblioteca noastră 
cărţile dorite, cu voioşia copiilor aflaţi în vizită sau cu liniştea zecilor de studioşi cufundaţi în lectură, cu 
lumina caldă a expoziţiilor de pictură, ce îmbracă pereţii Salonului de Artă, cu aglomeraţia pricinuită de o 
lansare de carte, într-un cuvânt: cu bucuria unei zile obişnuite la bibliotecă... Dar cursul firesc al acestor 
activităţi ce au transformat, de-a lungul anilor, instituţia noastră într-o adevărată „uzină culturală” şi 
într-un punct de referinţă pentru maramureşeni, a fost întrerupt din cauza pandemiei de Coronavirus, bi-
blioteca conformându-se deciziilor luate de autorităţi la nivel naţional şi local. 

Ceea ce a urmat a însemnat o adevărată provocare pentru toate bibliotecile din ţară, care, în 
funcţie de priceperea şi determinarea celor care le conduc, au reuşit, mai mult sau mai puţin, să menţină 
legătura cu cititorii. Antrenată pentru a fi „a treia casă” în relaţia cu comunitatea maramureşeană pe care 
o deserveşte şi adaptându-se constant vremurilor actuale, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” a înţeles 
că rolul său atât de important se datorează unor „ajustări şi restructurări majore, unor modelări şi de-
terminări semnificative”, aşa cum menţionează dr. Teodor Ardelean, directorul instituţiei, în mesajul de 
întâmpinare adresat cititorilor pe site-ul bibliotecii. Pentru angajaţii bibliotecii – conştienţi că, într-o 
structură culturală dinamică, „funcţiile vechi, tradiţionale se reduc sau se potenţează în alte direcţii de 
mişcare” şi că „apar noi funcţii, noi proceduri de lucru, noi metode de diseminare, dar şi noi tehnici de 
apropiere sinergică” – adaptarea la situaţia nou-creată de pandemie nu a fost atât de grea şi de imposibi-
lă precum o considerau unii. Chiar dacă cititorii au găsit uşa bibliotecii încuiată, tăcerea luând locul zile-
lor arhipline de altădată, bibliotecarii din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” au reuşit să găsească 
modalităţi alternative de comunicare pentru a răspunde exigenţelor de informare şi lectură ale utilizato-
rilor. Numeroasele evenimente culturale, programate cu mult timp înainte pe agenda Bibliotecii Judeţe-
ne (lansări şi prezentări de carte, vernisaje şi expoziţii de pictură, cursuri şi proiecte dedicate utilizatori-
lor de toate vârstele), vizitele la bibliotecă şi accesul la însemnatul fond de carte pus la dispoziţia cititori-
lor au fost înlocuite, treptat şi într-un mod creativ, de noi activităţi menite să îmbunătăţească activitatea 
bibliotecii şi să menţină legătura cu dragii noştri cititori. 

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de studiu, documentare şi cercetare ale utilizatorilor săi, 
biblioteca şi-a transferat o parte dintre activităţi în mediul online, respectând, astfel, cerinţele de distan-
ţare socială. Încă de la începutul stării de urgenţă a fost anunţat faptul că perioada de returnare a cărţilor 
împrumutate a fost prelungită şi că nu va fi aplicată vreo penalizare pentru nerespectarea termenelor, 
măsură importantă având în vedere numărul mare al împrumuturilor efectuate zilnic. Digitizarea docu-
mentelor, pentru a asigura posibilitatea accesării de la distanţă a cărţilor/serialelor din patrimoniul bibli-
otecii şi adaptarea procedurilor de împrumut şi restituire la cerinţele situaţiei actuale au fost printre pri-
mele priorităţi. 

Prin intermediul rezervărilor online, cititorii au avut posibilitatea să solicite scanarea unor do-
cumente de bibliotecă dintre sutele de mii de titluri pe care biblioteca le deţine, în limita unui număr de 
25 de pagini. Datorită acestui serviciu, în perioada stării de urgenţă şi a celei de alertă, biblioteca a primit 
87 de solicitări privind scanarea de materiale din cărţi sau publicaţii periodice, precum şi bibliografii la 
cerere şi au fost trimise 114 referinţe prin e-mail, orientate în special asupra colecţiilor deţinute. De 
asemenea, prin intermediul Serviciului „Întreabă bibliotecarul”, dar şi telefonic, biblioteca a continuat să 
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vină în întâmpinarea cititorilor, răspunzând tuturor întrebărilor acestora. 
O altă parte importantă a activităţilor din bibliotecă s-a concentrat asupra reorganizării depozite-

lor de carte de la sediul central, precum şi a inventarierii fondului de carte deţinut de filialele locale (Fili-
ala „Traian”, Filiala „Nicolae Iorga” şi Filiala „Ion Şiugariu”), profitând de faptul că, fiind închise, acti-
vitatea cu publicul nu a fost afectată. 

Barcodarea fondului de carte de la Centrul de Informare şi Educare din Firiza – ce oferă acces la 
o colecţie de factură enciclopedică în cazul comunităţilor defavorizate din localităţile Firiza, Valea Nea-
gră şi Blidari – a fost o altă activitate semnificativă, aflată pe lista priorităţilor noastre şi realizată în 
această perioadă.  

Prelucrarea cărţilor şi sortarea donaţiilor, activitatea editorială şi activitatea de cercetare în scopul 
realizării unei „Cronici” a activităţilor culturale derulate zilnic de biblioteca noastră, în contextul vieţii 
culturale locale, naţionale şi internaţionale, şi-au continuat mersul firesc. 

Secţia pentru copii a Bibliotecii Judeţene a menţinut legătura cu micii cititori, printr-o serie de ac-
tivităţi creative, menite să le stârnească acestora curiozitatea, astfel încât să treacă mai uşor peste perioada 
de izolare. Ca atare, covoarele povestitoare, ce i-au atras şi fermecat dintotdeauna pe copii, au fost prezen-
tate pe pagina de Facebook şi pe canalul youtube al bibliotecii, înveselindu-i cu povestiri precum „Capra 
cu trei iezi”, „Povestea ceasului cu inimă”, „Cei trei purceluşi”, „Gruffalo”, „Micul peştişor roşu”, „Ridi-
chea uriaşă”, „Omida mâncăcioasă” etc., în timp ce tutorialele despre origami i-au provocat la activităţi 
distractive. Tot în această perioadă, a apărut şi primul număr din Fascinaţia lecturii, supliment al revistei 
Bibliotheca septentrionalis, care cuprinde activităţile realizate în cadrul acestei secţii, topul celor mai buni citi-
tori, precum şi numeroase recomandări de lectură pentru copii şi părinţi deopotrivă.  

Prezentarea titlurilor nou-apărute, vitrinele şi expoziţiile virtuale de carte, unele din patrimoniul 
Colecţiilor speciale ale bibliotecii, activitatea „Cartea săptămânii”, recomandările online de lectură pen-
tru adulţi şi copii, precum şi prezentarea unor „medalioane” aniversare despre reprezentanţi de seamă ai 
literaturii universale, personalităţi naţionale sau locale, au constituit tot atâtea invitaţii la lectură, convinşi 
fiind de energia şi forţa sa regeneratoare. 

Curiozităţile din lumea literaturii, muzicii, artei, arhitecturii, istoriei, psihologiei, precum şi re-
memorarea sărbătorilor naţionale şi internaţionale sau prezentarea evenimentelor culturale care au mar-
cat semnificaţia fiecărei zile a săptămânii au întregit conţinutul mesajelor informative postate pe face-
book-ul bibliotecii, toate fiind apreciate de vizitatorii online drept „paşi imenşi spre normalitate”. 

Ziua bibliotecarului şi a cărţii, sărbătorită pe data de 23 aprilie, a fost marcată în acest an prin re-
alizarea unui filmuleţ menit să evidenţieze misiunea bibliotecarului, care trebuie să facă faţă provocării 
de a îmbina măsurile de izolare şi distanţare socială, impuse de autorităţi, cu nevoile cultural-educative şi 
de loisir ale utilizatorilor săi. În aceste vremuri de izolare, mai mult ca oricând, lectura poate constitui, 
atât un remediu în faţa necazurilor, cât şi o redescoperire a adevăratei bucurii, cartea transformându-se 
într-un prieten perfect. 

Luna aprilie a însemnat pentru biblioteca noastră aderarea la proiectul „CODE Kids – Copiii 
fac coding în bibliotecile publice”, proiect susţinut financiar de Romanian-American Foundation, în 
parteneriat cu SIMPLON România şi sprijinit în realizarea sa de reţeaua de biblioteci publice din ţară, 
precum şi de Orange, Société Générale, Institutul Aspen România şi CEZ România. Proiectul este de-
dicat dezvoltării de competenţe de programare în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani, 
din mediul rural şi urban, promovând învăţarea tehnologiei şi utilizarea internetului într-un mod practic. 
În calitate de partener, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” a facilitat crearea în judeţul nostru a şase 
cluburi de CODE Kids: în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti Ulmeni, la bibliotecile comunale din Budeşti, 
Copalnic-Mănăştur şi Rona de Sus, în cadrul Filialei Firiza a Bibliotecii Judeţene, precum şi la sediul 
central al bibliotecii. Prin activităţile de formare şi atelierele organizate în mediul online, proiectul des-
chide o fereastră către explorarea lumii digitale, cu oportunităţile sale de dezvoltare şi învăţare. Chiar 
dacă situaţia actuală nu a permis realizarea unor întâlniri faţă în faţă, întâlnirile virtuale, prin intermediul 
diverselor platforme educaţionale digitalizate, au permis constituirea cluburilor de Coding, copiii fiind 
încurajaţi să se implice activ şi chiar să urmeze o carieră în domeniul tehnologiei informaţiei. 

Conştientizarea modului de protejare împotriva ştirilor false şi a dezinformării, indicaţiile privind 
explorarea internetului în siguranţă şi cu încredere au fost, de asemenea, printre preocupările bibliotecii, 
aducând la cunoştinţa utilizatorilor existenţa unor cursuri de alfabetizare media, pentru întreaga familie. 
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Încă de la începutul stării de urgenţă, biblioteca noastră a ştiut să fie aproape de comunitate în 
diferite feluri. Alături de activităţile amintite mai sus, dorim să menţionăm iniţiativa Compartimentului 
American Corner, care a împrumutat echipei de robotică a Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” din 
Baia Mare, Robocorns, o imprimantă 3D pentru a produce mai multe viziere de protecţie, ce au fost 
ulterior donate medicilor şi personalului medical din spitalele locale, medicilor de familie, farmaciştilor etc. 

Aflat în strânsă legătură cu Ambasada SUA la Bucureşti, acelaşi compartiment s-a remarcat în 
această perioadă şi prin alte activităţi, precum participarea la training-ul online pentru coordonatorii Ame-
rican Corner din România privind dobândirea de noi abilităţi de gestionare eficientă a cornerelor şi de 
proiectare a unor programe antrenante pentru utilizatori, familiarizarea cu programele şi resursele Biroului 
de Afaceri Educaţionale şi Culturale (ECA), identificarea şi utilizarea activă a resurselor concepute pentru 
a spori implicarea utilizatorilor bibliotecii în activităţile organizate de American Cornere, precum şi con-
struirea unei reţele de contacte profesionale pentru a favoriza colaborarea şi schimbul de bune practici 
între spaţiile americane. De asemenea, în cadrul unor întâlniri online cu Ambasada SUA la Bucureşti şi 
coordonatorii de American Cornere din România, au fost dezbătute problemele privind activităţile care au 
avut loc sau care vor fi organizate de cornere în următoarea perioadă, dar şi strategiile ce vor fi adoptate în 
anul care urmează. Au fost organizate, de asemenea, o serie de activităţi online dedicate tinerilor, cum ar 
fi: webinarul cu tema „U.S. Voting System”, referitor la sistemul de vot din Statele Unite ale Americii, de-
spre cum se desfăşoară campaniile electorale şi despre situaţia actuală din America, activitate la care au 
participat elevi din clasele IX-XI din ţară, şi programul virtual „Multiculturalism in USA – traditions in 
Amish communities”, privind istoria, tradiţiile şi obiceiurile comunităţii Amish din America, prezentare 
care s-a adresat elevilor clasei a VI-a de la Liceul Teoretic „Németh László” din Baia Mare.  

Începând cu data de 18 mai 2020, biblioteca s-a redeschis pentru public, oferind servicii în mod 
gradual şi diferenţiat, pentru a testa şi verifica siguranţa măsurilor întreprinse. Primul pas a fost acela de a 
oferi utilizatorilor servicii de împrumut carte la domiciliu, înscriere şi returnare a documentelor deja îm-
prumutate. Aceste servicii se desfăşoară în holul central al instituţiei, la Biroul înscriere cititori, respectând 
măsurile de siguranţă, atât în ceea ce priveşte utilizatorii, cât şi angajaţii bibliotecii. După rezervarea docu-
mentelor, prin intermediul catalogului online al bibliotecii sau prin intermediul unei adrese de e-mail, spe-
cial create în acest scop, angajaţii bibliotecii pregătesc documentele solicitate şi îi anunţă pe utilizatori, prin 
e-mail sau telefonic, cu privire la intervalul orar în care îşi pot primi coletul, pentru a evita aglomerarea. 
Ghişeul pentru ridicarea coletelor a fost organizat separat, astfel încât fluxul de împrumut, înscriere şi re-
stituire să nu fie perturbat. Ca măsură de precauţie faţă de răspândirea infecţiei cu coronavirus, cărţile, 
odată restituite, sunt puse în carantină pentru o perioadă de 10 zile. 

Totodată, au fost stabilite 
echipe de lucru în ceea ce priveşte 
înscrierea cititorilor, completarea 
buletinelor de cerere, verificarea do-
cumentelor şi încărcarea acestora pe 
fişa cititorului etc., precum şi fluxuri-
le de deplasare în cadrul instituţiei, cu 
respectarea procedurilor specifice, 
care au fost adaptate la particularită-
ţile cu care ne confruntăm în această 
perioadă. 

Sperăm că modernizarea pa-
ginii web a Bibliotecii Judeţene „Pe-
tre Dulfu” (www.bibliotecamm.ro), realizată în această perioadă, care dispune de o interfaţă mai prietenoasă 
şi mai dinamică, să reflecte bucuria noastră de a ne întâmpina cititorii. Alături de titlurile dorite, utiliza-
torii noştri vor putea găsi cu uşurinţă informaţii despre înscrierea la bibliotecă şi împrumutul la domici-
liu, despre programul activităţilor şi cursurile desfăşurate, precum şi informaţii despre secţiile şi depar-
tamentele bibliotecii, publicaţiile proprii şi alte resurse online. 

Încercăm, aşadar, să transformăm distanţarea fizică într-un lucru pozitiv, continuându-ne activi-
tăţile esenţiale în folosul comunităţii, conştienţi că biblioteca vie o constituie cititorii noştri, pe care îi 
aşteptăm cu nerăbdare să păşim, împreună, pe drumul cunoaşterii. 
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Rolul catalogului on-line 

 
Diana FILIP 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
 

Motto: 
„Chiar daca te afli pe drumul cel bun, dacă doar stai acolo, cineva te va depăşi”. (Will Rogers) 

 
Apariţia şi dezvoltarea internetului au dus la schimbarea lumii cu un ritm fantastic, modificând 

brusc viziunea asupra lumii, precum şi a modului de organizare şi desfăşurare a vieţii economice, so-
ciale, culturale ş.a.m.d. Informaţia circulă cu o viteză năucitoare, iar nivelul de comunicare este ridicat. 
Astăzi există o piaţă online unde accesul la informaţie este liber, cu sute de milioane de utilizatori care 
sunt familiarizaţi cu mediul online, datorită mijloacelor tehnologice informaţionale care au devenit 
bunuri de larg consum. 

Pentru a satisface exigenţele informaţionale ale cititorilor, bibliotecile trebuie să dispună de 
acele instrumente de documentare care să faciliteze captarea, stocarea, partajarea, prelucrarea cunoştin-
ţelor cât mai rapid şi mai facil. În zilele noastre, pentru o bibliotecă, deţinerea informaţiei este o condiţie 
a existenţei ei, dar nu suficientă, atâta timp cât aceasta nu este comunicată prin mijloacele cele mai acce-
sibile. Catalogul online s-a dovedit a fi un mijloc foarte util în ceea ce priveşte expunerea la fondul pe 
care o bibliotecă îl deţine, prezentarea diverselor programe culturale, educaţionale care au loc în cadrul 
ei, dar şi multe alte servicii care reprezintă şi subiectul descrierii care urmează. 

Trecerea de la cataloagele clasice, redactate pe fişe bibliografice standardizate, la cataloagele in-
formatizate sau digitale a fost posibilă datorită inventării sistemului electronic de catalogare MARC 
(Machine-Readable Cataloging) de către Henriette Davidson Avram împreună cu colectivul pe care îl 
conducea. Aceste cataloage informatizate de primă generaţie ofereau informaţii referitoare la autor, titlu, 
subiect, ţinând loc şi de inventar într-o singură bază de date1. 

De-a lungul timpului, au luat naştere circa 20 de formate MARC, iar pentru a se evita incompa-
tibilităţile lor s-a luat decizia elaborării unui format internaţional MARC (UNIMARC), care să permită 
recepţionarea înregistrărilor create în orice alt format MARC, în aşa mod încât acestea să poată fi con-
vertite în UNIMARC şi invers.  

Iată de ce în 1977 IFLA (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor bibliotecare) a 
emis ediţia UNIMARC: Universal MARC Format. În acest manual a fost specificată destinaţia standardu-
lui: „Scopul principal al formatului UNIMARC este contribuţia la schimbul internaţional de date între 
agenţiile naţionale bibliografice într-un format lizibil pe calculator”2. 

Acest format internaţional, dezvoltat de IFLA, permitea un schimb de date bibliografice, acces 
de la distanţă la baze de date eterogene, datorită funcţiilor oferite de www (world wide web), precum şi 
partajarea catalogării, ce înlesnea importul şi exportul descrierilor bibliografice. 

Catalogul informatizat, numit OPAC (OnLine Public Access Catalogue), are scopul de a oferi 
utilizatorilor unei biblioteci accesul direct (online) la informaţiile din catalog şi „reprezintă instrumentul 
de lucru pentru căutarea, regăsirea şi afişarea informaţiilor”3. 

Alcătuirea cataloagelor electronice este făcută de bibliotecarii catalogatori care cunosc şi aplică 
regulile de catalogare specifice standardelor ISBD4, aşa cum se stipulează în secţiunea a 5-a a Conferin-
ţei internaţionale privind principiile de catalogare din 2009 (Statement of international cataloguing prin-
ciples 2009)5, care „înlocuieşte şi extinde” Principiile de la Paris din 1961. 

Respectarea cu consecvenţă a acestor norme de catalogare, în cazul oricărui tip de document de 
bibliotecă, este extrem de importantă pentru menţinerea uniformităţii descrierilor bibliografice. Stan-

                                                 
1 Asociaţia Bibliotecarilor din România, Tratat de biblioteconomie, Vol. II, partea a II-a, Editura ABR Bucureşti, 2016, p. 245. 
2 Brian P. Holt, Manualul UNIMARC, Editura Biblioteca Naţională a României, Bucureşti, 1993, p. 432. 
3 Marinela Covaci, Sisteme informaţionale: document inedit, Bucureşti, [s.n.], 2014, p. 52. 
4 International Standard Bibliographic Description. 
5 http://www.ifla.org./files/cataloguing/icp/icp_2009-en.pdf. 
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dardele de bază după care se ghidează în descrierea/înregistrarea documentelor/resurselor sunt: 
• ISBD (A) : ISBD pentru monografii vechi şi rare; 
• ISBD (M) : ISBD pentru monografii curente; 
• ISBD (NBM) : ISBD pentru materiale/resurse non-carte (AV); 
• ISBD (CM) : ISBD pentru materiale/resurse cartografice; 
• ISBD (PM) : ISBD pentru publicaţii muzicale tipărite; 
• ISBD (ER) : ISBD pentru resurse electronice; 
• ISBD (CR) : ISBD pentru resurse în continuare; 
• ISBD (CP) : ISBD pentru părţi componente. 
Elementul de noutate pe care îl aduce catalogarea electronică, pe lângă o machetă de catalogare 

complexă structurată pe câmpuri şi subcâmpuri (denumite prin coduri), este posibilitatea de accesare a 
informaţiilor prin intermediul unor elemente de căutare imposibil de regăsit în spaţiul cataloagelor tradi-
ţionale. Datorită cataloagelor online, utilizatorii unei biblioteci se bucură de o serie de facilităţi: posibili-
tatea personalizării interfeţei, căutarea şi regăsirea documentelor, afişarea stocului existent şi a disponibi-
lităţii exemplarelor, rezervarea documentelor, prelungirea duratei de împrumut, vizualizarea fişei de citi-
tor şi a istoricului de împrumut, solicitarea de fotocopiere sau împrumut interbibliotecar şi multe altele 
care continuă să evolueze conform aşteptărilor şi dorinţelor impuse de aceştia. 

Ca o literă de lege, în acest scop dr. Louise F. Spiteri, director al Şcolii de Management al In-
formaţiei, Universitatea Dalhousie, Halifax, Nova Scotia, Canada declara că scopul principal al unui ca-
talog tradiţional sau informatizat este cel de a inventaria şi prelucra colecţiile de bibliotecă în vederea 
regăsirii documentelor în funcţie de anumite criterii specifice, cu scopul realizării împrumutului fie di-
rect, fie pe calculator. Din lucrarea sa (The Impact of Social Cataloging Sites on the Construction of Bibliographic 
Records in the Public Library Catalog, 2008) reiese că orice catalog de bibliotecă trebuie să îndeplinească un 
triplu rol6: 

1. Să permită utilizatorului să găsească un anumit document în funcţie de conţinutul lucrării şi 
autorul ei; 

2. Să arate ce alte cărţi dintr-un anumit domeniu sau un anumit autor există în bibliotecă; 
3. Să permită identificarea altor ediţii ale documentului monografic solicitat, inclusiv a ediţiilor 

originale (dacă figurează în colecţiile bibliotecii) şi a traducerilor din alte limbi. 
Dincolo de aspectele mai sus amintite, rolul cataloagelor online, digitale sau informatizate este 

de a asigura accesul la informaţiile bibliografice ale colecţiilor care se găsesc în spaţiul fizic al acestor 
instituţii ale cunoaşterii în timp real, oriunde şi oricând. 
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Adversitatea vocaţiei de bibliotecar. Taine, fundamente şi realităţi 

 

Dr. Vlad I. BONDRE 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

Societatea contemporană trece prin perioada 
marilor transformări, a schimbului energetic ce guver-
nează lumea omului creat după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu. Timpul şi-a impus un joc dur, fapt ce de-
termină ca sufletul să se afle mereu în căutarea celui mai 
viabil şi ferm răspuns pe care poate să-l ofere prefigură-
rilor sociale. Acesta este cel mai real context al vieţii 
omului, a celui care trebuie să-şi guverneze paşii cu înţe-
lepciunea regelui Solomon, dar cu dârzenia lui Aaron – 
cel ce a întrecut prin credinţa sa temerile fireşti ale pro-
povăduirii în mulţime. Atitudinea profetului Aaron a 
fost chip al Evangheliei, căci, prin năzuinţa sufletului 
său de a trăi în veşnicie cu Dumnezeu, a pregătit popo-
rul pentru cunoaşterea Adevărului Suprem. 

Sub egida unei analogii, bibliotecarul – tăinuito-
rul, revelatorul şi propovăduitorul cuvântului ziditor – îndeplineşte aceeaşi misiune. El cuprinde în vo-
caţia sa un întreg proces de curaj, arătându-se, în aceeaşi măsură, educator şi educat, fapt pentru care nu 
doar că devine o expresie a întrepătrunderii celor două atribute, ci răspândeşte un standard profesional 
de înaltă ţinută, capacitând întreg Universul spre a oferi un răspuns concret marilor întrebări ce guver-
nează fiinţa interlocutorilor săi. Bibliologia, biblioteconomia, bibliotehnica sau bibliofilia sunt termenii 
ce redau obiectul activităţii bibliotecarului, cărora el trebuie să le răspundă cu maxim profesionalism. Cu 
toate acestea, educaţia, pedagogia şi personalitatea sunt adevăratele atribute ale unui bibliotecar excelent. 

Studiile din domeniul biblioteconomiei sunt rezervate, în special, rolului şi funcţiei bibliotecii 
sau normelor privind constituirea unei colecţii, evidenţei publicaţiilor, catalogării documentelor, clasifi-
cării publicaţiilor sau organizării cataloagelor de bibliotecă. Toate aceste activităţi însumează acţiuni 
concrete ce solicită priceperea, atenţia şi îndeletnicirea bibliotecarului care, iată, nu-şi dedică timpul lec-
turii. Doar în prezentul context, un cunoscător al tehnicii de bibliotecă va putea diferenţia un bibliotecar 
plin de vocaţie de o persoană desemnată pentru îngrijirea unei biblioteci. Un bibliotecar adevărat este 
acea persoană care aşterne în trăirea vocaţiei sale proceduri tehnice specifice biblioteconomiei, dar care 
rămâne, în acelaşi timp, fidel rolului său de educator, atât al propriei persoane, cât şi al cititorilor care 
calcă în templul cunoaşterii universale. 

Împărtăşirea cu izvorul cunoaşterii – cu cartea, nu se realizează prin simpla ei lectură sau prin 
strădania de a înţelege tainele ce au fost ascunse printre paginile ei, ci prin participarea afectivă asupra 
modului în care a fost alcătuită, începând de la ideea primordială a autorului, până la redactarea, tipări-
rea, publicarea, achiziţionarea, prelucrarea, conservarea şi popularizarea ei. Un astfel de procedeu tehnic 
va determina cunoaşterea desăvârşită şi profundă a planului-cadru în care a fost scrisă acea carte. Naşte-
rea unei cărţi nu se rezumă doar la înşiruirea ideilor într-o ordine demnă de a trezi interesul cititorilor ei 
sau de a le revela acestora tainele descoperite în ea, ci se bazează pe două concepte diametral opuse: 
conceptul microuniversului ştiinţific şi conceptul fideităţii spirituale. 

Primul concept are la bază doctrina realităţii intrinseci. În acest tablou, cartea creionează toate 
particulele de adevăr descoperite şi prezentate într-o ordine logică şi edificatoare pentru cunoaşterea 
profundă a vieţii. Desigur, acest efort se constituie şi pe eligibilitatea cercetărilor autorului, fapt ce de-
termină într-un final ca scrierea sa să devină un „corpus delicti” sau, altfel spus, dovada materială a fap-
tei şi a cercetării sale. 
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Conceptul fideităţii spirituale, deşi pare contestat de către cercetătorii nativi, se aplică sub forma 
unei reacţii primordiale care uneşte năzuinţa sufletului cu dorinţa firii umane. Cu alte cuvinte, plămădi-
rea ideilor cuprinse într-o carte se face prin unirea minţii – cea care străpunge realitatea, aşteptând să 
curgă din ea seva adevărului, cu sufletul – cel care însumează totalitatea trăirilor autorului vizavi de subiec-
tul tratat. Acestor concepte, bibliotecarul trebuie să le facă faţă. El se află în prizonieratul palpabilităţii şi 
al transcendenţei. Cu toate acestea, prin propria-i vocaţie, nu se vede nevoit a evada din această lume, ci 
preferă a trăi în carcera misterului care-i cuprinde întreaga viaţă. 

Vocaţia unui bibliotecar se aseamănă pastoraţiei, căci misiunea este, în esenţă, aceeaşi – de a 
conduce oamenii spre Adevăr. Desigur, nu trebuie omise şi încercările prin care trec deseori cei doi, bi-
bliotecarul şi clericul, căci ele au un numitor comun: adversitatea venită din partea celor care le judecă 
trăirile, experienţele sau alegerile. A fi punte pentru cei neiniţiaţi în tainele cunoaşterii poate fi conside-
rată cea mai fidelă declaraţie de iubire, ceea ce solicită o deosebită atenţie din partea celorlalţi. Adversi-
tatea misiunii de bibliotecar se reflectă şi în atitudinea pe care profanii o au faţă de mediul şi modul tra-
diţionalist în care acesta activează. Pentru noile generaţii de cercetători, pentru adversarii defrişărilor şi 
pentru tehnicieni, biblioteca este considerată ca fiind un spaţiu al inimii singuratice, deoarece este lipsită 
de holograme şi virtual, de lasere şi controllere care să furnizeze informaţia în timp record sau să o co-
releze cu alte domenii în mod instant. Este de la sine înţeles că această discrepanţă dintre palpabil şi vir-
tual se reflectă şi asupra modului în care este perceput bibliotecarul, el fiind considerat un pribeag ce 
trăieşte printre cărţi învechite, într-o lume a misterului. 

Acestor adversităţi, bibliotecarul trebuie să le facă faţă. El trebuie să rămână veşnic dedicat sco-
pului său – de a educa şi a se educa. În spaţiul societăţii contemporane, educaţia a devenit un apendice 
al sistemului de învăţământ şi nu un imperativ. Fapt care se datorează lipsei de viziune a politicii guver-
namentale bazate pe forţa de 
muncă brută, iar nu pe inovaţie 
sau cercetare. Declinul care va 
apărea datorită acestei atitudini 
nefaste va rezona cu viziunea 
filosofului Confucius vizavi de 
educaţie: „Natura ne aseamănă, 
educaţia ne deosebeşte”. Cu sigu-
ranţă că în templul cunoaşterii 
universale, în bibliotecă, bibliote-
carul va fi ferit de aceste provo-
cări îndreptate spre frumosul si-
nelui, ceea ce-i va demonstra că 
alegerea vocaţiei a fost cel mai 
vrednic pas spre desăvârşire, dar şi cel mai prielnic mod de a deveni cea mai fiabilă bază mobilă de date, 
chip al realităţii şi al transcendenţei, cunoscător, chivernisitor şi propovăduitor al Adevărului. 
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Din patrimoniul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” (4) 

 
Simona DUMUŢA 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Logik, Immanuel Kant, Königsberg, 1800 
 
Oglinda paginii de titlu: Immanuel Kants / Logik / ein 

Handbuch zu Vorlesungen / Königsberg, / Friedrich Nicolovius 
/ 1800. 

 
Logica – manual pentru prelegeri este un compendiu al lecţiilor 

lui Kant publicat la Königsberg de unul dintre cei mai importanţi 
discipoli ai săi, Gottlob Benjamin Jäsche, motiv pentru care lucra-
rea mai este cunoscută şi sub denumirea de „Logica Jäsche”.  

Biblioteca noastră deţine un exemplar al ediţiei princeps. 
Coperta este din carton şi piele, cotorul prezintă nervuri profilate 
şi este inscripţionat cu litere aurii, iar textul lucrării este tipărit cu 
caractere gotice. 

 
 
Regina Margot, Alexandre Dumas, Bucureşti, 1856 
 
Oglinda paginii de titlu: Biblioteca Litteraria. Seria II / Al. 

Dumas. / Regina Margot. / Traducere / de / P. M. Georgescu. / 
Partea întîiu / Bucuresci / Librariu Editoriu George Joanid / 
1856. 

 
Exemplarul deţinut de biblioteca noastră este ediţia princeps a traducerii în limba română, un 

coligat, care conţine toate cele 3 volume, bogat ilustrat şi tipărit cu alfabet de tranziţie. 
 
 
Fabiola, Nicholas Wiseman, Viena, 1863 
 
Oglinda paginii de titlu: Fabiol’a / seau / Baseric’a 

catacumbeloru / de / Nicolau Wiseman / Cardinalu si 
Archiepiscopu de Westminster / Cu iertarea Eminentiei Sale tra-
dusa / de membrii / Societatei Basericesci-Literarie a teologiloru 
romani din Vien’a / Vien’a 1863 / Cu spesele Societatiei si 
Tipariulu Mechitaristiloru. 

 
Exemplarul deţinut de biblioteca noastră este prima tradu-

cere a cărţii în limba română. 
 
Herbst und Winterblumen, Carus Sterne, Praga; 

Leipzig, 1886 
 
Oglinda paginii de titlu: Herbst- und Winterblumen. / 

Eine Schilderung der heimischen Blumenwelt / von / Carus 



Dialoguri profesionale 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

13 

Sterne. / Mit 71 Abbildungen in farbendruck / nach der Natur gemalt / von / Jenny Schermaul / und 
106 Holzstichen / Prag: F. Tempsky ; Leipszig: G. Freytag 1886. 

 
Volumul intitulat Flori de toamnă şi de iarnă – O descriere a lumii florale, de Carus Sterne, este o enci-

clopedie realizată în condiţii grafice deosebite.  Textul este însoţit de 71 ilustraţii în culori, pictate după 
natură de Jenny Schermaul, precum şi de 106 xilogravuri. Coperţile sunt din pânză şi carton, iar literele 
inscripţionate pe acestea, precum şi cotorul şi marginile blocului de carte sunt aurite. 

 
 
Sagesse, Paul Verlaine, Paris, 1925 
 
Oglinda paginii de titlu: P. Verlaine / Sagesse / Portrait 

gravé par J.-L. Perrichon / d’aprés Eugène Carrière / Orne-
ments dessinés et gravés sur bois / par Maurice de Lambert / 
Paris / Éditions d’art Édouard Pelletan / R. Helleu et R. Ser-
gent, éditeurs / 125, Boulevard Saint-Germain, 125 / 
MDCCCCXXV. 

 
Biblioteca noastră deţine o ediţie bibliofilă, de artă, im-

primată pe hârtie japon. Volumul are o legătură deosebită, este 
încasetat, are coperta din piele albastră, cotorul prezintă cinci 
nervuri profilate şi forzaţ de mătase naturală, brodată manual, 
cu modele florale. Exemplarul este numerotat cu numărul 27 
din tiraj. 

 
 
Ses plus beaux vers, Alfred de Musset, Pa-

ris, [1927] 
 
Oglinda paginii de titlu: Alfred de Musset / Ses 

/ plus beaux vers / Éditions Nilsson / 144 Avenue des 
Champs-Élysées, / Paris. 

 
Volumul de poezii face parte dintr-un tiraj re-

strâns, de 100 exemplare. Este tipărit pe hârtie japon, 
iar în interior conţine 6 ilustraţii color pe hârtie transpa-
rentă, semnate de Robert Polack şi intitulate cu numele 
poeziilor ilustrate. Tot cu o astfel de foiţă transparentă 
ilustrată este învelită şi coperta.   
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O altfel de... recomandare de lectură (2)1 

Busola sufletului te aşteaptă pe raft! 
 

Florina VANCIU 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Fără îndoială, anul 2020 va rămâne întipărit în mintea tuturor pentru totdeauna. Dacă e să ne 

gândim aleatoriu la un an din viaţa noastră, a fiecăruia, poate ne vin în minte evenimente şi întâmplări, 
în funcţie de importanţa lor, din acel an sau poate rămâne doar aşa... un an ce a trecut... Cu siguranţă, 
nu va fi şi cazul anului 2020! 

Important e să învăţăm din fiecare experienţă, chiar şi dintr-una neplăcută, cum este această 
pandemie, să vedem din tot răul partea bună a lucrurilor, pentru a putea merge mai departe. 

Pentru a arăta că noi, bibliotecarii, suntem Oameni 
de omenie în vremuri de neomenie, folosindu-ne de titluri de 
cărţi sau explicaţii la titluri aflate în fondul bibliotecii 
noastre suntem „mai altfel” alături de utilizatorii noştri, cu 
câteva recomandări de lectură. Nu trebuie să uităm să 
avem grijă şi de Igiena sufletului! Vă asigurăm că tot ceea ce 
aveţi nevoie pentru asta găsiţi aşezat pe rafturi la bibliote-
că, ce reprezintă acum, parcă mai mult decât oricând, 
Farmacie pentru suflet!  

Cu toate că trăim vremuri tulburi, descoperind sau 
redescoperind Viaţa dintre coperte, anul acesta poate fi Anul 
devenirii tale... Deschizând o carte, te asigurăm că deja ai 
apucat-o pe Calea scurtă către schimbare. Alege Cartea ca des-
tin! 

Nu există altă cale: Când totul se schimbă, schimbă to-
tul, doar astfel vei putea avea Rezultate previzibile în vremuri 
imprevizibile. 

Acum, când am experimentat cu toţii Trilogia spa-
ţiului închis, poate ne dăm seama ceva mai bine cum e Via-
ţa într-un acvariu sau cum poţi ajunge să fii, într-o clipă, 
Vecin cu viaţa, în Oraşul închis, dacă nu eşti pregătit să ac-
cepţi Realitatea ca semn. 

În Tumultul valurilor vieţii cotidiene de dinainte de 
pandemie, dar şi pe parcursul ei, timpul a fost şi este o 
resursă de preţ pentru noi toţi. Doar că uneori Zgomotul timpului s-a auzit mai tare. Depinde de fiecare 
dintre noi cum alegem să întoarcem tot acest timp în favoarea noastră şi să îl valorizăm. 100 de idei genia-
le de managementul timpului pot să te inspire în acest sens. 

Pornind de la ideea că Alt timp nu am, că nu există O viaţă şi încă o zi sau Viaţă de vânzare, trebuie 
să profiţi de fiecare clipă şi să spui: „Gata! Aceasta este Ziua în care am oprit timpul şi îmi încep Drumul spre 
cunoaşterea de sine”. 

Alege să descoperi Fagurele cu idei de la biblioteca noastră şi să înţelegi că Nimic nu se schimbă până 
când tu nu te schimbi. Poate te-ar ajuta Cartea schimbărilor sau chiar Cartea despre schimbări... 

Un lucru este, fără îndoială, cert: nu vei da niciodată greş dacă o apuci pe Drumul cuvintelor sau pe 
Cărări de taină şi înţelepciune. 

                                                 
1 Notă: Sublinierile bold/italic din text reprezintă titluri de cărţi din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare. 
Menţionez că, pentru potrivirea în context, unor volume le-am omis informaţia despre titlu. 
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Aici poţi să te însoţeşti La drum cu Platon, să ai Trei 
convorbiri cu Napoleon, să te afli Printre mari cărturari şi mari me-
dici, să stai De vorbă cu Dumnezeu sau De vorbă cu stelele, să fii În 
dialog cu anticii, să îi cunoşti mai bine pe Cei mai influenţi oa-
meni ai vremurilor noastre sau să îţi dai întâlnire cu Titani ai şti-
inţei sau cu Oameni care au schimbat lumea şi chiar să afli detalii 
despre o mulţime de... „vieţi secrete”: Viaţa secretă a marilor 
artişti, Viaţa secretă a lui William Shakespeare, Viaţa secretă a lui 
Salvator Dali, dar şi Viaţa secretă a apei, Viaţa secretă a plantelor 
sau Viaţa secretă a albinelor. Sau să afli o sumedenie de lucruri 
despre Istoria secretă a lumii.  

Dacă ai Întrebări şi nedumeriri te aşteptăm cu drag la 
bibliotecă, unde, cu siguranţă, vei găsi detalii despre Ştiinţa 
lui „de ce?”, dar să nu fii deloc surprins să descoperi că, în 
opinia unora, Întrebările sunt, de fapt, răspunsuri. Dacă cumva 
consideri că nu mai e nevoie să te documentezi, răsfoieşte 
volumul Crezi că ştii? 15.000 de întrebări şi răspunsuri de cultură 
generală, şi se poate dovedi Plăcut sau neplăcut, adevărul... 

Dragă utilizatorule, Viaţa este scurtă, trăieşte-o din plin! 
Fii De neoprit! „Tainele mării nu se cunosc de pe mal”! 
Aruncă-te, deci, cu încredere, în Valurile infinitei cunoaşteri. 

Sperăm că în tot acest timp vitreg ne-ai simţit, pe cât 
se poate, Extrem de tare şi incredibil de aproape. Noi am fost mereu aici, în Templul memoriei ce păstrează Ar-
hivele paradisului, asigurându-ne că nu ajungi pe Partea întunecată a căutătorilor de lumină. 

În definitiv... noi, cei din „casa cărţilor”, vrem doar să ne asigurăm că, atunci când vei privi în 
Oglinzi retrovizoare, vei fi Fără regrete... În viaţă sunt lucruri care nu se fac... şi care totuşi se fac... 

Nu am făcut altceva, decât să aştern câteva Gânduri din miez de suflet pentru ca tu, dragă cititorule, 
să poţi să spui: „Da! Cu ajutorul cărţilor mi-am găsit Drumul spre steaua mea”! Noi, bibliotecarii, Oameni 
iubiţi de Dumnezeu, asumându-ne o Misiune de taină în cetatea eternă – BIBLIOTECA, te aşteptăm să fii me-
reu cel care, prin cunoaştere, eşti Cu o torţă alergând în faţa nopţii, având, din biblioteca noastră... Lumină 
pentru drum. 
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Ziua Internaţională a Cititului cu Voce Tare sau „Ziua Internaţională 

a Cititului Împreună” 

 
Carmen LENGHEL 

Baia Mare 

 
Organizaţia LitWorld a fondat World Read Aloud Day (WRAD), adică Ziua Mondială a Cititului cu 

Voce Tare în anul 2010 şi, de atunci, se sărbătoreşte în prima zi de miercuri a lunii februarie. 
Scopul activităţilor organizate este de a încuraja cititul, deoarece se consideră că cititul are o pute-

re aparte, specială. 
De Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare, oamenii de pe tot globul citesc cu voce tare şi împăr-

tăşesc poveşti, pledând, astfel, pentru alfabetizare ca un drept al omului. 
Ediţia din acest an s-a derulat sub genericul „Citim împreună pentru a vindeca planeta”, iar lectu-

rile alese au vizat, în primul rând, educaţia participanţilor în spiritul protejării naturii şi a resurselor pe 
care planeta Pământ ni le oferă cu atâta generozitate. 

Citirea cu voce tare este recunoscută pe scară largă ca fiind cea mai importantă activitate care du-
ce la dezvoltarea limbajului. Cititul cu voce tare nu numai că ajută procesul de educaţie, dar construieşte 
şi o adevărată comunitate, conectându-ne pe unii cu alţii.  

Şcoala Gimnazială „Alexan-
dru Ioan Cuza”, prin Centrul de 
Documentare şi Informare, partici-
pă la acest eveniment pentru al pa-
trulea an. Şi în anul 2020, am cele-
brat alături de mii de copii şi sute 
de părinţi, educatori, profesori, bi-
bliotecari, librari, dar şi pasionaţi de 
lectură din întreaga ţară, Ziua Mon-
dială a Cititului cu Voce Tare 
(ZICI), prin organizarea unor sesi-
uni de lectură, demersul fiind spriji-
nit de conducerea şcolii, de cadrele 
didactice, părinţi şi editori locali. 

Centrul de Documentare şi 
Informare oferă elevilor structuri şi 
resurse documentare şi umane spe-
cifice, care au ca obiectiv principal 
favorizarea gustului pentru lectură, respectiv lectura de plăcere. 

Prin activităţile şi, în special, atelierele de lectură pe care le organizez frecvent în CDI, doresc să 
atrag atenţia asupra importanţei cititului, să le transmit elevilor că au dreptul să citească, să scrie şi să-şi 
spună poveştile, să celebreze puterea cuvintelor, dar şi bucuria de a citi împreună – în familie, la şcoală 
sau la bibliotecă. 

În baza unui proiect educaţional conceput şi a protocolului de colaborare semnat între Biblioteca 
Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare şi Centrul de Documentare şi Informare al Şcolii Gimnaziale „Ale-
xandru Ioan Cuza” Baia Mare, am realizat anul acesta un atelier de lectură pentru elevii clasei a II-a B, 
în Sala de lectură a Secţiei pentru copii. Am considerat necesară deplasarea, deoarece spaţiul unde se 
realizează cititul este foarte important. Majoritatea copiilor îşi desfăşoară activităţile zilnice în sala de 
clasă de la şcoală sau în CDI, iar faptul că elevii descoperă şi alte locuri unde se poate realiza lectura face 
ca activitatea în sine să devină mult mai interesantă. 
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Astfel, povestea „Fericirea este o vulpe”, de 
Eveline Daciute, a fost aleasă pentru lectură din 
expoziţia pregătită special pentru noi – „Cărţile 
Editurii Cartemma”. Prin jocul organizat am discu-
tat, apoi, despre emoţii şi identificarea unor perso-
naje model. Elevii au învăţat că cele mai mici din-
tre poveşti, poveştile altora şi ale lor, pot avea un 
impact mare asupra celor din jur. 

Interesant este şi faptul că cititul cu voce ta-
re are avantaje nenumărate: de la misiunea de a-i 
învăţa pe elevi tehnica cititului şi a conştientizării şi 
valorificării celor citite, până la ocazia de a întreru-
pe lectura pentru a împărtăşi idei. Vizionarea ex-
poziţiei de carte pregătită cu generozitate de per-
sonalul Secţiei pentru copii a Bibliotecii Judeţene 
„Petre Dulfu” a fost pentru noi o reală bucurie... şi 
prilej de a alege următoarele lecturi.  

Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se 
formează cu precădere în şcoală şi poate fi stimulat 
şi cultivat încă de la cele mai fragede vârste, astfel 
încât cartea să devină un prieten constant al copi-
lului, ea reprezentând unul dintre cele mai frecven-
te mijloace de autoinstruire, indiferent de amploa-
rea pe care o au cele audio-vizuale.   

La deschiderea oficială a expoziţiei a luat parte vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, 
Doru Dăncuş, au fost transmise mesaje din partea conducerilor Prefecturii, Primăriei Baia Mare şi In-
spectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, după care au luat cuvântul reprezentanţii delegaţiilor, în frun-
te cu oaspeţii ucraineni. 

Expoziţia a fost găzduită de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” în perioada 14-22 februarie 
2020. 
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„Gruffalo”, un nou covor povestitor, spre bucuria copiilor 

 
Laura ZAH 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
 

Măiestria bibliotecarei Mara Popovici a îmbogăţit tezaurul poveştilor spuse pe covor, pe care cei 
mici îl pot descoperi la Secţia pentru copii. Ultima „bijuterie”, pe care talentata bibliotecară a realizat-o 
cu multă sensibilitate şi pricepere, este o poveste foarte îndrăgită de copii, „Gruffalo”, scrisă de Julia 
Donaldson, ilustrată de Axel Scheffler şi tradusă de scriitorul Florin Bican. 

Ca de fiecare dată când a antamat o astfel de creaţie, Mara a ţinut seama în primul rând de im-
pactul pe care îl are această istorioară asupra sufletului curat şi la început de drum în viaţă al copilului, 
mesajul transmis fiind esenţial, modelator, fir călăuzitor şi sprijin în momente de cumpănă. Valori de 
bază ca bunul simţ, curajul, hărnicia, compasiunea, altruismul, bunătatea, adevărul, dragul de a învăţa, 
ascultarea de părinţi, isteţimea etc. au fost centrate, subliniate, explicit sau subliminal inoculate micului 
spectator.  

Dacă alte câteva poveşti care au fost 
deja transpuse pe covorul povestitor („Le-
genda sticletelui”, „Ridichea uriaşă”, „Capra 
cu trei iezi”) îi conştientizează pe copii de 
valoarea lor, în ciuda faptului că sunt încă 
mici – sticletele era cea mai mică şi cea mai 
fragilă dintre păsări şi, cu toate acestea, ea a 
făcut fapta măreaţă de a readuce primăvara 
pe pământ prin abnegaţie, curaj şi altruism; în 
povestea „Ridichea uriaşă”, fără şoricel, care 
era cel mai mic, personajele nu ar fi reuşit să 
scoată leguma din pământ, iar în „Capra cu 
trei iezi” cel mai mic iezişor a fost cel mai 
isteţ – „Gruffalo” vine să întărească celor mici această convingere, să îi încurajeze. 

Povestea este scrisă şi spusă pe covor în versuri, fapt care o face şi mai atractivă. Covorul, cel 
mai bogat în elemente de până acum, redă fidel imaginea codrului întunecat din poveste, unde micul 
şoricel, personajul principal, dă tuturor o lecţie de curaj şi isteţime, înlăturând astfel pericolele cu care se 
confruntă. Personajele sunt şi ele realizate cu multă măiestrie. Lacul şi pădurea sunt populate de fauna şi 
flora specifice (arici, veveriţe, broscuţe, păsărele), iar Gruffalo este la fel de fioros precum e în poveste. 

Mara a mai şi creat acea senzaţie de dinamică a poveştii prin confecţionarea unor „buzunăraşe” 
sau locuri ascunse primei priviri a spectatorului, care dau un farmec aparte poveştii spuse pe covor, spre 
încântarea copiilor, prin acest artificiu întrecând în atractivitate imaginile statice din carte: bufniţa iese 
dintr-un cuib pe care-l are într-o scorbură a unui copac, vulpea dintr-o vizuină, şarpele de sub buşteni.  

Cărarea şerpuitoare, plasată strategic în mijlocul covorului, centrează atenţia privitorului asupra 
drumului oarecum iniţiatic al micului şoricel isteţ şi curajos. 

Realizarea poveştii pe covor a fost gândită ca un dar făcut celor mici de Ziua Internaţională a 
Copilului. Din păcate, în conjunctura actuală, când ne aflăm într-o criză a sănătăţii, iar lumea medicală 
se află încă într-un impas, s-au impus reguli noi, iar la prezentarea acestui covor nu am putut invita co-
piii la bibliotecă. Cu toate acestea, Mara Popovici i-a făcut inaugurarea în faţa camerei de luat vederi, 
înregistrarea şi montajul ulterior fiind realizate de talentata noastră colegă Corina Martin Şandor, iar, 
începând cu 1 Iunie, copii de pretutindeni au putut urmări, pe canalul youtube şi pe pagina de Facebook 
ale Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, această poveste minunată spusă pe covorul povestitor. 

Dacă nu aţi vizionat încă înregistrarea, vă invităm s-o urmăriţi aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=pPfsL1SAn-c. 
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Magia poveştilor spuse pe covor la Casele de tip familial 

 

Laura ZAH 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

Covorul povestitor, una dintre activităţile de mare succes ale Secţiei pentru copii, îndrăgită, atât de cei 
mici, cât şi de adulţi (părinţi, cadre didactice, bibliotecari), a ajuns, după ce a poposit la şcolile şi grădiniţele 
din oraşul Baia Mare, dar şi la instituţiile de învăţământ şcolar şi preşcolar din alte localităţi (Baia Sprie, Ji-
bou, Sighet, Ardusat, Lucăceşti, Cerneşti, Berinţa, Culcea, Coaş, Şindreşti etc.), la două Case de tip familial 
din Baia Mare. Iniţiativa aparţine Luciei Finteuşan de la 
DGASPC Maramureş (director general Alina Coste 
Mădăras), cu care Secţia pentru copii a Bibliotecii Jude-
ţene „Petre Dulfu” are o frumoasă colaborare şi care 
ne-a adresat invitaţia de a merge cu trăistuţa cu poveşti 
şi pe la copiii/tinerii de la Casele de tip familial. Pro-
punerea a fost acceptată de către bibliotecarele Secţiei 
pentru copii cu mare entuziasm şi cu mult drag. Din 
păcate, din cauza conjuncturii actuale, a crizei de sănă-
tate produsă de Covid-19, am ajuns doar la două case 
de tip familial din Baia Mare, urmând ca, pe viitor, la 
finalul acestei crize, când viaţa îşi va relua curgerea fi-
rească, să mergem şi la ceilalţi copii instituţionalizaţi. 

Rolul acestor case de tip familial este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copiilor separaţi, 
temporar sau definitiv, de părinţii lor, dar şi de a organiza sau găzdui activităţi de dezvoltare şi consolidare a 
deprinderilor de viaţă independentă, activităţi recreative, de socializare, educative şi recuperatorii. Aceşti 
copii, care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ preşcolar şi şcolar, sunt încurajaţi să socializeze, 
să-şi facă prieteni, să ţină legătura cu colegii de şcoală, dându-li-se, astfel, posibilitatea integrării optime în 
comunitate şi societate, asigurându-li-se condiţii apropiate celor oferite de cadrul familial. Implicarea co-
munităţii în viaţa copiilor din aceste case, materializată prin programe de voluntariat iniţiate şi dezvoltate de 
DGASPC Maramureş, este esenţială. Astfel, copii, tineri şi profesori vin în casele de tip familial în mod or-
ganizat pentru a-i sprijini pe beneficiari şi pentru a se implica în activităţile zilnice. De asemenea, se încheie 
parteneriate cu diferite fundaţii, asociaţii şi unităţi de învăţământ din Baia Mare sau împrejurimi, în benefi-
ciul celor mici (http://dgaspcmm.ro/despre/baia-mare). Din dorinţa de a le fi şi noi alături, ne-am implicat 
printr-o activitate educativă, recreativă şi interactivă, deplasându-ne la centrele unde ei locuiesc şi învaţă. 

Primii copii care s-au bucurat de vizita covoraşului povestitor au fost cei de la Casa de tip familial 
Nr. 4, situată pe strada Dealul Florilor nr. 16. Aceasta a fost deschisă în anul 2000, cu sprijinul şi impli-
carea Hope and Homes for Children România, având capacitatea de 12 locuri. Bibliotecara Mara Popo-
vici le-a făcut o surpriză copiilor spunându-le, într-o manieră inedită, „Legenda sticletelui”. Această po-
veste, plină de sensibilitate, le-a vorbit ascultătorilor despre prietenie, altruism, dăruire şi frumuseţea 
faptelor bune. Copiii au fost încântaţi să afle informaţii despre sticlete, despre culorile pe care le poartă 
penajul său, despre felul minunat în care cântă şi locurile unde poate fi văzut şi ascultat. Cărţile cu sunet 
care însoţesc de fiecare dată povestea spusă pe covor i-au încântat şi fermecat pe cei mici. 

A doua Casă de tip familial care a primit vizita covorului povestitor a fost cea situată pe strada Alba 
Iulia nr. 56. Înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş din 2010, ea funcţionează în subor-
dinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş. Cu o capacitate de 12 lo-
curi, casa asigură, asemeni celorlalte CTF, respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al 
copilului, protejarea şi promovarea drepturilor copilului în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, 
participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nedis-
criminatorii şi pozitive cu privire la situaţia copilului. Aici, bibliotecara Laura Zah i-a surprins în mod plă-
cut pe copii cu „Omida mâncăcioasă”, scrisă de Eric Carle. Culorile vii ale decorului şi componentelor 
poveştii, firul narativ care vorbeşte despre metamorfozarea micii omizi într-un fluture minunat, informa-
ţiile despre aceste mici fiinţe de pe Pământ au adus multă bucurie şi încântare în rândul celor prezenţi. 
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Cărţi terapeutice pentru cei mici şi pentru cei... mari 

 
Mara POPOVICI 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Orice carte poate fi terapeutică. Orice carte al cărei mesaj ne atinge adânc în suflet sau care scoate 

la lumină o rană pansată, dar nevindecată. Chiar dacă nu produce o schimbare, mesajul textului, poves-
tea, îşi atinge scopul dacă produce o conştientizare, o înţelegere a unei emoţii, a unei trăiri, a unei te-
meri, a unei angoase. Adulţi şi copii, cu toţii avem frici, avem sentimente pe cear nu le putem gestiona, 
avem trăiri ce ne destabilizează. Dacă lucrăm cu ele de timpuriu, şansele de a ne găsi propriul echilibru 
şi a avea o viaţă împlinită cresc considerabil. Aşa cum învăţăm să scriem şi să citim, sau cum învăţăm 
matematica şi alte ştiinţe, tot aşa, şi chiar mai intens, trebuie să învăţăm despre noi, să ne cunoaştem cât 
mai bine propriul univers. Ce rost are să ştim citi şi scrie dacă nu ştim cine suntem noi? Poveştile tera-
peutice deschid adulţilor portiţe către înţelegerea vieţii interioare a celor mici, iar copiilor le oferă soluţii 
şi idei, pe înţelesul lor, de reacţii comportamentale şi emoţionale, atunci când dau de situaţii în care nu 
au experienţă sau nu ştiu cum să-şi exteriorizeze emoţiile.  

Secţia pentru copii a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” dispune de numeroase cărţi care vin în în-
tâmpinarea cunoaşterii trăirilor interioare, de la cele mai fragede vârste. Câteva dintre seriile deţinute 
sunt următoarele: Emoţiile lui Noni, Micul zen, Emoţiile mele, Emoţiile tale, Dezvoltare emoţională pentru copii de 
peste 5 ani, Ce să faci. Alte titluri ce 
vin în ajutorul nostru şi al copiilor 
noştri sunt: Marea carte a emoţiilor – 
autor Jámbor Eszter, Spune-mi o 
poveste...: 20 de povestiri terapeutice de 
citit copilului tău pentru a-i alunga 
fricile legate de schimbare – autor Gil-
les Diederichs, Inimioare fericite – 
autor Mariana Konkoly, O săptă-
mână cu susul în jos – autor Carl-
Johan Forssén Ehrlin, Poveşti pen-
tru inimă şi suflet – autor Mariana 
Konkoly, Întâmplări vindecătoare – 
autori Cristina Donovici şi Alex 
Donovici, Girafa care nu voia să 
poarte ochelari şi alte şase povestiri – 
autor Gill McLean, De ce vă certaţi, 
Matei? – autori Brigitte Weninger şi Eve Tharlet, Micuţa Alexia şi nu-poţii ei – autor Adriana Mitu, 
Lupuşorul cel bun – autor Nadia Shireen, Băieţelul cu aripă de fluture – autor Ioana Chichet-Macoveiciuc, 
Mami şi tati se poartă ciudat – autor Ioana Chicet-Macoveiciuc, Adevărul gol-goluţ: dialoguri simpatice despre 
intimitate, corp, străini şi limite – autor Ioana Chicet-Macoveiciuc. 

Aceste cărţi sunt recomandări ce vin în primul rând în întâmpinarea părinţilor şi a educatorilor, 
pentru că educaţia emoţională a copiilor începe cu noi, adulţii. Cu cât vom cunoaşte mai bine dinamica 
noastră interioară, cu atât vom înţelege mai bine copiii şi vom fi conectaţi cu ei. Cercetările din ultima 
vreme au relevat faptul că aşa-numita „inteligenţă emoţională” este cea care ne ajută să avem succes şi o 
viaţă echilibrată şi nu memoria sau IQ-ul, cum se credea. Emoţiile se manifestă non-verbal, încă de la 
începutul vieţii, prin gesturi, sunete şi expresii faciale. După etapa non-verbală, poveştile au un rol im-
portant în dezvoltarea limbajului şi în apariţia capacităţii de a înţelege şi exprima emoţii verbal. Cres-
când, copiii învaţă moduri de exprimare emoţională, din interacţiunea cu ceilalţi, dar şi din poveşti. Tex-
tele cu mesaj terapeutic îi ajută pe cei mici să-şi dezvolte empatia, să înţeleagă stările emoţionale ale per-
sonajelor şi, astfel, să înţeleagă complexitatea propriilor emoţii. Acesta este argumentul care încurajează 
folosirea poveştilor cu mesaj în educaţia armonioasă a copiilor noştri! 
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Constantin Lecca şi tipografia sa 

 
Dr. Tudor NEDELCEA 

Craiova 

 
Sintetizând o trăsătură esenţială a românilor, de a se in-

forma şi a se forma culturaliceşte, domnitorul Barbu Ştirbei scrie 
– cum ne încredinţează Nicolae Iorga – negustorului Hagi C. Pop 
din Sibiu: „Mulţi de aici au scris pentru gazeturi; au şi dat bani şi 
nu le-au mai venit... Că te poftesc pe dumneata, fă un mijloc şi 
trimite gazeturi nemţeşti de aci din Sibiu: ştiu că mulţi obicinuiau 
de au gazeturi... plăteşte dumneata şi îmi trimite 2-3 partide de la 
ghenarie şi de aici înainte fă dumneata rânduiala de-mi trimite 
totdeauna”. Marea deschidere operată de Revoluţia lui Tudor a 
avut efecte benefice şi asupra culturii româneşti, determinând bo-
ierimea, cu posibilităţi materiale, să-şi facă instrucţie conform ne-
cesităţilor timpului, racordându-se, prin gazete şi alte tipărituri, la 
cultura occidentală. Glogoveanu, Jianu, Bengescu, Brăiloiu, Ştir-
bei, Bibescu sunt o parte din această categorie socială din Oltenia 
care manifestă astfel de tendinţe întâietoare. Un centru cultural în 
care prezenţa românească este tonifiantă îl constituie Buda; aici 
exista o tipografie în preajma căreia funcţionau ca cenzori perso-

nalităţi de marcă: Samuel Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, tripleta de aur a Şcolii Ardelene; aici Za-
haria Carcalechi scoate revista Biblioteca Românească, în atmosfera căreia s-a format un grup de tineri inte-
lectuali ce aveau, apoi, să-şi desfăşoare activitatea în Regat: C-tin Lecca la Craiova şi Bucureşti, I. Maio-
rescu la Cerneţi şi Craiova, Bojincă la Iaşi, Carcalechi la Bucureşti. 

De numele pictorului, profesorului, editorului şi tipografului Constantin Lecca se leagă înfiinţa-
rea primei tipografii şi a primei reviste din Oltenia, în sensul modern al cuvântului, funcţionând în case-
le marelui clucer Grigore Otetelişanu din apropierea Şcolii Centrale din Craiova. 

Provenit dintr-o familie de boieri olteni stabiliţi la Braşov, Constantin Lecca se naşte la 18 de-
cembrie 1810, în oraşul de la poalele Tâmpei, aici începându-şi şcoala primară. La 17 ani urmează studii-
le la Buda, unde devine colaboratorul Bibliotecii Româneşti, apoi la Viena. Vine în Craiova, în 1833, unde 
îşi desfăşoară activitatea până la 1848, după care e nevoit, datorită atitudinii sale paşoptiste, să ia calea 
exilului în oraşul natal. 

La Craiova, se căsătoreşte cu Victoria Otetelişanu, bogată şi cu trecere la guvern, rudă cu Petra-
che Poenaru, directorul Eforiei Şcoalelor. Începându-şi laborioasa activitate ca profesor de desen, ca şi 
Wallenstein la Bucureşti, Lecca face parte din cercul de lectură al colegului său, Ioan Maiorescu. Ce în-
semna acest cerc, explicaţia ne-o dă mentorul lui, tatăl celebrului critic – cel care, luând pilda părintelui 
său, avea să deschidă la Iaşi acea societate de renume. Se strângeau, spune I. Maiorescu, câţiva profesori aleşi 
nu după familie, ci după inima şi caracterul moral. Petreceam de minune. Iarna mai ales, în carnaval, ne adunam pe 
rând unii la alţii... spuneam fabule, alteori citeam câte o poezie... apoi făceam pantomime, uneori dintr-o comedie, alteori 
din tragedii, alteori luam câte un act din câte o bucată de teatru şi eram noi între noi actori. Au editat cărţi, au tradus: 
„Astfel am petrecut noi mai mulţi ani, râvneam mult la adunările noastre. Profesorii s-au schimbat mult 
din ceea ce i-am găsit, când am venit aici şi când, afară de Lecca, nu mai citea nimenea cărţi”. Înclinăm 
să credem că junimismul, ca dimensiune majoră a culturii române, îşi are sorgintea aici, în acest cerc lite-
rar craiovean. 

După circa trei ani de profesorat, beneficiind prin căsătorie de o situaţie materială, cere Domni-
ei, la 9 septembrie 1837, deschiderea unei tipografii, conştient că, aşa cum menţionează el în preambul, 
„înaintarea ce necontenit fac toate lucrările obşteşti... asigurează şi pentru cultura limbii româneşti o 

Tudor Nedelcea 
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sporire necurmată”. El se simte dator moral „de a contribui pe cât este cu ştiinţa la această cultură ori 
prin lucrări originale sau prin felurimi de traduceri”. Cum „numărul productelor literare creşte din zi în 
zi”, el recomandă invenţia lui Gutenberg, „această industrie, prin care asemenea producţii ies la lumină, 
fiind acum aproape a rămânea în domeniu public, slobozit de mărginirile ce i se pusese prin privileghiu 
exclusiv, va adăoga şi mai mult numărul acestor lucrări, înlesnind mijloacele de publicaţie”. În acest 
scop, Lecca, „având cunoştinţă de meşteşugul tipografiii şi dorind a întrebuinţa la această lucrare toată 
vremea ce-i va rămâne slobodă despre alte îndatoriri ce într-aceeaşi sferă sunt puse asupră-i face plecata 
rugăciune, Măriei tale, să i se dea înalta slobozenie a ţinea un teasc de tipărire în oraşul Craiovii, care, 
fiind al doilea centru de oblăduire al acelor 5 judeţe, să va înlesni cu aşezarea acestei industrii acolo la 
felurite trebuinţe”. 

Pe această întemeiată cerere, domnitorul Ghica dispune, la 27 iulie 1837, să se facă „cuvenita 
punere la cale”. Şi, astfel, dobândind această înaltă slobozenie, Lecca îşi pune toată priceperea şi pasiunea 
în serviciul tipografiei, începând cu 25 octombrie 1837, dată la care expira monopolul acordat pentru 20 
de ani tipografului Caracas, pe care acesta o cumpărase de la Ion Heliade Rădulescu. 

În întreprinderea sa, vede lumina tiparului, la 3 octombrie 1838, prima publicaţie olteană Mozai-
cul, apărută în 52 de numere, săptămânal, până la 25 septembrie 1839. Periodicul, scris (cu excepţia unei 
cuvântări a lui Ioan Maiorescu din ianuarie 1839) în întregime de editor, conţine mici istorioare morali-
zatoare, povestiri literare, diverse lucrări istorice, didactice şi ştiinţifice, fabule, poezii, traduceri sau 
adaptări în special din literatura germană, efectuate de Constantin Lecca, precum şi literatură originală 
modestă. „O nouă foaie a literaturii a răsărit pe orizontul României... Mozaicul cel interesant”, nota 
Gheorghe Asachi şi în acelaşi ton cu el salută apa-
riţia periodicului şi Ion Heliade Rădulescu. Reco-
mandată de Petrache Poenaru învăţătorilor, revista 
era citită nu numai la Craiova, ci şi la Bucureşti, 
Iaşi, Braşov.  

Sunt semnalate o serie de cărţi ieşite de 
sub teascurile tipografiei lui Lecca, cărţi didactice, 
traduceri literare efectuate în special de Gr. Pleşo-
ianu (care inaugurează o colecţie de cărţi pentru 
tineret) şi Gr. Mihăiescu, apărute până în 1847 
(cum argumentează N. Bellu). Îşi propusese să 
editeze, în 1839, şi o revistă istorică, Dacia veche şi 
nouă, dar, din lipsă de prenumeranţi, ea a rămas în 
stadiul de proiect. Ioan Maiorescu încearcă şi el să 
editeze în tipografia prietenului său „Foaia Olteni-
ei sau Micii Românii” (politică şi literară), dar nu a 
primit încuviinţare. 

Concepută ca un instrument de instruire şi 
propagandă, tipografia lui Constantin Lecca are 
meritul de a fi nu numai prima de acest fel din 
Oltenia, dar şi de a avea un rol social precumpăni-
tor. 

Provenit de la Ion Heliade Rădulescu, tre-
când pe la Caracas, privilegiul tipografiei ajunge pe 
mâini destoinice, la polivalentul C. Lecca, pe care îl transmite, prin Samitca şi alţi tipografi, Instituţiilor 
de Arte Grafice şi Editură „Scrisul Românesc” şi „Ramuri”. De la Constantin Lecca la modernele tipo-
grafii de azi este un drum în care tradiţiile sunt încorporate inovaţiei. 

Constantin Lecca – autoportret 



Pagini culturale 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

23 

 
 

Centenarul revistei Cele Trei Crişuri 
 

Rozalia BARTA 
Oradea 

 

Anul 2020 marchează împlinirea unui secol de la apariţia la Oradea a primului număr al revistei 
Cele Trei Crişuri. Ziua de 15 aprilie 1920 a reprezentat un moment plin de emoţie al istoriei culturii şi spi-
ritului bihorean. Regretatul om de cultură, poetul Viorel Horj, spunea despre anul 1920 că încă vibra 
„de ecourile memorabilului 1 decembrie 1918”, iar despre conştiinţele entuziasmate de măreţia împlini-
rii unui vis străvechi nota că nu le lipsea „doza de luciditate pentru a aprecia că proclamarea unirii este 
doar începutul desăvârşirii ei”1. 

În toamna primului an după Unirea din 1918, la Oradea a luat fiinţă o importantă reuniune cul-
turală, care a funcţionat sub denumirea de „Cele Trei Crişuri”. Aceasta a apărut prin „voinţa unanimă a 
intelectualităţii de la Oradea şi din împrejurimi, în frunte cu reprezentanţii bisericii, şcoalei şi armatei”. 
„Un suflu de adâncă credinţă patriotică şi de nădejdi promiţătoare ce ne mângâia sufletul a străbătut 
inimile noastre ale tuturor, sub vraja sărbătoririi naţionale a întregirii neamului”2, rememorează redacţia 
revistei Cele Trei Crişuri la aniversarea a două decenii de existenţă a reuniunii. 

Reuniunea culturală „Cele Trei Crişuri” a pornit din iniţiativa colonelului George Bacaloglu, care 
în data de 21 octombrie 1919 a prezentat într-o şedinţă publică textul apelului-program al viitoarei reuni-
uni. Numeroşi intelectuali s-au reunit la Oradea pentru a întări ideile colonelului Bacaloglu, exprimându-şi 
prin semnături susţinerea pentru apelul-program. Astfel s-au pus bazele unei „reuniuni cu o nobilă meni-
re, o societate care-şi închina rosturile ei de luptă ridicării culturale a oamenilor din «cele mai înapoiate 
meleaguri ale ţării»”3, a cărei activitate luminoasă a marcat perioada interbelică bihoreană. 

Anterior, au existat şi alte societăţi culturale în 
Bihor, precum „Societatea de leptură” din Oradea, înfi-
inţată în 1852, „Casinele române din Beiuş”, din 1871, 
sau Despărţămintele ASTREI din Bihor, în 1893. Aces-
tea au pregătit terenul pentru formarea unei mişcări cul-
turale de masă în Bihor. Apariţia Reuniunii culturale 
„Cele Trei Crişuri” a fost considerată „ca un răsunet 
stârnit de încercările şi iniţiativele anterioare anului 1919, 
care au format un curent de opinie pentru răspândirea 
culturii în mijlocul maselor populare”4. Societatea a 
tribuit la „promovarea culturii româneşti şi prin tipărirea 
unor reviste, broşuri de propagandă şi cărţi, elaborate 
atât de unii membri din cadrul conducerii, cât şi de per-
sonalităţi ale vieţii culturale din capitală sau din centrele 
universitare ale României Mari”5. 

Revista Cele Trei Crişuri a apărut pe 15 aprilie 
1920 ca revistă de cultură, cu o periodicitate bilunară, 
fiind tipărită şi susţinută de Reuniunea culturală „Cele 
Trei Crişuri”. Primul număr a fost imprimat la tipogra-
fia familiei Sonnenfeld (1856-1948) din Oradea, revista 
devenind în scurt timp organul de propagandă al reuniunii 
culturale. Avându-l ca director pe George Bacaloglu, 
Cele Trei Crişuri a fost considerată o continuare firească a tradiţiei de luptă a prestigioasei reviste Familia 
a lui Iosif Vulcan, vie încă în amintirea contemporanilor orădeni.   

                                                 
1 Viorel Horj, Semicentenarul Revistei „Cele Trei Crişuri”, în Crişana, Oradea, an 25, nr. 80, 7 aprilie 1970, pp. 1, 3. 
2 După 20 de ani... în Cele Trei Crişuri, Oradea, an 20, nr. 1-2 (ianuarie-februarie) 1939, p. 5. 
3 Ion Bradu, Reuniunea culturală „Cele Trei Crişuri” din Oradea, în Contribuţii culturale bihorene, Oradea, 1974, p. 171. 
4 Ibidem, p. 175. 
5 Radu Romînaşu, Asociaţii culturale româneşti din Oradea şi judeţul Bihor în perioada interbelică, Editura Universităţii din Oradea, 
2008, p. 55. 
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Conducerea revistei a însemnat rodul colaborării a trei personalităţi importante ale vremii: vica-
rul episcopal Roman Ciorogariu, colonelul George Bacaloglu şi dr. Alexandru Pteancu. Aceştia au aspi-
rat să realizeze o revistă culturală dedicată „sufletului renăscut al poporului nostru”, apărută în Bihor şi 
care urma să se consolideze în timp. Colonelul Bacaloglu a adus pentru publicaţia reuniunii „o tipogra-
fie de la Sighet”, astfel că în câţiva ani publicaţia Cele Trei Crişuri devine o revistă de elită, „cu o ridicată 
ţinută grafică [...], având şi o variantă de popularizare şi emancipare culturală destinată satelor «Cele Trei 
Crişuri pentru popor»6. 

Dezideratele exprimate în articolul-program al revistei, intitulat Datoria noastră, urmau să fie împli-
nite printr-o sârguinţă „omenească”, dar mai ales printr-o „muncă ordonată şi metodică”. Conducătorii ei 
şi-au exprimat speranţa potrivit căreia începutul pornit „în zile de primăvară şi de reînviere, să ajungă spi-
cul de grâu plin şi îmbelşugat”7, dorinţă care s-a împlinit în mare parte. Începând cu numărul şapte, datat 
15 august 1920, la conducerea revistei va fi cooptat ca secretar de redacţie M. G. Samarineanu, care s-a 
stabilit în Oradea la îndemnul lui G. Bacaloglu. Începând cu anul 1921, preţ de doi ani, Samarineanu va 
îndeplini funcţia de redactor-şef, după care se va retrage din orice poziţie cheie în redacţie. Acesta a con-
dus la Oradea săptămânalele Vestul Românesc şi Bihorul, beneficiind de sprijinul lui Aurel Lazăr. 

În 1926 se stabileşte un Comitet de redacţie ajutător al redacţiei, format din Eugeniu Speranţia8, 
fiul cărturarului bucureştean Th. D. Speranţia, George Sofronie, fost profesor de drept internaţional la 
Facultatea de drept din Oradea, colegul mai tânăr al lui Eugeniu Speranţia, şi V. Poiană-Năsturaş. Înce-
pând cu anul 1926, M. G. Samarineanu a renunţat la calitatea de redactor al revistei, întrucât din martie 
acelaşi an va trece la redactarea seriei a doua a Familiei. Chiar şi în condiţiile dificile datorate volumului 
mare de muncă, M. G. Samarineanu va rămâne un colaborator permanent al revistei Cele Trei Crişuri. 

Revista a apărut neîntrerupt la Oradea timp de două decenii, din 15 aprilie 1920 şi până în de-
cembrie 1940, după care s-a mutat la Bucureşti, unde a continuat până în primăvara anului 1944. La în-
ceputurile ei, apariţiile erau bilunare, apoi lunare, pentru ca, începând cu numărul 3-4 (martie-aprilie) 
1928 şi până la ultimul număr 3-4 (martie-aprilie) 1944, revista să apară la două luni. În opinia lui I. Han-
giu, existenţa revistei Cele Trei Crişuri a însemnat un „moment important în evoluţia culturală a Transil-
vaniei, prin statornicia şi fidelitatea cu care şi-a urmărit programul propus la apariţie: strângerea legături-
lor intelectuale între toţi fiii patriei, «fără deosebire de neam», răspândirea culturii şi educaţiei în rânduri-
le poporului”9. Trebuie să constatăm, însă, că în jurul acestei reviste nu a apărut o şcoală literară, respec-
tiv ea nu a dat o direcţie literară propriu-zisă. 

Începutul revistei a fost unul extrem de promiţător, fiind caracterizat prin elan şi efervescenţă. A 
fost considerat de unii autori ca fiind o adevărată perioadă de glorie a revistei. Merită să menţionăm o 
parte dintre cei mai prestigioşi colaboratori, printre care Ion Agârbiceanu, Zaharia Bârsan, Lucian Bla-
ga, Vasile Bogrea, I. G. Duca, Mihail Dragomirescu, Silviu Dragomir, Emanoil Bucuţa, Al. Ciura, Victor 
Eftimiu, Gala Galaction, Nicolae Iorga, Emil Isac, E. Lovinescu, Camil Petrescu, Ion Lupaş, Ovidiu 
Hulea, Cincinat Pavelescu. Acestora li s-au adăugat colaboratori locali precum Gh. Ciuhandru, Aurel 
Lazăr, Eugeniu Speranţia, Gh. Tulbure, George Bota, M. G. Samarineanu, George A. Petre, dar şi alţii. 

În deschiderea primului număr este amplasat articolul-program, urmat de texte ce poartă semnă-
tura unor nume cu rezonanţă precum Nicolae Iorga10, Roman Ciorogariu11, I. Paul12 şi Marin Ştefănes-
cu13, istoricul I. Lupaş14, profesori ai universităţii clujene. În primul număr, Nicolae Iorga a colaborat şi 
la rubrica Istorie naţională, printr-un articol15 care a fost publicat în două părţi. O altă rubrică a revistei se 
intitulează Scrisori. Este vorba despre epistole adresate directorului revistei G. Bacaloglu, primele două 

                                                 
6 Constantin Mălinaş, Tipografi, tipografii şi edituri în Bihor 1565-1948, Editura Mihai Eminescu, Oradea, 1995, p. 15. 
7 Datoria noastră, în Cele Trei Crişuri, Oradea, an 1, nr. 1, 15 aprilie 1920, p. 1. 
8 Sever Dumitraşcu, Doi profesori universitari orădeni în perioada interbelică: Eugeniu Speranţia şi George Sofronie, în Aurora: revistă de 
literatură, Oradea, nr. 1, 1993, p. 83. 
9 I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti (1790-2000), ed. a 3-a, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2004, p. 141. 
10 Nicolae Iorga, Ţinutul Crişurilor, în Cele Trei Crişuri, Oradea, an 1, nr. 1 (15 aprilie) 1920, p. 2. 
11 Roman Ciorogariu, Răsărit de soare, în Cele Trei Crişuri, Oradea, an 1, nr. 1 (15 aprilie) 1920, pp. 3-4. 
12 I. Paul, „La plivit”, în Cele Trei Crişuri, Oradea, an 1, nr. 1 (15 aprilie) 1920, pp. 4-9. 
13 Marin Ştefănescu, Despre iubirea între oameni, în Cele Trei Crişuri, Oradea, an 1, nr. 1 (15 aprilie) 1920, pp. 11-13. 
14 I. Lupaş, Părinţii şi fraţii lui Emanuil Gojdu, în Cele Trei Crişuri, Oradea, an 1, nr. 1 (15 aprilie) 1920, pp. 15-18. 
15 Nicolae Iorga, Războiul pentru unitatea naţională, în Cele Trei Crişuri, Oradea, an 1, nr. 1 (15 aprilie) 1920, pp. 20-25; nr. 2 (1 
mai) 1920, pp. 22-27. 
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fiind semnate de G. Bogdan-Duică şi dr. Aurel Lazăr. 
În acelaşi număr găsim şi rubrica Note, care cuprinde diferite informaţii reunite sub titluri diferi-

te, Martirii, Terminalia, Sate de dincolo de linie, Poate că nu ştie româneşte, Gala Galaction, G. Topîrceanu, T. Ar-
ghezi, semnate de autori cu iniţialele numelor. În cuprinsul paginilor revistei sunt inserate şi poezii, pri-
ma fiind semnată de Victor Eftimiu16, iar a doua este creaţia autorului orădean Mihail Tortuzac17, dedi-
cată lui Octavian Goga şi datată 4 aprilie 1920. 

O rubrică cu titlul Memento oferă diferite informaţii de interes general, de unde putem deduce că 
revista avea şi un caracter informativ. Pe măsura apariţiei numerelor, revista va pune la dispoziţia cititori-
lor informaţii curente cuprinse în cronici literare, culturale, muzicale, sportive, chiar şi economice, uneori 
reunite sub titlul Cronici. Primul număr al revistei din 1920 cuprinde şi o anexă cu fotografii care au deve-
nit în timp documente istorice. Prima fotografie datează din 10 mai 1919, de la Oradea Mare, ilustrând un 
moment festiv prin „sărbătorirea pentru prima oară la Oradea a zilei Regatului României, adică a încoro-

nării lui Carol I”18, care a fost urmată de un moment special de 
sărbătoare a oraşului, din 23 mai 1919, când regele Ferdinand I 
şi regina Maria au vizitat Oradea eliberată. 

În revista apărută pe 15 decembrie 1921, atenţia citi-
torului este atrasă de pagina de titlu, care conţine medalionul 
poetului şi marelui politician român Octavian Goga, alături 
de dedicaţia pe care o semnează pe 25 martie 1921: „În albia 
«Celor Trei Crişuri» palpită azi un suflet nou, – dacă revista 
care a împrumutat acest nume îl va înţelege atunci îşi împli-
neşte menirea”. În acelaşi număr, în rubrica Cronica Literară, 
este publicat textul scriitorului Ion Foti, în care se prezintă o 
analiză a creaţiei poetice a scriitorului Octavian Goga19.  

Cu fiecare număr apărut, numărul colaboratorilor re-
vistei Cele Trei Crişuri se va mări, astfel că în jurul anului 1933 
totalul se va apropia de două sute. Mare parte dintre autori 
s-au bucurat de un condei desăvârşit. La aniversarea semicen-
tenarului revistei, Eugeniu Speranţia arăta că prezenţa în pagi-
nile revistei a unui număr însemnat de colaboratori prestigioşi 
„însemna o atracţie în plus ce se exercita asupra unui număr 
mare de cititori şi, deci, o tot mai adâncă penetraţie a tendinţe-
lor pentru care lupta instituţia”20. Revista a devenit, încă de la 
început, un veritabil spaţiu în care se discutau idei şi se înfrun-

tau opinii, stilourile ascuţite ale colaboratorilor fiind puse în slujba progresului cultural al neamului. 
În paginile revistei şi-au găsit loc atât poezia, proza, critica literară, problemele de educaţie, cât şi 

cercetările din domeniul istoriografiei, învăţământului, culturii, artei şi religiei. Revista Cele Trei Crişuri a 
promovat şi o serie de colaboratori din judeţele învecinate, oferindu-le spaţii pentru diferite rubrici cu 
tematică regională, precum Cronică sătmăreană, Scrisori bănăţene, maramureşene, craiovene sau sălăjene. În cele 
două decenii de existenţă ale revistei la Oradea, se pot distinge două perioade: prima este cuprinsă între 
anii 1920 şi 1932, iar cea de-a doua între 1933 şi 1940. Începând din anul 1922, revista îşi schimbă for-
matul într-unul mai mare, respectiv „începe discutarea unei probleme foarte controversate în tot inter-
valul interbelic: aceea a apropierii româno-maghiare prin mijlocirea culturii”21. 

Prima perioadă a fost marcată, în 1932, de transformarea profilului ei în Anale culturale, când s-a 
trecut de la o apariţie bilunară a revistei la una lunară. Noua situaţie a determinat o descreştere a „emu-
laţiei creatorilor”, coloanele revistei fiind „specializate în probleme care reclamau numai intervenţii doc-

                                                 
16 Victor Eftimiu, Cântec de seară, în Cele Trei Crişuri, Oradea, an 1, nr. 1 (15 aprilie) 1920, p. 10. 
17 Mihail Tortuzac, Anteu, în Cele Trei Crişuri, Oradea, an 1, nr. 1 (15 aprilie) 1920, p. 14. 
18 Iudita Căluşer, Festivităţi regale în Oradea şi Bihor – mai 1919, în Crisia: culegere de materiale şi studii, Oradea, 2015, p. 166. 
19 Ion Foti, Poezia d-lui Octavian Goga, în Cele Trei Crişuri, Oradea, an 2, nr. 20 (15 decembrie) 1921, pp. 619-626. 
20 Eugeniu Speranţia, Cele Trei Crişuri – 50 de ani de la întemeiere, în Familia: revistă de cultură, Oradea, seria a V-a, an 6 (106), nr. 
4 (56), aprilie 1970, p. 17. 
21 Nae Antonescu, Revista „Cele Trei Crişuri”, în Aurora: revistă de literatură, Oradea, nr. 1, 1993, p. 71. 
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te”22. Fiecare număr a tratat probleme de actualitate sau tematice, importante din punct de vedere isto-
ric, cultural sau social. Spre exemplu, în numărul 3-4 (aprilie-mai) 1933 au fost abordate probleme de 
actualitate în articolele Pace sau război? şi Martirii Bihorului. În numărul următor, 5-6 (iunie-iulie) din 1933, 
au fost abordate subiecte stringente în dosarul Restauraţia şi Revizuirea graniţelor. Ca apoi, în numărul 9-10 
(septembrie-octombrie) 1933, să se discute iniţiativa dezvelirii bustului lui Delavrancea, precum şi alte 
aspecte în subsidiar. Este de menţionat faptul că, în al nouălea an al revistei, Reuniunea culturală „Cele 
Trei Crişuri” a ridicat şi un bust dedicat lui Iosif Vulcan. 

Anul 1933 poate fi catalogat ca fiind apogeul succesului acestei publicaţii. Printre colaboratori s-au 
regăsit nume prestigioase din literatura şi cultura română precum Ioan Al. Brătescu-Voineşti, Gh. Bog-
dan-Duică, Ion Bianu, Ovid Densusianu, Dimitrie Gusti, Cezar Petrescu, Sextil Puşcariu, Elena Farago, 
Ion Pillat, George M. Zamfirescu şi alţii. Acest lucru semnifică locul important pe care revista Cele Trei 
Crişuri l-a ocupat în istoria culturală a Bihorului şi nu numai. Un moment de răscruce în viaţa revistei 
apare în toamna anului 1940, determinat de situaţia generată de impactul Dictatului de la Viena. Redac-
ţia revistei este nevoită să se mute cu sediul „provizoriu” la Bucureşti, unde va apărea în continuare în 
numere duble, până la încetarea definitivă cu numărul 3-4 din martie-aprilie 1944. 

Revista Cele Trei Crişuri a fost reluată într-un format mai mare, o dată cu apariţia celei de-a doua se-
rii. Ea a fost editată de Fundaţia culturală „Cele Trei Crişuri” şi are o apariţie lunară începând din aprilie 
1990 şi până în decembrie 1991. Seria nouă a revistei relua „cursul «vieţii» unei mari şi prestigioase reviste 
de cultură întrerupt într-un mod brutal în anul 1940 [...]”. Noua redacţie şi-a motivat demersul ca fiind o 
preluare „de flamură, pe care intenţionăm să o cedăm altora, mai tineri, pentru a o duce mai departe”23. 
Redacţia a pornit din nou la drum, cu acelaşi entuziasm iniţial. Crezul redactorilor prevedea preluarea a 
„tot ce este viabil şi actual în paginile revistei pe care o reactivăm, prin scoaterea acestei noi serii, ca dova-
dă că nicio idee fertilă şi de valoare nu piere, ea putând regenera în clipele cele mai sublime ale istoriei ro-
mâneşti”24. Colectivul redacţional a fost format din director dr. Viorel Faur, redactor-şef Miron Blaga, se-
cretar general de redacţie Constantin Mălinaş şi redactorii Nicolae Brânda, Corneliu Crăciun, Teodor Cri-
şan, Ion Davideanu, Mihai Drecin, Blaga Mihoc, Barbu Ştefănescu şi Ioan Ţepelea. Începând din anul 
2000 începe a treia serie a revistei, care îl are ca director pe universitarul orădean Antonio Faur. 

Zestrea culturală a judeţului Bihor ar fi fost mult mai săracă în absenţa revistei Cele Trei Crişuri. 
Simbol al revigorării activităţii intelectualilor români din Oradea şi împrejurimi, dar nu numai, revista 
aceasta centenară are valoare emblematică pentru presa culturală din Transilvania de după Marea Unire 
din 1918. Puţine redacţii din zonă se pot mândri cu semnăturile unor colaboratori atât de prestigioşi. De 
asemenea, din seria revistelor de acest tip nu multe au reuşit să atingă un nivel atât de ridicat prin prisma 
conţinutului. Nu în ultimul rând, longevitatea revistei Cele Trei Crişuri arată un ataşament local, cel puţin 
al elitelor, pentru un simbol al exuberanţei interbelice. 
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Românii şi Premiul Nobel 

 
Grigore SPERMEZAN 

Urziceni 
 

Nu cu multă vreme în urmă, aflat în Târgul de Carte de la Bucureşti, ochii mi-au căzut pe 
coperta lucrării cunoscutului politolog Alina Mungiu-Pippidi, al cărui titlu incitant era: De ce nu iau 
românii Premiul Nobel?1 Grăbit fiind, am cumpărat cartea fără să apuc s-o foiletez, dar frământând în 
minte un gând: să dedici o carte întreagă unei astfel de teme mi se părea un lucru extraordinar. Ajuns 
acasă, am început s-o lecturez şi am rămas uşor dezamăgit: cartea era o culegere de articole ale autoarei 
apărute în presa vremii în intervalul 2005-2012, iar problema neobţinerii mult-râvnitului premiu era 
abordată doar în câteva dintre ele. Dincolo de asta, rămânea însă obsesiva întrebare, care nu ne poate 
lăsa indiferenţi: chiar, de ce nu iau românii Premiul Nobel? 

Deşi vorbim despre el la singular, de fapt există mai multe premii create de omul de afaceri 
suedez Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei (1867), cel care, în testamentul său, a întemeiat 
o fundaţie cu scopul ca veniturile imensei sale averi să fie oferite în fiecare an „sub formă de premii 
celor care, în anul precedent, au adus cele mai mari servicii umanităţii”. A existat opinia că poate 
suedezul a dorit să-şi spele păcatele pentru o invenţie care nu a adus doar beneficii omenirii; cert este, 
însă, că premiul este azi vizat fiindcă exprimă nu doar potenţialul creativ al unui popor, ci şi o largă 
cunoaştere internaţională a deţinătorilor lui, conferind prestigiu ţării în concertul culturii şi civilizaţiei 
universale. 

Primele premii Nobel au fost decernate la 10 decembrie 1901, după moartea creatorului lor, 
Academia Regală de Ştiinţă din Suedia acordând premiile (constând dintr-o medalie, o diplomă şi o 
sumă de bani) pentru Fizică, Chimie şi Economie, Institutul Karolinska pentru Medicină, Academia 
Suedeză pentru Literatură, iar un comitet alcătuit din cinci persoane alese de Parlamentul Norvegiei – 
Premiul pentru Pace. Mândria de a deţine premiul e greu de comparat cu altceva, iar un top 3 al ţărilor 
cele mai premiate arată astfel: 1. SUA – 162 premii deţinute, 2. Germania – 93, Marea Britanie – 68. 
Faptul că Statele Unite se află în fruntea clasamentului nu trebuie să surprindă, dacă ţinem cont că în 
creuzetul (melting pot) care a dus la forjarea naţiunii americane au venit multe minţi luminate gata 
formate în alte ţări, cum este cazul elocvent al lui George Emil Palade, dar de premii s-au bucurat 
cetăţenii Lumii Noi, care au oferit deţinătorilor emigranţi ai acestor premii condiţii superioare de 
afirmare. Bulgaria figurează şi ea mai spre sfârşitul clasamentului, cu un singur deţinător al Premiului 
Nobel pentru Literatură, obţinut în 1981 de scriitorul de limbă germană Elias Canetti (1905-1994), cel 
născut la Rusciuc (azi Ruse), în Bulgaria, dar care era de mult plecat în străinătate la data obţinerii lui. 

Chiar dacă problema ridicată aici se referea la întrebarea de ce conaţionalii noştri nu iau Premiul 
Nobel, trebuie precizat că ţara noastră nu este totalmente văduvită de asemenea distincţii, atâta vreme 
cât în muzeul din Stockholm dedicat celui care poartă numele creatorului lui figurează patru biografii cu 
rădăcini în Transilvania şi Moldova, care stau laolaltă cu nume imense ale istoriei planetare. Lista este 
deschisă de George Emil Palade (1912-2008), născut la Iaşi, devenit ulterior ginerele celebrului 
industriaş român Nicolae Malaxa, emigrat în America, unde a fost ales în 1961 membru al Academiei de 
Ştiinţe a SUA. A obţinut Premiul Nobel pentru Medicină în 1974 (alături de Albert Claude şi Christian 
de Duve), urmare a activităţii sale de cercetător la Universitatea Rockefeller din New York, apoi la cea 
din Yale (1973 -1990), lucrând apoi după 1990 şi la Universitatea din San Diego (California). 

Urmează, în ordine cronologică, Ioan Moraru (1927-1989), medic român ales post-mortem 
membru al Academiei Române, fost copreşedinte al organizaţiei „Medicii lumii pentru prevenirea 
războiului nuclear”, cel căruia – alături de Mihail Kuzin (Uniunea Sovietică), şi Bernard Lown (Statele 
Unite) – i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Pace în anul 1985. Elie Wiesel (1928-2016), născut la 
Sighet şi devenit apoi cetăţean american, va primi aceeaşi distincţie în anul următor (1986), Comitetul 

                                                 
1 Alina Mungiu-Pippidi, De ce nu iau românii Premiul Nobel?, Editura Polirom, Iaşi, 2014, ediţia a doua adăugită. 
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Norvegian pentru Premiul Nobel pentru Pace desemnându-l drept „mesager al omeniei”. Născută în 
1953 într-o familie de şvabi bănăţeni (judeţul Timiş), dar emigrată din 1987 în fosta Republică Federală 
Germania, Herta Müller va obţine în anul 2009, la a treia nominalizare (primele două se produseseră în 
1999 şi 2008), Premiul Nobel pentru Literatură. Cu speranţa că lista nu se va opri aici, ultimul deţinător 
al premiului este Stefan Walter Hell, fizician german originar din România (născut în 1962 la Arad), dar 
emigrat cu familia sa, de asemenea de şvabi bănăţeni, în RFG, în al doilea an de liceu. Este director la 
Institutul Max Planck de Chimie Biofizică din Göttingen, membru de onoare al Academiei Române din 
2012, el primind în anul 2014 Premiul Nobel pentru Chimie (împreună cu Eric Betzig şi William E. 
Moerner) „pentru dezvoltarea microscopiei fluorescente cu super-rezoluţie”. Ne putem întreba dacă, în 
ultimele două cazuri, premiile aparţin României sau nu. Cel puţin în privinţa Hertei Müller (la data 
apariţiei articolului Stefan Hell nu luase distincţia), Alina Mungiu-Pippidi este tranşantă: Nobelul ei nu 
este şi al românilor. 

Fapt interesant, cu excepţia lui Ioan Moraru, niciunul dintre cei patru deţinători nu-şi mai avea 
rezidenţa în România la data obţinerii strălucitului premiu, laurii pentru dobândirea lui revenind Statelor 
Unite în cazul lui G. E. Palade şi Elie Wiesel, respectiv Germaniei în cazul Hertei Müller şi Stefan W. 
Hell. Ioan Moraru este singurul român care, în momentul decernării Premiului Nobel pentru Pace, 
pentru anul 1985, se afla pe teritoriul ţării, fără să fi emigrat nicăieri. În vreme ce americanul şi rusul au 
fost ovaţionaţi în ţara lor pentru performanţa obţinută de „International Physicians for the Prevention 
of  Nuclear War” (Medicii lumii pentru prevenirea războiului nuclear), din care făceau parte, Ioan 
Moraru – liderul de fapt al acestei organizaţii – a rămas un anonim chiar şi în ziua de azi, un articol de 
presă recent ce aborda problema în discuţie nici măcar nu-i aminteşte numele, dovadă că ziaristul român 
nu avea cunoştinţă de aşa ceva. Explicaţia este simplă: la data acordării acestui premiu pentru Pace, 
Ceauşescu era acela care spera să-l obţină (culmea, deşi România era a patra ţară din lume exportatoare 
de arme!), iar dacă n-a reuşit el, atunci nu trebuia să se ştie că în România „Epocii de Aur” mai există şi 
alte somităţi în afara lui şi a „tovarăşei” sale deţinătoare a Cabinetului 2. Răzbunarea meschină a 
conducătorilor destinelor de atunci ale României a constat nu doar în faptul că presa românească n-a 
publicat nimic despre succesul lui Ioan Moraru, ci şi în aceea că medicului român nu i s-a permis să 
plece la Stockholm la ceremonia de decernare a premiului. Amintind cazul medicului român 
desconsiderat de autorităţile vremii, scriitorul Paul Goma notează: „Numele lui este Ioan Moraru şi este 
un ilustru necunoscut printre compatrioţi. După ce a primit celebra distincţie, a intrat rapid într-un con 
de umbră, regimul de atunci neputând trece cu vederea că «i-a furat premiul lui Ceauşescu». A murit în 
1989, cu trei zile înainte de 22 decembrie, dar a apucat să rămână în conştiinţa studenţilor şi a colegilor 
cu care şi-a împărtăşit pasiunea pentru medicină”2. 

Cartea Alinei Mungiu-Pippidi abordează problema fenomenelor negative care blochează 
promovarea valorilor în România, precum instituţiile educaţionale care funcţionează pe post de fabrici 
de diplome, plagiat, moguli, democraţie prost înţeleasă etc., a căror analiză ne poate face să înţelegem – 
printre altele – de ce nu iau românii Premiul Nobel. Trebuie observat că autoarea ia în calcul cu 
precădere perioada postbelică trăită de societatea românească, în care invidia şi satisfacţia de a vedea 
„să-i moară capra vecinului” sunt puse la loc de cinste, atitudinea familiei Ceauşescu faţă de Ioan 
Moraru fiind relevantă în acest sens. Autoarea cărţii se întreabă: „De ce nu stăm bine? În niciun caz 
pentru că am avea mai puţine calităţi decât alţii. Lumea e organizată pe distribuţii statistice normale, 
deci nu există popoare mai talentate sau mai puţin talentate” (p. 18). Şi mai departe: „Nu există în 
România, la această oră, viziunea că aceasta e problema noastră politică cea mai importantă şi că, din cauza organizării 
noastre sociale, structural diferită de cea din Occident, ratăm sistematic să producem performanţă şi să promovăm valoare 
(subl. autoarei, n.n.). Aici stă corupţia sistemică, nu în darul dat unei infirmiere la spital” (Ibidem). 
Valorile care au succedat comunismului nu sunt cele ale societăţii deschise, ci tot ipocrizia, 
oportunismul şi intoleranţa. Explicând de ce premiul Hertei Müller nu este şi al nostru, Alina Mungiu-
Pippidi consemnează: „Există riscul să nu înţelegem de ce a luat Herta premiul şi de ce, dacă nu îl lua 
ea, tot nu ne revenea. Asta e important nu doar pentru literatură, pentru că handicapul literaturii noastre 
nu provine din lipsa de talent a românilor. Ci, mai degrabă şi pe româneşte, din lipsa lor de caracter” 
(pp. 19-20). Diagnosticul pus este dur: „S-a spus despre Herta Müller că nu lua premiul dacă rămânea la 
noi. Aşa este. Dar nu fiindcă am fi discriminaţi de jurii, ci pentru că suntem mai buni ca ungurii sau 

                                                 
2 Paul Goma: Jurnal, 2009, p. 501. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Germanii_din_România
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portughezii să descurajăm sau să distrugem din timp pe oricine ar avea la noi potenţialul să ia premiul 
Nobel. Acţiunea colectivă rămâne de o excepţională eficacitate în a împiedica promovarea adevăratelor 
valori: în rest nu produce nicio valoare economică sau socială. De asta, cine ştie să se bucure, bucuraţi-vă 
acum, că nu o să mai luăm alt Nobel pentru literatură în viaţa noastră” (pp. 22-23). Se consideră că 
situaţia noastră e asemănătoare cu aceea a unei şcoli de provincie, în care copiii nu sunt răi, ar exista şi 
ceva dotări acolo, numai că în mod sistematic sunt selectaţi greşit cei care trebuie să meargă să 
reprezinte şcolile la olimpiadă. Rezultatul este că aceia care ar putea face mai mult se transferă sau se 
lasă pe tânjală văzând cum directorii trimit la concursuri diverşi favoriţi ca să vadă şi ei lumea mare, chit 
că regulat pierd acolo, şcoala rămânând în trista ei provincie, iar noi n-o să luăm niciodată Nobelul. 

Referindu-ne doar la literatură, un alt motiv pentru care scriitorii români nu au avut şanse la 
Nobel a fost faptul că operele lor nu au fost traduse în străinătate, de către marile edituri. Este vorba de 
figuri importante de pe scena literaturii din România, Lucian Blaga, Mircea Eliade, Nichita Stănescu şi 
alţii. Să nu uităm că aceasta presupune un efort financiar din partea statului român, ceea ce nu e cazul 
nostru. Ruşii însă au înţeles importanţa acestui demers şi au tradus masiv operele scriitorilor lor în limbi 
de circulaţie internaţională imediat după Primul Război Mondial, literatura rusă fiind considerată azi una 
de prim rang. Cunoscutul estetician Ion Ianoşi relata că a discutat în Elveţia cu sora lui Thomas Mann şi 
i-a pomenit acesteia de Caragiale, despre care nemţoaica nu auzise. Ajuns acasă, poliglotul român a 
tradus în germană câteva schiţe de-ale scriitorului clasic, i le-a expediat prin poştă în străinătate şi a 
primit rapid o scrisoare entuziastă: „Bine, dar acesta este un geniu necunoscut!” Caragiale va continua 
să rămână un geniu necunoscut pentru alţii din afara ţării, atâta vreme cât traducerile celor îndrituiţi s-o 
facă se duc pe promovarea scrierilor în virtutea coteriilor sau simpatiilor de tot felul... 

Idei consonante cu acelea prezentate mai sus au fost anterior evidenţiate de Adrian Marino 
(1921-2005), criticul de la Cluj extrem de dur cu confraţii săi din literatura română, având despre ei 
aceeaşi părere pe care o avea Emil Cioran despre scriitori: „Târfe care se ceartă pentru acelaşi trotuar”. 
El emite o opinie despre tema noastră în discuţie: „Ce reprezintă altceva mania morbidă a multora de a 
obţine cu orice preţ... Premiul Nobel? Listele de propuneri, care se fac anual, la Bucureşti, metodă de 
nonrealism şi ridicol imens? De reacţia, de extremă vulgaritate şi agresivitate, a unui Marin Sorescu, 
etern candidat Nobel de altfel, la auzul decernării premiului Herder (în definitiv un fel de moft)... 
modestei mele persoane un obscur, un marginal, un outlaw literar, abia tolerabil – am mai amintit”3. În 
jurnalul său, pe care un ziarist de azi considera că era mult mai nimerit să îl intituleze Viaţa unui om 
înrăit, Adrian Marino citează una dintre însemnările lui Dimitrie Bolintineanu făcută încă din 1858: 
„Soarta oamenilor de talent, în ţările mici, este amărâtă”, efect al unui ştiut complex de inferioritate. 
„Mult mai aproape de noi, în jurnalele lui M. Eliade şi E. M. Cioran întâlnim aceeaşi obsesie a 
handicapului de neînvins al culturilor mici. O carte mediocră apărută într-o limbă de circulaţie 
internaţională blochează şi elimină orice lucrare echivalentă, de aceeaşi calitate, dacă nu superioară, 
publicată într-o zonă fără prestigiu şi într-o limbă fără circulaţie. Ea nu are, practic, nicio şansă” (p. 298). 
Indiferent dacă ne place sau nu, situaţia aceasta poate fi numită „colonialism cultural”, iar cultura 
română – cu stilul ei de eternă improvizare, integrare prin compilaţie, mimetism şi servilism – nu 
trebuie să aibă un destin de „colonie eternă”. Iar, mai departe: „Cât am detestat, şi nu o dată, eternul 
servilism românesc, travestit în «tradiţionala ospitalitate românească»” (p. 304). Considerând că românul 
are din instinct vocaţia culpabilizării altora, fără a-şi imputa vreodată vreo vină, Adrian Marino 
conchide: „Este absurd să acuzăm pe alţii de proasta noastră reputaţie şi imagine culturală externă, total 
negative” (p. 299). El sintetizează câteva piedici care stau în calea afirmării culturii române – considerată 
minoră şi provincială – în lume, deci, implicit, în tentativa de a obţine Premiul Nobel: 

1. lipsa ei de prestigiu; 
2. proasta reputaţie internaţională; 
3. obstrucţia şi invidia exilului; 
4. indiferenţa, sabotajul, lipsa de tradiţie şi încurajare internă; 
5. lipsa mijloacelor de difuzare şi publicitate. 
Putem fi sau nu de acord cu radiografia făcută de Adrian Marino, dar ea explică destule dintre 

carenţele care grevează cultura română, implicit literatura ei, iar dacă dorim să le depăşim este nevoie de 
un efort conştient de redresare a acesteia. Trebuie să schimbăm percepţia negativă despre România şi 

                                                 
3 Adrian Marino, Viaţa unui om singur, Editura Polirom, Iaşi, 2010, pp. 277-278. 
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români, adepţii principiului „lasă că merge şi aşa”, deoarece în lume „avem o proastă, foarte proastă 
reputaţie internaţională de improvizaţii, neserioşi, şmecheri şi profund neoneşti” (p. 297). Din păcate, 
trebuie să constatăm că, deşi a trecut un deceniu şi jumătate de la trecerea în eternitate a reputatului dar 
incomodului critic, continuăm să ne „bucurăm” în afara ţării de o reputaţie negativă, pe toate planurile, 
care, în esenţă, a rămas aceeaşi şi înainte, şi după 1989, România continuând să fie „oaie neagră” a 
Europei. Trebuie să-i dăm iarăşi dreptate că, abandonaţi într-o zonă gri, „suntem împinşi, an de an, tot 
mai brutal, la periferia Europei” (p. 297). Fie şi numai dacă ne gândim că alţii concep o „Europă cu mai 
multe viteze”, sau ca să nu zgândărească prea tare anumite orgolii, o numesc „o Europă cu ritmuri 
diferite”, de fapt aceeaşi Mărie cu altă pălărie... 

Dacă în zilele noastre e greu să ne apropiem de un premiul Nobel, e dureros să constaţi că unii 
dintre oamenii de ştiinţă şi scriitorii din România care ar fi avut şansa să-l obţină în secolul trecut l-au 
ratat la mustaţă: doctorul Nicolae Constantin Paulescu, poetul Lucian Blaga, fizicienii Ştefan Procopiu 
şi Ştefania Mărăcineanu. 

Aflat în plină putere creatoare, doctorul Paulescu (1869-1931) publica în anii 1920 şi 1921, în 
Franţa şi Belgia, mai multe articole privitoare la descoperirea insulinei, cea care soluţiona tratarea 
diabetului, incurabil la acea dată. Fără discuţie, premiul pentru Medicină ar fi trebuit să-i revină, el fiind 
îndreptăţit să-l obţină, dar a fost ratat dintr-un motiv banal: Paulescu nu a fost propus printre cei 
nominalizaţi la obţinerea lui de niciunul dintre oamenii de ştiinţă care aveau dreptul să facă propuneri! 
Propunerea pentru premiul Nobel a venit abia în anul 1923, când acesta a fost atribuit profesorilor 
Frederick G. Banting şi John J. R. Macleod de la University of  Toronto (Canada), care au recunoscut 
aportul lui Paulescu, dar au explicat că românul nu a demonstrat efectul injecţiilor cu pancreină. Nu are 
rost să speculăm dacă universitarii canadieni aveau cunoştinţă de ceea ce publicase doctorul român şi s-au 
folosit de rezultatele muncii sale minimalizându-le sau trecându-le sub tăcere: istoria nu se scrie cu „ce 
ar fi fost dacă”, cert este că pe lista canadienilor figurează azi un premiu Nobel în plus, ceea ce 
echivalează cu unul în minus pentru România. Motivele pentru care Paulescu nu a fost propus rămân 
obscure: poate că, la data respectivă, era un medic cercetător cvasi-anonim, apoi lumea occidentală 
(echivalentă cu cea civilizată) n-a apreciat vederile sale de extremă dreaptă, vădit antisemite. Sigur că, în 
aprecierea unui om, n-ar fi trebuit suprapusă activitatea sa de medic eminent cu vederile sale politice, 
dar se pare că acest lucru s-a întâmplat şi a contribuit la ratarea unui posibil premiu Nobel. 

În anul 1956, când intelectualii marcanţi erau marginalizaţi de regimul comunist, la iniţiativa lui 
Mircea Eliade, profesorul Basil Munteanu, aflat la Paris, şi Rosa del Conte (devenită ulterior una dintre 
marii eminescologi străini) au înaintat la Stockholm documentaţia pentru decernarea premiului pentru 
Literatură lui Lucian Blaga (1895-1961). Se părea că marele poet şi filosof  român îl va dobândi, dar 
regimul de la Bucureşti nu şi-a dat asentimentul, blocându-l pentru că scrierile sale contraveneau 
ideologiei comuniste, premiul fiind acordat finalmente poetului spaniol Juan Ramon Jimenez (1891-
1958). Nu punem în balanţă creaţiile poetice ale lui J. R. Jimenez şi ale lui Lucian Blaga, dar se pare că a 
atârnat mult în balanţă faptul că spaniolului îi murise soţia cu o lună înainte, considerându-se că premiul 
Nobel obţinut ar însemna o palidă consolare în urma pierderii suferite. E greu de crezut că, la acest 
nivel, se operează cu astfel de criterii arbitrare, care să aibă în vedere mai puţin meritul şi valoarea 
candidaţilor, ceea ce nu înseamnă că nu au fost utilizate şi în alte cazuri ce au stârnit contestări asupra 
modului de acordare a premiilor Nobel. 

Academicianul Ştefan Procopiu (1890-1972), om de ştiinţă de mare valoare, este fizicianul 
savant care a calculat în 1921, cu un an înaintea danezului Niels Bohr (1885-1962), momentul cinetic al 
electronului (numit şi „magneton”), ce avea să poarte numele Bohr-Procopiu. Dar Premiul Nobel 
pentru Fizică i-a fost decernat în 1922 doar lui Niels Bohr, prietenul său mai mare cu cinci ani decât 
fizicianul nostru, pentru că mediile academice române nu s-au ocupat de formalităţi. Rămâne o palidă 
consolare faptul că au rămas cunoscute la nivel mondial „efectul Procopiu” şi „fenomenul Procopiu”, 
ratându-se încă un premiu care ar fi rămas legat de numele savantului care a lăsat publicate 177 de 
lucrări ştiinţifice. 

Vom încheia lista cu Ştefania Mărăcineanu (1882-1944), membru corespondent al Academiei de 
Ştiinţe din România, chimistă şi fiziciană română care, în anii de cercetare în Franţa, a descoperit 
radioactivitatea artificială, iar în 1931 a declanşat prima ploaie artificială din lume în Bărăgan. Dar 
Nobelul pentru Chimie în 1935 fost decernat pe aceeaşi temă soţilor Joliot-Curie pentru descoperirea 
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radioactivităţii artificiale, în a căror echipă Mărăcineanu lucrase un timp la Paris. Românca s-a plâns 
ulterior că toată munca sa a fost folosită de cei doi francezi premiaţi pentru un fenomen cunoscut cu un 
deceniu înainte în lumea ştiinţifică a vremii, iar Irène Joliot-Curie folosise o mare parte dintre 
observaţiile sale de lucru referitoare la radioactivitatea artificială, fără menţiunea cuvenită. E greu de 
crezut că savanta noastră ar fi acuzat şi şi-ar fi apărat cu atâta vehemenţă punctul de vedere dacă nu se 
simţea îndreptăţită s-o facă, dar singura consecinţă notabilă a fost izolarea Ştefaniei Mărăcineanu de 
grupul de la laboratorul Curie. A fost un alt caz în care am pierdut un posibil premiu Nobel în condiţii 
cel puţin suspecte, dovadă că la masa bogaţilor se pătrunde cu greu... 

Lăsând deoparte pe românii care n-au reuşit să obţină premiul în discuţie, să ne aducem aminte 
că există laureaţi care l-au dobândit în condiţii discutabile. Alfred Nobel a cerut ca premiul care-i poartă 
numele să fie acordat anual către „orice persoană care îşi va îndrepta toate eforturile către consolidarea 
fraternităţii între naţiuni, pentru reducerea sau abolirea forţelor armate şi pentru promovarea congrese-
lor în scopul păcii”. Cu toate acestea, din motive arbitrare ce ţin de servilism politic, emfază sau urmare 
a unei tendinţe (trend) ce proslăveşte o etnie în detrimentul altora, decernarea premiului Nobel a fost 
deseori subiect de prese şi scandaluri mai mult sau mai puţin bazate pe adevăr. Vom prezenta succint 
câteva cazuri. 

Ex-preşedintele american Jimmy Carter a primit în anul 2002 Premiul Nobel pentru Pace pentru 
„decade de eforturi neprecupeţite pentru soluţionarea conflictelor internaţionale, implementarea demo-
craţiei şi a drepturilor omului şi promovarea dezvoltării economice şi sociale”. Dincolo de limbajul 
sforăitor ce denotă servilism politic internaţional, contestatarii din presă şi nu numai au sesizat în acest 
act politizarea şi exagerarea meritelor unui preşedinte faimos pentru neimplicarea în problemele istorice 
derulate în timpul mandatului său. 

Winston Churchill (1864-1965), prim ministru şi om politic englez, va fi recompensat în 1953 de 
Comitetul Nobel pentru activitatea sa literară (?!?), deşi era cel mai îndreptăţit să primească Premiul 
pentru Pace pentru lucrarea sa intitulată simplu Al Doilea Război Mondial. 

Secundul lui Bill Clinton, Al Gore, va primi şi el premiul Nobel pentru Pace (2007), câştigat 
pentru aducerea în faţa opiniei publice a problemelor grave declanşate de procesul încălzirii globale prin 
cartea şi filmul său An inconvenient truth (Un adevăr incomod). Principalele atacuri împotriva laureatului 
vin din partea celor care afirmă că Al Gore nu are studii de specialitate în ecologie, toată cartea sa 
nefiind decât o compilaţie a muncii şi studiilor mai multor cercetători. 

Chiar dacă pot fi găsite destule cazuri similare, vom încheia cu cel considerat artizanul Noii 
Ordini Mondiale, Henry Kissinger (născut în 1923), cel care a primit Premiul Nobel în anul 1973 pentru 
încheierea Acordului de Pace din Vietnam. Aceasta în ciuda faptului că el a instituit campania secretă de 
bombardamente asupra soldaţilor nord-vietnamezi infiltraţi în Cambodgia, campanie întreprinsă în anii 
1969-1975. Alte acuze sunt cele referitoare la implicarea lui Kissinger în declanşarea operaţiunii Condor 
în mijlocul anilor 1970, campanie care a constat în răpiri şi crime şi care a fost coordonată de americani 
pe teritoriile Argentinei, Boliviei, Braziliei, Paraguayului, Uruguayului şi în statul Chile. Tot el este acela 
care a aprobat invazia militară a Ciprului de către Turcia, aliat regional de bază al S.U.A. Mulţi analişti 
politici internaţionali au declarat că Premiul Nobel a devenit o distincţie fără niciun fel de valoare, odată 
cu primirea acestuia de către Kissinger. 

Deasupra figurilor controversate menţionate mai sus, să amintim faptul că marea personalitate 
indiană Mahatma Ghandi (1869-1948), poate cel mai paşnic om politic din istorie, nu a beneficiat de 
niciun premiu Nobel. Nici Thomas Edison nu este pe lista câştigătorilor de Nobel, la fel cum pe cea a 
românilor care au ratat premiul mai putem adăuga pe Traian Vuia, Henri Coandă, Mircea Eliade, Eugen 
Ionescu, Gogu Constantinescu, Ana Aslan, Ioan Cantacuzino, Dragomir Hurmuzescu şi mulţi alţii. 

După cum se poate vedea, problema acordări premiilor Nobel este şi va rămâne controversată. 
Nu toţi cei care au dobândit unul dintre premiile Nobel au primit distincţia pe merit, aşa cum nu toţi 
aceia care l-au pierdut meritau să-l piardă. Până la urmă, suntem oameni, iar a greşi este lucru omenesc. 
Mai rău este când obţinerea sau ratarea se datorează unor aranjamente, cumetrii şi tendinţa de mono-
polizare de către cei puternici. Deocamdată, românii par prea mici pentru un război atât de mare. Nu ne 
rămâne decât să sperăm că în viitor va veni sărbătoarea şi pe uliţa noastră. Pentru că, aşa cum se încheie 
un roman american, „Şi mâine e o zi!” 
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Toma Rădulescu despre 
 

Ştefan Ciuceanu, Radu Ciuceanu 

 
Dr. Tudor NEDELCEA 

Craiova 

 
Ştefan Ciuceanu face parte din acea categorie de personalităţi uitate pe nedrept. N. Iorga le zicea 

oamenii cari au fost şi a scris despre ei, făcându-i neuitaţi. 
Neuitat şi adus în actualitate i se datorează istoricului craiovean Toma Rădulescu, care a tipărit o 

excelentă monografie, Ştefan Ciuceanu. Un profesor pentru eternitate (564 p.), sub egida prestigioasă a Institu-
tului Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, în 2019. 

Toma Rădulescu, o viaţă muzeograf la Muzeul Olteniei, doctor în istorie, este un adevărat de-
pozitar de informaţii şi date istorice mai puţin cunoscute sau chiar inedite. El a adus în tezaurul muzeu-
lui oltean, fondat de Ştefan Ciuceanu, obiecte patrimoniale de la diverse personalităţi româneşti. Născut 
în 1948, tatăl său fiind un respectat preot, a avut privilegiul de a-şi forma o cultură teologică într-un re-
gim ateist, cultivând prietenii cu preoţi înclinaţi spre cărturărie, dar şi cu mitropolitul de veşnică pome-
nire Nestor Vornicescu, sau cu urmaşii acestuia, mitropoliţii Teofan şi Irineu, cu episcopii Nicodim, 
Gurie sau Vincenţiu. Expert al ministrului Culturii în domenii greu abordabile (documente româno-
chirilice, carte veche românească şi străină, numismatică, medalii şi decoraţii), Toma Rădulescu are şi 
lucrări personale sau în colaborare, precum Ghidul Muzeului Olteniei (1976, 1985, 1999), Istoria ilustrată a 
Craiovei (1999), Dicţionarul personalităţilor doljene (1999), Mihai Viteazul Restitutor Daciae (2000), Relaţii româ-
no-otomane în sec. XVI (2001), Circulaţia monetară în Ţara Românească (2002), Spiritualitatea elenă în Oltenia 
(2002), Eroi doljeni în al Doilea Război Mondial (2003), De la Burebista la Mircea cel Bătrân (2004), Familia 
Aman (2005), Martiri pentru Hristos din România în perioada regimului comunist (2007), Domnii şi ierarhii Ţării 
Româneşti (2009), Biserica Mântuleasa (2013) etc. O dovadă de caracter constă în faptul că familia sa îngri-
jeşte mormântul lui Ştefan Ciuceanu din cimitirul craiovean Ungureni. Învăţătura creştină şi dragostea 
de carte şi scris, primite de la tatăl său, le-a transmis şi fiicei sale, Ana Maria Rădulescu, cercetătoare, 
doctor în istorie, autoarea unor cărţi necesare, cu impact social: Conservatorii în Oltenia (2004), Conservato-
rii din judeţul Dolj (2005), Clerici ortodocşi în închisorile comuniste (3 volume, 2006, 2011), Slujitori ai Bisericii din 
Olt şi Romanaţi, prigoniţi în timpul comunist (2013). 

Despre Ştefan Ciuceanu (1875-1936) s-a scris prea puţin faţă de importanţa activităţii sale, de 
ctitor sau conducător de instituţii, de profesor sau cercetător. Doar C. D. Fortunescu, Em. Săvoiu, Şte-
fan Ştefănescu, Radu P. Voinea, Nicolae Andrei, Despina Teodorescu şi Tudor Nedelcea au creionat cu 
pertinenţă aspecte ale personalităţii acestuia. Acest gol istoriografic îl umple Toma Rădulescu, cu această 
monografie de excepţie, apărută în aceleaşi condiţii, adică de excepţie. Motivaţia lui Toma Rădulescu 
este explicată în cuvântul înainte: „Profesor şi patriot mai înainte de toate, Ştefan Ciuceanu este unul 
dintre principalii făuritori ai instituţiilor de învăţământ liceal din noile provincii ale României după 
1918”, „în domeniul apărării şi conservării monumentelor istorice din Oltenia, poate fi considerat pri-
mul care a înţeles necesitatea salvării unor situri arheologice de importanţă naţională şi internaţională, a 
unor monumente istorice”; „ca profesor [...] a format generaţii de elevi, cărora prin exemplul său le-a 
influenţat destinul”, „sunt cunoscute legăturile sale cu marile personalităţi ale vremii, în frunte cu Nico-
lae Iorga, I. Andrieşescu, I. Moisil, V. Pârvan ş.a.” Sunt temeiuri pentru elaborarea acestei prime mono-
grafii dedicate lui Ştefan Ciuceanu, blindată cu documente de primă importanţă, în majoritate inedite, cu 
o vastă bibliografie şi ilustraţii. 

Monografia lui Toma Rădulescu, Ştefan Ciuceanu. Un profesor pentru eternitate, tratează strămoşii 
acestuia, copilăria şi adolescenţa sa, pe profesorul şi pedagogul, omul politic şi publicistul, directorul 
Fundaţiei „Alexandru şi Aristia Aman” (muzeu, pinacotecă), apărătorul patrimoniului arhitectural naţi-
onal în calitate de membru al Comisiunii Monumentelor Istorice pentru Oltenia, fondatorul Societăţii 
„Prietenii Ştiinţei”, al revistei Arhivele Olteniei şi ctitor al Muzeului Olteniei, dar şi pe urmaşii lui Ştefan 
Ciuceanu (fiii săi, inginerul Constantin Ciuceanu şi academicianul Radu Ciuceanu).   
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Cunoscându-l personal, academicianul Radu Voinea îl evocă, cu căldură şi gratitudine, în 2008, 
amintind de obârşia mocănească a familiei Ciuceanu, formată din „împletirea a două ramuri vestite de 

ciobani, a celor din Macedonia cu cei din Răşinarii Sibiului”, dar 
şi de înmormântarea sa: „Era o mulţime uriaşă, cum nu mai vă-
zusem la nicio altă înmormântare. Zeci de trăsuri şi de căruţe, 
elevi foarte mulţi, de la ambele licee, «Carol I» şi «Fraţii Bu-
zeşti», intelectuali, negustori, ţărani, tineri şi bătrâni, cred că 
erau câteva mii. Cortegiul funerar s-a oprit de câteva ori. La co-
legiul «Carol I» şi la Liceul «Fraţii Buzeşti», din balcoane s-au 
rostit cuvântări. O durere mută, dar profundă, plutea în aer. Şi, 
încet-încet, am ajuns la Cimitirul Ungureni, unde profesorul 
Ştefan Ciuceanu îşi doarme somnul de veci”. 

Patriot în adevăratul sens al cuvântului, Radu Ciuceanu 
(ca şi fratele său, ing. C. Ciuceanu) este un demn urmaş al tată-
lui său. Născut în 1928 la Craiova, unde urmează Colegiul „Ca-
rol I”, devine student al Facultăţii de Medicină din Bucureşti. 
Ca o ironie a istoriei (sau a sorţii?!), tot medicinişti au fost şi alţi 
doi cărturari, Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi Bartolomeu Vale-
riu Anania, arestaţi în timpul studenţiei pentru presupuse activi-
tăţi contrare regimului, dar, de fapt, pentru patriotismul şi 
dreapta cumpănă în faţa bolşevismului sau a iredentei maghiare. 

La numai 19 ani, în 1947, Radu Ciuceanu intră în Mişcarea Naţională de Rezistenţă din nord-
estul Olteniei, condusă de gen. Iancu Carlaonţ, fiind cooptat chiar în Comitetul militar al acestei organi-
zaţii antibolşevice. Concret, Radu Ciuceanu a ţinut legătura cu celelalte grupuri paramilitare din Munţii 
Retezat şi din Valea Cernei, le-a transportat armament, muniţii, materiale de propagandă, a confecţionat 
(cu stareţul Gherasim Iscu de la Mănăstirea Tismana) un aparat de emisie-recepţie pentru a lua legătura 
cu anglo-americanii. În septembrie 1948 este descoperit şi arestat, apoi condamnat la 15 ani de temniţă 
grea pentru „crima de uneltire împotriva ordinii sociale” (sentinţa nr. 928/21 iunie 1949), fiind închis la 
penitenciarele Craiova, Piteşti (cel mai îngrozitor), Jilava, Târgşor, Gherla, Lugoj, Văcăreşti. După 14 ani 
de temniţă în închisori de tip stalinist, Radu Ciuceanu este pus în libertate, în 1963, dar cu domiciliu for-
ţat (fără drept de a munci şi buletin de identitate). După doi ani, în 1965, i se permite să lucreze ca 
muncitor necalificat. Cu sprijinul acad. C. S. Nicolăescu-Plopşor (elev al tatălui său) este angajat la Insti-
tutul de Arheologie al Academiei Române, ca referent, fotograf şi apoi arheolog. În 1975, printr-un de-
cret prezidenţial de reorganizare a cercetării ştiinţifice, Radu Ciuceanu este transferat din oficiu la Mu-
zeul de Istorie al municipiului Bucureşti, revenind, după 1989, la Institutul de Arheologie „Vasile Pâr-
van” al Academiei; abia în 1998 are posibilitatea de a-şi susţine doctoratul cu teza Autocraţie şi naţionalism. 
Destinul unei familii: Ghiculeştii. 1665-1856. Ca deţinut politic, n-a primit avizul de partid spre a se înscrie 
la colocviu pentru doctorat. După 1990 se implică în politică, este ales în Parlament, unde-şi desfăşoară 
o activitate demnă, pe linia marilor personalităţi politice din trecut, ceea ce-i aduce unele reproşuri, învi-
nuiri nefondate. Este unul dintre iniţiatorii serialului Memorialul durerii, este directorul fondator al Insti-
tutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, sub egida Academiei Române. Pentru activitatea sa, 
primeşte numeroase diplome, medalii, distincţii de la varii instituţii sau fundaţii. 

Dar importantă este opera lui Radu Ciuceanu: Intrarea în tunel. Memorii I (1991), Potcoava fără no-
roc. Memorii II (1994), Regimul penitenciar din România. 1940-1962 (2001), Mişcarea naţională de rezistenţă din 
Oltenia. 1945-1949, vol. 1-5 (2001, 2003, 2007), Pecetea diavolului. Memorii III (2002), Război total împotriva 
corupţiei, vol. 1-3 (2003, 2004), Jurnalul unui om liniştit (2005, 2006), Reţeaua pierdută (2005), Frumoase zile de 
tinereţe. Dramă istorică (2011), Memorii IV-V (2012, 2015) etc. 

Ca urmaş vremelnic pe scaunul lui Ştefan Ciuceanu la Biblioteca Judeţeană „Aman”, am rămas 
impresionat de lupta sa contra politicianismului epocii, pentru impunerea unor instituţii cu adevărat de 
cultură. Am scris despre el în monografia bibliotecii – 70 de trepte (1978), Familia Aman (2003), Centenar. 
Biblioteca „Aman” (2008) –, apoi în legătură cu tipărirea lucrării lui N. Iorga, Corespondenţa lui Dimitrie 
Aman, negustor din Craiova (1913), publicată de marele istoric după originalele păstrate la Fundaţia 
„Aman”, oferite de Ştefan Ciuceanu, ceea ce se regăseşte în prefaţa volumului, Iorga mulţumindu-i dis-
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cipolului său că „a avut bunăvoinţa să puie la dispoziţia fostului său profesor întregul material şi a fost 
astfel îndemnătorul acestei lucrări”. 

L-am evocat pe Ştefan Ciuceanu în sesiunea de comunicări „Biblioteca şi societatea (8-9 decembrie 
1978), cu prilejul sărbătoririi a şapte decenii de la inaugurarea Fundaţiei „Aman”. Cu acest prilej, la su-
gestia istoricului şi omului de mare caracter Ion Donat (care mi-a dat şi adresa familiei), am invitat la 
această manifestare şi pe Radu Ciuceanu (atunci nefiind bine văzut politic) şi pe mama sa, distinsa Elena 
Ciuceanu. La miez de noapte, la masa festivă, aceasta m-a întrebat cum de am avut curajul să-i invit. 
Mărturisesc că nimeni nu mi-a reproşat absolut nimic pentru invitarea lor (oficialităţi politice sau de la 
Securitate). La scurt timp, la 28 decembrie 1978, Elena Ciuceanu îmi scrie emoţional (cele două scrisori 
sunt reproduse de Toma Rădulescu în volum): 

Atunci când firul vieţii începe să se subţieze şi când capătul lui nu-l poţi ghici când se va pierde, foarte puţine 
sunt prilejurile ce-ţi oferă nu numai întoarcerile înapoi, sub dulcea streaşină a amintirilor, dar şi ocazia nesperată să în-
tâlneşti pe locuri bătute odinioară, figuri de oameni pe cari să-i apropii de suflet prin ochiul sever şi critic al ştiinţii, dar 
mai ales prin căldura şi afinitatea spiritului superior. 

Ne-aţi înconjurat dintru început cu multă prietenie şi dragoste, ceea ce nu se poate uita şi va dăinui mult timp în 
inima mea. O scriu nu pentru că noi, bătrânii, suntem mai sensibili la strunele ei, ci pentru că răspunde unei staturi efec-
tive dublată de aceea a unui şef de instituţie, ce în atari situaţie nu are prieteni şi preferinţe, ci numai oaspeţi şi invitaţi 
pentru care dumneavoastră aţi depus mult suflet şi dăruire. 

Eu vă mulţumesc foarte mult, căci am simţit-o din plin; cu atât recunoştinţa mea personală şi a familiei o în-
drept către dumneavoastră, ce sunteţi acum la o cârmă pe care cândva soţul meu a cunoscut-o şi a onorat-o. Ştiu şi am 
convingerea că greutăţile sunt tot atât de numeroase ca atunci, când îl luam pe soţul meu acasă în ceas de noapte, dar prin 
muncă, curaj şi perseverenţă veţi învinge totul şi când, către sfârşitul vieţii, veţi încerca o privire înapoi veţi avea mari mul-
ţumiri sufleteşti că nu v-aţi trudit în zadar. 

În pragul celor 80 de ani ai mei, vă urez din toată inima ca rodul muncii şi destoiniciei dumneavoastră să fie cât 
mai satisfăcător. De asemenea, vă rog să transmiteţi minunatului dumneavoastră personal administrativ, care a dat dova-
dă de mari calităţi sufleteşti, toată admiraţia şi dragostea mea. 

Cu multă afecţiune şi gânduri în continuu pentru dumneavoastră şi familie, 
Elena Ciuceanu 
P.S. Vă rog să-mi scuzaţi întârzierea, dar înapoindu-mă acasă am fost nevoită să plec imediat la o verişoară a 

mea grav bolnavă. 
Apoi, la 14 martie 1980, aceleaşi rânduri calde, dar pline în învăţăminte şi înţelepciune îmi trimi-

te distinsa Doamnă: 
Stimate Domnule Nedelcea, 
Am primit de la D-voastră bunele şi sincerele urări ce mi-aţi trimis pentru noul an în care suntem şi vă mulţu-

mesc mult, rugându-vă să-mi scuzaţi întârzierea confirmării. Eram foarte bolnavă, astfel că numai gândul D-voastră că 
nu m-aţi uitat mi-a produs o mare şi foarte plăcută bucurie, chiar am lăcrimat. 

Bătrânii au fost şi sunt întotdeauna foarte sensibili. Atunci şi aproape trei luni în urmă, am fost grav bolnavă 
de ochi şi în spital nemaiavând voie timp îndelungat să citesc, să scriu şi să ies afară în aer rece. 

Acum, mulţumesc lui Dumnezeu, mă simt mult mai bine – pericolul cel mare a trecut şi mă pot bucura de toţi 
ce-mi sunt dragi în jurul meu, gândindu-mă şi la D-ta, a cărui amabilitate şi fineţe sufletească ce nu se poate uita am 
apreciat-o în urmă cu un an, când am fost invitată oficial cu ocazia sărbătoririi înfiinţării Muzeului Aman şi reîmpros-
pătarea figurilor marilor dispăruţi, care au muncit mult sacrificându-şi sănătatea pentru mai binele obştesc al oraşului 
natal, unde m-am născut, am crescut şi m-am instruit cu toţi. 

Astfel, cum munciţi şi vă osteniţi şi D-voastră astăzi, tot pentru mai binele generaţiei viitoare, Craiova va face 
întotdeauna cinste oltenilor şi întregii ţări prin trecutul ei şi vechile-i monumente istorice de aici. 

Cu deosebită consideraţie pentru dumneavoastră şi familie, 
Elena Ciuceanu. 
„A murit profesorul Ştefan Ciuceanu? – se întreabă retoric acad. Radu P. Voinea – Nu! Catego-

ric nu! O ilustră personalitate ca a sa nu moare niciodată. El va rămâne veşnic în rândul nemuritorilor 
istorici şi arheologi din România, aliniindu-se în trena de briliante scânteietoare ale culturii noastre”. 

N-a murit şi nu va muri niciodată, graţie fiului său, reputatul acad. Radu Ciuceanu, care-i conti-
nuă opera şi, bineînţeles, a lui Toma Rădulescu, prin această monografie indispensabilă, scrisă cu toate 
mijloacele cercetării ştiinţifice. 
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Elemente mitico-simbolice în basmele din ţinuturile Bistriţei 

şi Năsăudului: Furtul aştrilor şi al ochilor1 

 
Dr. Vasile V. FILIP 

Feldru (Bistriţa-Năsăud) 

 
Furtul aştrilor este un motiv aparţinător temei cosmogoniei reiterative, temă comună basmului şi co-

lindelor (M. B., Cosmogonice, tip 25, Furarea astrelor2). Am tratat anterior această temă3, pe urmele lui A. Oiş-
teanu4, numind-o, însă, altfel (Raiul prădat sau Raptul cosmogonic), deoarece astrele se 
diversificau în colindă într-o gamă mai largă de obiecte furate. Procesul, deşi nese-
sizat până acum, se pare că se întâmplă şi în basm.  

În zona noastră de referinţă, basmul care ne vorbeşte despre recuperarea 
de către protagonist a astrelor furate de zmei este Crislăcan Viteaz, voinic de babă 
săracă, din culegerea lui Ion Pop Reteganul: 

– Tu, voinice, vrei să-mi fii ginere? 
– Eu, Măria ta! 
– Atunci, dragul meu, bagă de seamă, fata mea 99 de peţitori a avut şi la toţi le-am 

pus capul în par; tu eşti al sutălea, şi de nu-mi vei aduce luceferii, luna şi soarele, care mi le fu-
rară zmeii, şi al tău cap va ajunge în par; dar de mi le vei aduce, a ta va fi fata mea şi împără-
ţia jumătate, iar după moartea mea toată5. 

Ca şi Greuceanu la Ispirescu (cel mai cunoscut dintre recuperatorii de aş-
tri), Crislăcan cere calul şi armele din tinereţe ale trimiţătorului şi pleacă însoţit de doi fraţi ai săi. Lupta cu 
cei trei zmei răpitori se dă succesiv, tocmai la hotarul dintre lumi, închipuit ca „o prăpastie mare, iar peste 
prăpastie, un pod mare tot de stani şi bolovani”. Aştrii sunt găsiţi în desaga de pe cal a fiecăruia dintre cei 
trei zmei. Chiar dacă aventurile protagonistului în ţara zmeilor nu se opresc aici, obiectivul fixat protagonis-
tului de către trimiţător este deja atins. 

Fiindcă am pomenit de Greuceanu, să observăm şi o anume convergenţă a numelor celor doi eroi 
(muntean şi nord-transilvănean), derivate parcă de la aceeaşi străveche rădăcină, comună cu cea din numele 
eroului epopeic naţional, Gruia lui Novac; anume, foarte probabil, din cuvântul de bază grui, cu sensul de 
vârf, de maximă elevaţie reliefală. Poate că şi în plan etimologic, numele lor par a fi menite să (re)aducă soa-
rele în punctul solstiţial (de vară), al maximei sale elevaţii pe bolta cerească. 

Colinda – ziceam – diversifică obiectele jefuite de Iuda din Rai astfel: „scaunul de împărăţie”, sau 
„de judecată”, „băţul de vitejie” sau „de judecată”, „cununa raiului”, „ciubărul botezului,/ păhărelul miru-
lui,/ scaunul judeţului”, ba chiar „spicul cel mai bun/ c-aşa-i data la Crăciun”. Este vorba, cum se poate ob-
serva, de însemne ale puterii pe diverse planuri, ca şi cum puterea sacrală ar reverbera în plan ritualic, eroic, 
politic, juridic, economic etc. Colinda, fenomen social, legat de un ciclu calendaristic, investighează arareori 
sufletul omului, lumea lui interioară, cu reperele şi valorile ei. Basmul o face uneori, dar nu direct, ci apelând 
la o recuzită simbolică. Una dintre marile suferinţe ale omului este cecitatea, pierderea vederii. Iar ochii 
omului sunt aştrii universului său interior. Protagonistul unora dintre basmele zonei noastre de referinţă ca-
pătă, uneori, şi o astfel de menire, aceea de a recupera ochii cuiva, „furaţi” de vreun personaj malefic. Tot-
deauna detaliile planului fizico-medical lipsesc, furtul şi recuperarea se fac cu o anume uşurinţă ce abate 
atenţia dinspre planul realist spre cel simbolic. Motiv care ne face să vedem aici o adaptare la lumea interioa-
ră (pe baza echivalenţei micro-macrounivers, specifică şi umanismului popular) a motivului furtului aştrilor 
din cadrul temei cosmogonice.  

                                                 
1 Textul este excerptat din lucrarea, în curs de elaborare, Poveştile şi povestitul în ţinuturile Bistriţei şi Năsăudului. 
2 Monica Brătulescu, Colinda românească. The Romanian colinda (winter-solstice songs), Editura Minerva, Bucureşti, 1981, pp. 178-180. 
3 Vasile V. Filip, Universul colindei româneşti (în perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică), Editura Saeculum I. O., 1999, pp. 91-
101 (paragr. Raiul prădat. Raptul cosmogonic). 
4 Andrei Oişteanu, Motive şi semnificaţii mito-simbolice în cultura tradiţională românească, Editura Minerva, Bucureşti, 1989, pp. 15-
62, (cap. Motive şi semnificaţii mitice în colinda tip „Furarea astrelor”). 
5 Ion Pop Reteganul, Poveşti ardeleneşti, Editura Minerva, Bucureşti, 1986, p. 341, Crislăcan Viteaz, Voinic de babă săracă (< Rodna, 
1889). 

Vasile V. Filip 
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De exemplu, Fiul Oii (în varianta de la Poiana, a lui I. S. Pavelea), abandonat de fostele sale ajutoare 
năzdrăvane (devenite între timp cumnaţi, apoi falşi eroi) în lumea de jos, ajunge la stâna a doi moşnegi orbi, 
stână în care toate treburile casnice (mulsul oilor, fiertul laptelui, pregătirea cinei) se fac de la sine, pe cale 
magică. Protagonistul le stă alături la cină, dar bătrânii îi sesizează prezenţa prin aceea că cina nu le-a prea 
ajuns. Şi, tot pe cale magică (cociorba care ţine uşa etc.), îl prind şi-l sechestrează în locuinţa lor. El le spune 
„povestea vieţii”, care l-a făcut să ajungă acolo, iar bătrânii se plâng că zâne rele le-au luat ochii drept zălog. 
Convin ca Fiul Oii să-i slujească pe bătrânii orbi la păşunatul oilor. Ceea ce Fiul Oii va face nu doar în hota-
rul lor (al bătrânilor), ci şi pe cel al lupilor, al urşilor şi apoi al zânelor, pe care le vrăjeşte (le face să joace) 
cântând din fluier. Când zânele se încing la joc, se preface că pierde dopul fluierului, zânele nu-l găsesc, şi e 
nevoie să facă altul „din inimă de stejar”. Prilej cu care prinde mâinile zânelor ce se oferiseră să-l ajute în 
despicătura stejarului. Apoi, luând „un mesteacăn”, le bate să spună unde sunt ochii bătrânilor: 

De silă, de milă, ele spun (...) să meargă acasă la mama lor şi-i vor afla puşi în apă într-o ulcică pre fereas-
tră, dar au întinerit, ca la un copil de 13 ani. Se duce voinicul, intră în casă. Mama zânelor era oarbă şi bătrână, 
mare cât un munte, o „halmie” şi mătăhală. „– Cine a întrat aici? – răcni ea – căci simţesc putoare de om pămân-
tean!” „– Eu – răspunse Fiul Oii – am venit după ochii bătrânilor, ce-i ţineţi zălog, ca să mi-i dai!”6 
Recunoaştem în monstruoasa Mumă a zânelor o replică românească, locală chiar, a Babei-Iaga din 

basmele ruseşti (ambele înrudite foarte îndeaproape cu mitologicul Polifem), despre a cărei „cecitate” vor-
beşte V. I. Propp: „Cecitatea fiinţelor asemănătoare Babei-Iaga costituie un fenomen internaţional (...) Dar 
(...) prin «cecitate» nu se înţelege pur şi simplu lipsa vederii. Aşa, de pildă, latinescul caecus nu denotă numai o 
cecitate activă (omul lipsit de vedere), dar şi o alta, pe care am putea-o numi pasivă (invizibilul – caeca nox: 
noapte oarbă)”7. De altfel, şi anterior lui Propp, cercetătorul rus A. A. Potebnia (1865) asocia bezna, cecita-
tea şi sluţenia ca fiind înrudite şi interşanjabile una cu alta8. 

Alegoric vorbind, Muma zânelor e însăşi noaptea, caeca nox. Ea are nevoie de ochii moşnegilor pen-
tru sine însăşi, cum cerul nopţii are nevoie de luminătorii săi, nocturni sau diurni. Fiul Oii va putea obţine 
ochii moşnegilor doar ucigând monstruosul personaj. După care va obţine de la fetele-zâne „reţeta” repune-
rii lor în folosul moşnegilor, reţetă în care un rol-cheie îl are ziua de vineri (adstrat creştin): 

Fetele i-au spus: „Lasă ochii în ulcicuţă să dospească trei zile, îi lasă să se scurgă, îi ţine la căldură pre 
horn, apoi vineri îi pune în gaură (orbită), de unde au fost scoşi. Feciorul nostru aşa face. În vinerea dintâie moşnegii 
au văzut ca prin o sită deasă, la altă vinere ca printr-o sită rară, iar în a treia vinere ca în copilărie9. 
Ieşirea protagonistului din lumea de jos se va face la sfatul acestor bătrâni, drept răsplată pentru a le 

fi redat vederea. Episodul recuperării ochilor furaţi, derivat din motivul recuperării aştrilor, nu mai este pen-
tru protagonist obiectiv în sine şi nu mai are valenţele cosmogonice din punctul său de plecare (respectiv din 
basmele de tip Greuceanu-Crislăcan). Dar rămâne un exemplu privind felul cum un motiv epic cu adânci rădă-
cini mitice capătă o mare forţă de penetrare, adaptându-se unor noi contexte, unei problematici „interioare”. 
Mie Ion, personajul basmului omonim din prima culegere a lui T. Poienaru (1943), fugind împreună cu fata 
zmeului de furia tatălui-zmeu, apoi a mamei-zmeoaice, va ajunge să sufere aceeaşi infirmitate simbolică. Ul-
tima barieră pe care tânăra pereche o pune în calea zmeoaicei urmăritoare este o „năframă”, care – aruncată 
în urmă – se preface în „tău de lapte dulce” (reamintim: însemn al Centrului, al porţii dintre lumi; apa limi-
nară este semnificaţia originară şi a ştergarelor de pomană, în cadrul ritului funerar): 

Ea a zis atunci către Mie Ion să se bage cu capul amândoi în lapte şi să nu scoată capul doamne fereşte, că 
de scoate capul, îi ia ochii zmeoaica. Ei s-au învârtit roată prin tău, dar feciorului i-a fost urât să se mai învârtă şi 
şi-a scos capul afară. Atunci zmeoaica i-a şi luat ochii şi i-a pus într-o pungă10. 
Ochii protagonistului vor fi recuperaţi prin şiretlic de partenera sa şi puşi la loc (nu ni se mai spune 

prin ce fel de reţetă). Nici despre zmeoaică, mama fetei, nu mai aflăm cum c-ar fi oarbă. Deşi – după uşurin-
ţa cu care renunţă la urmărire după ce reuşise să fure ochii protagonistului – se poate bănui. În a doua cule-
gere (1946) a aceluiaşi T. Poienaru, anume în basmul Vasile Săracul, protagonistul, aflat în căutarea lui „No-
roc bun între nouă ceasuri”, plecând de la Împăratul Verde (stăpânitor al „lumii albe”, pe a cărui fată o vrea 
de mireasă), trece pe la Împăratul Negru (epitetul cromatic ne avertizează asupra lumii peste care domneşte), 
care suferă şi el de o cecitate parţială (nu vede cu ochiul stâng). El îi va fixa protagonistului şi sarcina de a 
afla, de la entitatea căutată (care va fi – reamintim – conştiinţa propriului său suflet magic, localizat în dege-

                                                 
6 I. S. Pavelea, Trei poveşti româneşti, Tipografia „Cultura”, Năsăud, 1937?, p. 41, Fiul oii (< Poiana Ilvei, 1897). 
7 V. I. Propp, Rădăcinile istorice ale basmului fantastic, Editura Univers, Bucureşti, 1973, pp. 75-76. 
8 Ibidem, p. 74. 
9 I. S. Pavelea, op. cit., p. 41, Fiul oii (< Poiana Ilvei, 1897). 
10 T. Poienaru, Poveşti năsăudene, Editura Gazetei „Săptămâna”, 1943, pp. 36-37, Mie Ion (nelocalizată). 
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tul mic al mâinii stângi), de ce nu vede cu ochiul stâng. Taina o va afla protagonistul de la zmeul ce furase pe 
fata Împăratului Roşu, cu ajutorul acesteia. (Cea răpită îşi întreabă răpitorul despre remedii, pretinzând că 
visase suferinţele celor pe care Vasile Săracul îi reprezintă.) Iar remediul pentru Împăratul Negru e acum 
foarte simplu, argumentând totodată „cecitatea pasivă” (Propp) a acestuia, ce conţine în sine sugestia unui 
nou răsărit: 

– Ascultă dragă, zise smeul, Împăratul-Negru a avut la curtea lui o fereastră de către răsărit, şi de când a 
astupat fereastra de către răsărit, a rămas orb. Când şi-a destupa fereastra, decât a şi vedea11. 
În ultimul basm al aceleiaşi culegeri (întâmplător, provenit din aceeaşi localitate), un om fără copii 

face legământ cu Cirică-Diavolul (semnat cu sângele amândurora, luat din degetul mic al mâinii stângi) să-i 
dea acestuia, după 12 ani, ceea ce acum „nu ştie că are în casă” – adică pe Ion, al 1.000-lea copil abia născut. 
Acesta o va obţine, ca mireasă, pe „Crăiasa Zânelor de pe Marea Mărilor”; care, lăsată singură, va fi înşelată 
de „o calfă de ţigancă bătrână”, care-i va fura ochii, transformând-o într-o cerşetoare oarbă şi punând în lo-
cul ei pe „o fată de ţigan încă frumoasă tare”. Crăiasa-cerşetoare va trăi din mila unui pădurar, îngrijită fiind 
mai ales de feciorul acestuia, care o ajută (dându-i firele de culoarea cerută) să împletească o miraculoasă nă-
framă, ce trebuia vândută în târg contra a „doi ochi de om” (Reamintim simbolismul cosmogonic al ţeserii – 
vezi Penelopa –, dar şi cel al ochilor-aştri, care se conjugă aici). Ţiganca bătrână, înşelătoarea Crăiesei, se va 
oferi s-o cumpere, acceptând târgul, iar Ion (fiul pădurarului – un al doilea Ion) îi va pune la loc, iar Crăiasa-
cerşetoare va definitiva operaţia, spălându-se pe ochi cu rouă „până a nu răsări soarele”, vederea revenindu-i 
tot în trei trepte: 

– Ioane, am să văd lumea ca printr-o sâtă deasă. S-a spălat ea şi într-a doua dimineaţă cu rouă pe ochi şi, 
când a fost într-a treia dimineaţă, a văzut cum se cade, iar feciorul nu mai putea de bucurie şi de fericire12. 
„A vedea cum se cade”, a vedea din nou înseamnă, în asemenea contexte, a vedea o lume nouă, re-

născută, cu mutarea accentului de pe obiect pe subiect (ceea ce numim „interiorizare”). 
De altfel, acest al doilea Ion, feciorul pădurarului, va fi adevăratul mire al Crăiesei Zânelor, nu înain-

te ca ea să-şi dezvăluie identitatea tocmai la nunta primului ei mire, pe care-l va repudia, cu ţiganca falsa cră-
iasă, anume folosindu-se de obiceiul spunerii unei poveşti de către fiecare dintre nuntaşi (în timp ce, de sub 
fundul falsei mirese, sar pe rând 12 perne, ea sfârşind, odată cu baba înşelătoare, în câte un sac legat de coa-
da câte unui armăsar „de nouă ani, care n-au fost văzut încă soarele”). 

Pentru ilustrarea motivului furtului şi recuperării ochilor nu ar fi fost nevoie de rezumarea acestui 
basm prolix. Am făcut-o (parţial) pentru a ilustra un mecanism al producerii basmelor prin însăilarea unor 
motive preexistente, autentice, cum sunt şi cele mai sus expuse: legământul, pentru a ieşi dintr-o situaţie difi-
cilă, de a da la un anume viitor moment ceea ce în prezent „nu ştii că ai în casă” (copilul abia născut); desti-
nul de excepţie al acestui copil, „educat” şi ajutat de o ipostază a Diavolului (în cazul de faţă, dobândirea 
Crăiesei Zânelor ca mireasă); înlocuirea miresei miraculoase cu una falsă; furtul şi redobândirea ochilor (care 
se face aici nu de către un Salvator, ci de către chiar paredra, devenită episodic protagonistă); rezolvarea fi-
nală a unei nedreptăţi printr-o poveste spusă public; chiar înlocuirea primului mire (Ion, cel promis Dracu-
lui) cu un al doilea (Ion, fiul pădurarului), adică a unui prim protagonist cu un altul (dublul maturizat al pri-
mului), am văzut că are un precedent în înlocuirea Protagonistului (înghiţit, sechestrat de zmei etc.) cu Salva-
torul (Pipăruş, în basmele din zona noastră). 

Nu orice însăilare de motive (autentice, ca repertoriu motivic tradiţional, cu explicabile rădăcini mi-
tice) este o reuşită compoziţională, deci un basm viabil, realizat din punct de vedere literar. E cazul basmului 
mai sus rezumat, a cărui unitate compoziţională suferă. Astfel încât începutul (cu omul sărac, nevoit să-şi 
„vândă” Diavolului pe unul dintre copii) apare ca un lung şi nemotivat (sau slab motivat) ocol în plan epic. 
Iar finalul, cu repudierea eroului ce trecuse prin fabuloase probe pentru a o găsi şi obţine pe Crăiasa Zâne-
lor, pe motiv de neglijenţă finală (îşi lăsase singură mireasa, pradă înşelătoarei), este şi el slab motivat, doar în 
plan moral-sentimental (şi nu epic); un „eticism” ce se constituie într-o tendinţă în evoluţia basmului arde-
lean, care tendinţă îşi dovedeşte abia în astfel de cazuri caducitatea, necesitatea de a fi dublată de un anume 
simţ al proporţiilor şi echilibrului epic, adică de talentul unui autentic povestitor. Ceea ce nu e cazul întot-
deauna. Prilej, pentru noi, de a accentua acum primul termen din cunoscuta definiţie a lui Călinescu (basmul 
ca „o operă de creaţie literară cu o geneză specială”), în compensaţie pentru constanta privilegiere, în această 
cercetare, a celui de-al doilea. 

 

                                                 
11 T. Poienaru, Alte poveşti năsăudene, Tipografia „Minerva”, Bistriţa, 1946, p. 9, Vasile Săracul (< Feldru). 
12 Ibidem, p. 46, Crăiasa Zânelor de pe Marea Mărilor (< Feldru). 
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Solarul Valéry 

 
Mihai BOTEZ-STÎNCARU 

Piatra-Neamţ 

 
Se împlinesc anul acesta 75 de ani de la moartea lui Paul Valéry, 

om exemplar, care înmănunchease, într-una dintre cele mai fericite struc-
turi, unanim apreciatele virtuţi ale spiritului francez: claritatea şi originali-
tatea. Asemenea lui Leonardo da Vinci sau lui René Descartes, Valéry re-
prezintă unul dintre acele momente ale conştiinţei umane ajunse la un 
grad de organizare atât de înalt, încât îşi permite reflectarea lumii, în as-
pectele ei fundamentale, printr-un travaliu propriu, care pune între paran-
teze drumul cunoscut al apropierii prin datele intrinseci ale culturii.   

Serile petrecute de Valéry în compania „domnului Teste” ‒ nume 
elocvent pentru simbolica personajului (sediu al gândirii şi martor compli-
ce al sincerităţii), ne fac să vedem în autor un mare admirator al intelectu-
lui genuin şi al modului integral de manifestare a acestuia. Acest „monstru 
al spiritului”, cu care Valéry însuşi a fost adesea identificat, este caustic 
taxat de René Girard drept un „dandy al inteligenţei”, dată fiind intranziti-
vitatea funcţională a gândirii sale. Propensiunea de a regândi lumea şi arta 

dincolo de canoanele instituite, tentaţia de a sparge obstacolele ce zăgăzuiseră la un moment anume dia-
lectica artei, a poeziei în special, reprezintă pentru Valéry premise ce vor prezida la obţinerea unor victorii 
incontestabile în lupta contra sterilităţii în care se împotmoliseră unele investigaţii poetice. Aceste succese 
fulgurante vor fi determinate tocmai de soliditatea eşafodajului logic şi de savanta arhitectură a edificiilor 
poetice, la care nu ştim ce să admirăm mai mult: viziunea maestrului sau ingeniozitatea tehnicianului.  

Gânditor profund şi artist complet, dublat ca de propria-i umbră de un critic impenitent ‒ prin 

aceasta un clasic, deci ‒, solarul, mediteraneanul Valéry va fi învăţat disciplinarea spiritului la şcoala gândi-
rii ştiinţifice greceşti în care, ca în vestita Academie platonică, nu poate avea nimeni acces dacă nu e mai 
întâi geometru. Demersul însuşi al unora dintre dialogurile sale aminteşte de tehnica socratică a maieuticii: 
putem vorbi în cazul lui Valéry de o geometrie nu doar euclidiană a gândirii, ci chiar de o adevărată esteti-

că a spiritului. Definiţiile prin care acest corifeu al mathesisului îşi apropie realităţile lumii ‒ şi pentru 

formularea cărora şi-a cheltuit, cum afirma, aproape jumătate din viaţă ‒ sunt de o rigoare ce nu este con-
curată decât de frumuseţea aforistică a expresiei. Iată, la întâmplare, câteva mostre: Nădejdea nu este decât 
neîncrederea fiinţei faţă de previziunile precise ale spiritului.; Omul este necontenit şi în mod necesar opusul a ceea ce este 
prin grija de ceea ce nu este; Este poet cel căruia 
dificultăţile inerente artei sale îi dau idei etc. Mul-
te dintre trouvaille-urile sale au devenit locuri 
comune ale citării sau argumentării, în spe-

cial în domeniul poeticii ‒ spre finalul carie-
rei culturale Valéry fiind şi profesor de poe-
tică, la cea mai selectă instituţie de învăţă-
mânt universitar de la Paris, Collège de France. 
Oricine s-a ocupat de aportul său incontes-
tabil în acest domeniu nu a putut neglija o 
formulare precum poemul este, de fapt, execuţia 
lui. Fireşte, mai vorbise despre aşa ceva, 
anterior, şi o minte strălucită precum Edgar 
Allan Poe, apoi Mallarmé, maestrul său în-
tru poezie. Însă poeticianul francez nu se 

Paul Valéry 

Mihai Botez-Stîncaru 
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limitează la formulări de efect, cu aspect provocator sau mistificator, precum cele ale celebrului „geniu 
etilic” american (v. Filozofia compoziţiei). 

Valéry face demonstraţii irecuzabile, dovedeşte o ştiinţă a compunerii poetice magistrală. E con-
dus spre ţelurile sale de preceptul davincian al lui hostinato rigore, însuşit ca deviză. În viziunea sa, la crearea 
unui poem demn de acest nume se ajunge prin învingerea obstacolelor care în mod obişnuit ţin la distanţă 
creatorul de ţelul creaţiei; fraudarea prin ocolire, prin artificii de scamator, nu produce decât surogate. Un 
poet adevărat (ca model fiind cel clasic, în care dominant este spiritul meşteşugăresc) este „un martir al 
existenţei faţă de tot ce se face uşor”. Deşi om al mării, poetul înţelege plenar că doar obstacolele urcuşu-
lui, cu toate greutăţile de surmontat, îl creează în final pe alpinistul veritabil. Pentru el, mitul romantic al 
inspiraţiei, al poeziei care se face de la sine, poetul nefiind decât un fel de medium, este cvasi-caduc. Ai-
doma geometriei, poezia este o construcţie unde fiecare element este o funcţie a întregului, poeticul literar 
fiind, în final, „o lungă meditaţie între sunet şi sens”. 

Totul, la Valéry, se desfăşoară sub auspiciile lucidităţii fără cusur. Ca şi în ştiinţele riguroase, şi 
dincoace pot apărea impasuri. Însă poetul preferă să rateze sub specia lucidităţii, decât să compună o ca-
podoperă favorizat de aburii tulburi ai unei inspiraţii momentane. Libertatea, în domeniul creaţiei, se ma-
nifestă sub regimul disciplinei severe a lucrării (le faire poétique, unde „faire” este echivalentul grecescului 
„poiein” = a făptui, a crea, a face în mod artizanal). Arta autentică nu poate fi produsul unei spontaneităţi 
confuze, inexplicabile, ci rodul unei meditaţii meşteşugite de cea mai aleasă şi înaltă clasă. Totul este su-
pus unei ordini, care elimină din start soluţiile facile şi amatorismul. 

Citind cu atenţie poemele lui Paul Valéry, puţine la număr, avem adeseori impresia că poetul se 
dedă unui adevărat „delir al lucidităţii”, că în acest spectacol suntem convocaţi a fi părtaşi la „serbările 
intelectului”, a ceea ce este mai specific uman în rasa noastră fiinţială. În versurile sale, cu pondere redusă 
în ansamblul întregii opere, Valéry nu caută să transpună adevăruri, ci prin poezie să ajungă la acestea. 
Tema sa majoră o constituie reflecţia asupra actului poetic în sine, în diferitele sale ipostaze, proces în ca-

re rolul determinant îi revine creatorului. Irizările poeziei 
valériene luminează chipul şi destinul poetului, a cărui stare 
de graţie o întruchipează „delicioasele chinuri” (les gênes ex-
quises) ale travaliului artistic, desprins de orice fel de metafi-
zică, şi mai cu seamă de clamata inspiraţie romantică. Inserată 
pe traiectul cognitiv, pe gnoza autoscopică, poezia urmăreşte 
trezirea conştiinţei de sine a eului, proiectarea acesteia în afa-
ră, în actul perceperii, al sondării şi analizei marilor probleme 

ale omenescului ‒ particulară şi particularizantă, însă.  
Artă în slujba cunoaşterii, poezia este la Valéry o 

„sărbătoare a minţii”, care se contemplă pe ea însăşi în puri-
tatea de cristal a verbului poetic. Volumul de versuri din 
1922, Charmes, reprezintă alături de La Jeune Parque (1917) şi 
altele, capodopere pe drumul poeziei absolute. De peste şap-
te decenii, în pacea de la Sète, orăşelul mediteranian unde a 
văzut lumina inalterabilă a zilei, poetul Cimitirului marin repa-
uzează în faţa eternului „acoperiş” mişcător al Mediteranei, 
ce toit tranquille où marchent les colombes / Entre les pins palpite, 
entre les tombes... Din acest măreţ poem al dublei solicitări în-

tre atracţia eleată şi datoria avântului heraclitian al afirmării de sine, cutez a traduce o strofă, bine ştiind că 
nu pot realiza decât o copie aproximativă a originalului: 

Părinţi prea adâncaţi, golite tidve, 
Împovăraţi de tină şi molitve, 
Ţărână sunteţi; voi nu desluşiţi: 
Neadormitul vierme, făr’ de-odihnă, 
Nu pentru voi e dat – dormiţi în tihnă! 
Pe cei ce-s vii îi roade, pe-osândiţi. 
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Comemorarea omului „fermecat de ideal”, Iuliu Maniu 

 
Dr. Nicolae FELECAN 

Baia Mare 
 

În 5 februarie s-au împlinit 67 de ani de la încetarea din viaţă, 
în închisoarea de la Sighet, a unei distinse personalităţi a neamului 
românesc, situat în fruntea făuritorilor Marii Uniri de la 1 decembrie 
1918, Iuliu Maniu. 

Cu acest prilej, a avut loc la Sighet, în 8 februarie a.c., o cere-
monie de comemorare în prezenţa unui numeros public, laici şi preoţi 
greco-catolici, admiratori ai celui omagiat, sosiţi în capitala Maramu-
reşului istoric din toate colţurile ţării, inclusiv din Basarabia şi Buco-
vina, şi chiar din Franţa. Amfitrionul evenimentului a fost dr. Gheor-
ghe Şiman din Târgu-Lăpuş. În acord cu scopul urmărit, acţiunile 
programate s-au derulat în trei locaţii: un parastas în faţa celulei în 
care Sfinxul de la Bădăcin „a nevoit” ultimii ani ai vieţii pământeşti, 
un simpozion în sala de şedinţe a Primăriei din localitate, urmate de 
rugăciuni şi parastas la „Cimitirul Săracilor”, unde şi-au găsit odihna 

de veci o bună parte dintre elitele neamului românesc, neclintite în demersul României Mari spre demo-
craţie, europenitate şi bună-stare. 

Revenind la cel comemorat, putem spune că s-a scris mult despre Iuliu Maniu, iar, de la un 
moment dat, nu s-a scris deloc. Contemporanii l-au admirat, delatorii, de ieri şi de azi, l-au denigrat ori 
l-au trecut la index.  

Comparând afirmaţiile celor două tabere, rămânem, totuşi, cu imaginea unei personalităţi „deo-
sebit de cultivate, cu o serioasă cultură generală, cu o excepţională pregătire profesională”; un om plin 
de măsură, echilibru şi cu o mare stăpânire de sine.  

Şi cu adversarii politici se comporta ponderat şi cu eleganţă, fapt ce reiese din diversele situaţii 
în care s-a aflat. În Parlamentul de la Budapesta, de pildă, atunci când a ajuns deputat, în 1906, s-a re-
marcat, conform spuselor contelui Albert Apponyi, prin „tonul calm, politicos şi printr-o ungurească ad-
mirabilă în susţinerea cauzei românilor ardeleni”. Acest fapt nu l-a împiedicat să protesteze public împo-
triva oricăror abuzuri şi fărădelegi ale maghiarilor, iar exemplele sunt multe. 

Ca urmare a acestui fel de a fi, Iuliu Maniu şi-a făcut mulţi prieteni de diferite etnii, chiar ma-
ghiari, ceea ce a contribuit la reuşita impecabilă a evenimentelor pe care le-a girat şi coordonat. Las la o 
parte Marea Adunare de la Alba Iulia, cu o participare de circa 100.000 de persoane, desfăşurată fără cel 
mai mic incident, şi amintesc organizarea semicentenarului ASTRA, din 28-30 august 1911, la Blaj, eve-
niment care, cum spunea însuşi organizatorul ei, Iuliu Maniu, „a fost o manifestare a solidarităţii Naţiu-
nii Române în străduinţele sale culturale”. Atunci au venit în oraşul episcopal, cum se vrea a fi numit 
Blajul, „de la vlădică la opincă”, deopotrivă greco-catolici şi ortodocşi; întreaga elită politică, inteligenţa 
ardeleană: Ion Agârbiceanu, Iacob Mureşianu, Octavian Goga, Aurel Vlaicu. De peste munţi au partici-
pat George Coşbuc, Ion Bianu, Nicolae Iorga, Ion Luca Caragiale, Ştefan Octavian Iosif, Victor Efti-
miu, actorii Aristiţa Romanescu, Petru Liciu, Olimpia şi Zaharia Bârsan. 

Fidel conceptelor promovate de Biserica Greco-Catolică, de ilustrele sale personalităţi, Iuliu 
Maniu le-a îmbrăcat într-o formă adecvată evenimentelor pe care le-a trăit şi care-şi propuseseră înfăp-
tuirea României Mari. La faptele incontestabile semnalate de predecesori: sorgintea noastră latină, rele-
vată prin numele etnic român (din Romanus), prin graiul latin şi prin creştinismul de formă latină, cum 
dovedesc termenii noţiunilor fundamental creştine, aceiaşi de la începuturi şi până în prezent: ajuna, al-
tar, biserică, boteza, credinţă, creştin, cruce, cumineca, duminică, Dumnezeu, mormânt, Paşti, rugăciune etc. 

Nicolae Felecan 
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Rapiditatea succesiunii evenimentelor a făcut ca, într-un timp foarte scurt, să asistăm la trecerea 
de la „naţiunea română din Transilvania” la „naţiunea română în întregul ei” şi de la proiectul de auto-
nomie a naţiunii române transilvane la autonomia unui teritoriu etnic şi, în final, la decizia de „a uni 
acest teritoriu cu Regatul României”. 

Iuliu Maniu, „căpetenia ardelenilor”, în viziunea lui Nicolae Iorga, se impune ca un „spirit călă-
uzitor al frământărilor noastre ardeleneşti”, cum afirma Octavian Goga, adăugând la ideile cunoscute 
deja şi contextul european şi internaţio-
nal, în primul rând „principiul autode-
terminării naţionalităţilor”, proclamat de 
preşedintele Statelor Unite, Woodrow 
Wilson.  

Morala şi politica s-au aflat me-
reu împreună în personalitatea lui Iuliu 
Maniu. Niciodată nu şi-a călcat convin-
gerile, nici pe cele legate de politică şi 
viaţa socială, şi nici chiar pe cele legate 
de propria persoană. Astfel, a refuzat să 
facă parte din delegaţia română la Con-
ferinţa de pace de la Paris, pe motiv că 
nu stăpâneşte destul de bine toate subti-
lităţile limbii franceze (astăzi, „câţi ca el” 
ar face aşa ceva?). Apoi, conştiinţa rădăcinilor sale şi ale opţiunilor politice ale lui şi ale familiei l-au făcut 
să nu dea curs impulsului sentimental din tinereţe, acela de a întemeia o familie cu o frumoasă farmacis-
tă unguroaică, Clara, al cărei nume a fost şi ultimul pe care l-a murmurat înainte de obştescul sfârşit, 
potrivit afirmaţiilor cardinalului Alexandru Todea, care l-a asistat. 

Corneliu Coposu afirma că Iuliu Maniu a fost incapabil de compromis, fiind un exemplu de om 
de ţinută şi moralitate exemplare, iar Nicolae Carandino, directorul ziarului Dreptatea, coleg de celulă cu 
Maniu, spune că suporta cu nobleţe ororile închisorii: „Nicio şovăială, nicio slăbiciune, (...) prefera să 
moară decât să pactizeze cu forţele comuniste”. Câtă asemănare cu atitudinea fericiţilor noştri episcopi 
martiri! 

Atitudinea sa constantă şi neîngăduitoare faţă de noul regim, care se 
impunea ca un tăvălug peste poporul român, l-a făcut pe Maniu să conştienti-
zeze cum se va profila viitorul său şi al României. Citez dintr-o mărturisire a 
nepotului său, Matei Boilă: „Eu voi muri, fie la zid, fie în închisoare. Dar, sin-
gurul lucru ce pot acum să-l fac pentru naţiunea mea este să-i dau demnitatea 
că nu s-a lăsat ocupată de comunişti de bunăvoie şi că a avut demnitatea de a fi 
împotrivă, pentru că toată lumea va şti că alegerile în realitate le-am câştigat 
noi, şi această demnitate a poporului meu va sta la baza renaşterii morale în 
momentul în care vom fi liberi”. 

Un astfel de caracter nu putea sfârşi fără un calificativ pe măsură, acela 
de Sfinx (Sfinxul de la Bădăcin). Cum am putea descifra analogia dintre mit şi 
Maniu? Consider că figura de stil de la baza cognomenului trebuie interpretată 
prin inversul situaţiei prezentate de Sofocle. Când partenerii de dialog sunt ra-

ţionali şi iscusiţi, sfârşitul lor urmează cursul firesc, prestabilit: după descifrarea enigmei de către Oedip, 
Sfinxul moare, aruncându-se în apele mării; dar când locutorul e incult şi agresiv, acesta, în locul argu-
mentelor, îşi mobilizează forţele pentru nimicirea Sfinxului. Şi Iuliu Maniu a murit în închisoarea de la 
Sighet! 

 

Iuliu Maniu cu sora Elena 
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Practica oratoriei la vechii greci 

Dr. Aurel M. CAZACU 
Bucureşti 

 
O trecere în revistă a celor mai strălucite discursuri rostite în vechea 

Grecie, ca şi a modului cum se practica oratoria prin intermediul celor trei ge-
nuri devenite clasice (discursul judiciar, discursul epidictic sau demonstrativ şi 
discursul politic sau deliberativ) reprezintă nu numai o etapă necesară de anali-
ză pentru cercetătorii domeniului retoricii, ci şi un moment excepţional de cul-
tură. Oratoria a fost practicată strălucit de către cei zece aleşi greci (Antiphon 
retorul, Andocide, Lysias, Isaios, Isocrate, Demostene, Eskine, Hyperide, 
Lycurg, Deinarchos), număr fixat de Canonul alexandrin. Oratoria s-a practicat 
prin intermediul celor trei genuri devenite clasice:  

- Genul judiciar (dikanikoi logoi) se desfăşoară în faţa unor instanţe 
(Tribunalul, Curtea cu Juraţi) şi a fost practicat în special de Antiphon, 
Andocide, Lysias şi Isaios. 

- Genul epidictic, demonstrativ sau de aparat (epidictikoi logoi), în care intră lauda, critica şi alte 
subgenuri, este specific anumitor ceremonii sau pentru susţinerea unei teze, de obicei politice. A fost creat 
de marele sofist Gorgias din Leontinoi şi desăvârşit de Isocrate şi şcoala sa de retorică din Atena. 

- Genul deliberativ sau elocinţa politică (politikoi logoi) constă fie în discursuri ţinute în faţa Senatului 
şi Adunării Poporului, fie în pledoarii şi procese politice. Acest gen de oratorie a fost practicat de către De-
mostene, precum şi de Eskine, Hyperide, Lycurg şi Deinarchos. 

Niciunul dintre aceste genuri nu există într-o formă pură, ci participă cel puţin la unul dintre celelalte 
două genuri. Denumirea şi clasarea unui discurs oratoric în unul dintre aceste genuri se face prin predomina-
rea caracterului acelui gen în discursul considerat. 
 

Antiphon retorul 
După ce Corax şi Tisias au fixat în linii mari tehnica discursului judiciar, iar sofiştii din prima genera-

ţie i-au învăţat pe greci să argumenteze, Antiphon retorul (cca 480 î.Hr., Rhamnus, Atica – 409 î.Hr., Atena), 
primul atenian cunoscut ca logograf1 şi orator profesionist, are meritul de a fi elaborat un model, un proto-
tip pentru discursul judiciar. A scris discursuri pe care, însă, le rosteau alţii, deoarece el nu dorea să participe 
la dezbaterile publice. Marele istoric grec Thucydides, presupus elev al lui Antiphon, îi face un portret elogi-
os în Războiul peloponesiac: 

„Antiphon, un bărbat de la Atena de pe vremea mea, pe care nu-l întrecea nimeni în capacitate şi ca-
re a fost cel mai în stare să întocmească un plan şi să exprime ceea ce a gândit, care nu lua cuvântul în adu-
narea poporului şi nici la alte dezbateri, de bunăvoie, ci era suspect oamenilor de rând din pricina faimei elo-
cinţei sale, însă [era] singurul om în măsură să vină în ajutor în cel mai înalt grad celor care înfruntau tribu-
nalele sau adunarea poporului, ori de câte ori era consultat în vreo privinţă”2. 

Antiphon împarte discursul în cinci părţi: exordiu (începutul pledoariei), pregătirea auditoriului 
(aducerea auditoriului într-o dispoziţie favorabilă celui care vorbeşte), naraţiunea, probele şi epilogul. 
Antiphon a acordat o mare atenţie tipologiei argumentaţiei pentru a servi diverselor cauze şi a utilizării raţi-
onamentului pe baza verosimilului. 

Opera lui cuprinde Exordii şi Peroraţii, un tratat de retorică (Tèchne), manuale şi culegeri întocmite 
pentru nevoile învăţământului, toate pierdute, şi 15 discursuri, dintre care 12 sunt dispuse în Tetralogii. Cele-
britatea i-au adus-o în special tetralogiile, discursuri pe teme imaginare cuprinzând patru momente: acuzarea, 
apărarea, replica acuzării şi replica apărării. Ele se referă, în general, la procese judiciare fictive (omor fără 
urme, unul involuntar3, un caz de legitimă apărare ş.a.), construite drept modele cu scop didactic. 

                                                 
1 Logograf (gr. logographos) = orator care compunea discursuri spre a fi rostite de clienţii lui particulari în afaceri judiciare (de 
apărare sau de reclamaţie), contra unui onorariu. 
2 Thucydides, Războiul poloponesiac (trad. N. I. Barbu), VIII, 68 (1), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966; Proză istorică greacă (cu-
legere D. M. Pippidi), Editura pentru Literatura Universală, Bucureşti, 1970, p. 294. 
3 Antiphon, Tetralogia a doua, în Pagini alese din oratorii greci, vol. I (trad. Andrei Matrin), Editura pentru Literatură, Bucureşti, 
1969, pp. 5-19. 

Aurel M. Cazacu 
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În prima tetralogie care ne-a rămas, având ca temă un caz de omor fără urme, Antiphon enunţă ide-
ea pedepsirii omorului, întrucât reprezintă un atentat la divinitate şi, drept urmare, necesitatea urmăririi şi 
pedepsirii vinovatului: 

„Căci divinitatea, voind să zămislească sămânţa omenească, a dat naştere primilor oameni, şi drept 
rezervor de hrană le-a dat pământul şi marea, pentru ca să nu moară din lipsa celor de-ale gurii, înainte de 
vremea statornicită prin bătrâneţe. Şi, de vreme ce zeilor li s-a părut vrednică de cinste viaţa noastră, a oa-
menilor, acela care ucide pe cineva dincolo de orice prescripţii ale legii comite sacrilegiu faţă de zei şi violare 
a legii faţă de oameni. Căci cel care a fost ucis, lipsit fiind de ceea ce i-a dăruit divinitatea, lasă în mod firesc 
în urma sa dreapta răzbunare a zeilor, mânia lor faţă de crima comisă; judecătorii sau martorii faptei respec-
tive, dacă nu respectă adevărul şi dreptatea, făcându-se prin aceasta complici cu autorul crimei, aduc astfel 
cetăţii, caselor particulare, ciuma răzbunătoare”4. 

Celelalte discursuri, redactate în calitate de logograf, interesează în special istoria dreptului, având ca 
subiect procese de omor (acuzare de otrăvire a unei soacre, asasinarea lui Herodes, asasinarea unui dansator 
ş.a.). Dintre aceste discursuri, cel mai interesant, deoarece constituie una dintre primele manifestări ale elo-
cinţei atice (claritate, precizie, subtilitate, fineţea nuanţelor, frază pretenţioasă, argumentaţie severă şi gravă, 
dar fără emoţie şi entuziasm oratoric), este cel privitor la asasinarea lui Herodes de către un tovarăş de drum.  

Nu ni s-a păstrat însă discursul prin care Antiphon îşi apăra propria sa cauză. După eşuarea unei 
tentative de complot (411 î.Hr), Antiphon, exponent al partidului aristocratic din Atena, şi-a justificat con-
tribuţia la instaurarea puterii tiranice a Consiliului celor 400 într-o cuvântare în propria apărare, despre care 
Thucydides avea să spună că „a pronunţat o pledoarie de apărare, într-un proces capital, mai desăvârşit decât 
toţi cei de până în vremea mea”5. Cu toate acestea, de îndată ce partidul demos-ul a revenit la putere, el a fost 
acuzat de înaltă trădare şi condamnat la moarte. 
 

Andocide 
Andocide (cca 440 î.Hr., Atena – cca 391 î.Hr.), orator şi om politic atenian, a scris puţin din cauza 

vieţii sale agitate şi a eşecurilor pe care le-a suferit. 
În ajunul plecării flotei ateniene spre Sicilia (415 î.Hr.), expediţie condusă de însuşi Alcibiade şi în-

cheiată cu un eşec total, Andocide este implicat6 în celebra afacere cu caracter politic şi religios a mutilării 
statuilor zeului Hermes. Singura statuie rămasă nemutilată era aceea din faţa casei lui, ceea ce a făcut ca el să 
devină suspect. Este arestat şi închis împreună cu rudele sale şi cu mulţi alţi cetăţeni, printre care şi Alcibia-
de, apoi eliberat în urma denunţării altor cetăţeni ai Atenei.  

Situaţia sa fiind încă neclară şi contradictorie, este nevoit să se exileze, mai întâi în Cipru, apoi în in-
sula Samos. Încearcă de două ori să revină la Atena, în 411 şi 408 î.Hr., dar nu reuşeşte. Se întoarce la Atena 
după 12 ani (403 î.Hr.), la sfârşitul războiului peloponeziac şi reinstaurarea democraţiei, în urma unei amnis-
tii (amnistia lui Trasibul). Îşi redobândeşte drepturile cetăţeneşti, îşi reface averea şi se implică din nou în 
activitatea politică alături de partidul demos-ului. 

Cu această ocazie scrie şi rosteşte discursul Despre întoarcerea în patrie (Peri tes heautou kathodou), construit 
pe bază de teză şi antiteză (asemănător tehnicii oratorice a lui Antiphon retorul), cerând poporului respectarea 
amnistiei ce-i fusese acordată după plecarea lui în exil în 415 î.Hr., de a cărei binefacere nu se bucurase din pri-
cina unui decret votat la instigarea unei grupări antidemocratice care preluaseră puterea în anul 411 î.Hr. 

Din pricina unor vechi resentimente politice este din nou acuzat de impietate, de participare la ma-
nifestări de profanare a misterelor de la Eleusis (399 î.Hr.), ceremonii pentru iniţiaţi celebrate în cinstea zei-
ţelor Demeter şi Persephona. Datorită acestei noi acuzări, nu i s-a permis timp îndelungat să mai desfăşoare 
vreo activitate politică la Atena. Alege să plece din nou în exil. Când revine la Atena, este achitat după dis-
cursul Despre Misterii (Peri ton misterion), pledoarie de apărare faţă de acuzaţiile aduse de un oarecare Kephisios 
la instigaţia lui Kallias, rudă cu Andocide, care dorea, în afară de bani, ca fiul său să ia în căsătorie pe cumna-
ta oratorului, deja căsătorită cu Leogoras, fratele său. 

Discursul Despre Misterii reprezintă un model de elocinţă atică, elegantă şi clară, riguros construit şi 
argumentat, cu pasaje impresionante nu numai în propria sa apărare, ci şi a rudelor sale şi a tuturor celor 
care, deşi nevinovaţi, se găseau încă în închisoare după restaurarea democraţiei ateniene. În acest context va 
evoca trecutul glorios al neamului său, care şi-a legat soarta încă de la început de aceea a democraţiei. Iată un 

                                                 
4 Antiphon retorul, Prima tetralogie, I (ɑ), 2-3, în Filosofia greacă până la Platon, vol. II, partea a 2-a, Editura Ştiinţifică şi Enciclo-
pedică, Bucureşti, 1984, pp. 678-679. 
5 Thucydides, op. cit., VIII, 68 (2). 
6 Thucydides, op. cit., VI, 60 (1-4). 
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scurt pasaj al renumitei peroraţii: 
„Cetăţeni ai Atenei, gândiţi-vă că, dacă îmi veţi cruţa viaţa, veţi avea în mine un cetăţean cu totul de-

osebit de cel de până acum. Aşa cum bine ştiţi, am fost cândva putred de bogat, dar am ajuns într-o neagră 
sărăcie şi lipsă. Mi-am câştigat apoi existenţa pe căi cinstite, datorită inteligenţei şi iscusinţei mâinilor mele, 
cu atât mai mult cu cât eram conştient de ce înseamnă să fii cetăţeanul unei astfel de cetăţi şi nu un străin 
oarecare, ori un metec dintr-o cetate învecinată... Distrugându-mă pe mine, nu va mai rămâne nicio mlădiţă 
din neamul meu, ci el va pieri cu totul, până la rădăcina lui. Şi, totuşi, existenţa casei lui Andocides şi 
Leogoras n-a fost pentru voi o pată ruşinoasă... Căci, într-adevăr, n-a fost nimeni dintre voi care să fi trecut 
prin faţa casei noastre şi să-şi fi adus aminte că a avut de pătimit din partea alor mei, fie în calitate de cetă-
ţean, fie în calitate de particular. Având de multe ori atribuţii militare, ai mei au repurtat în numele vostru 
izbânzi, atât pe mare, cât şi pe uscat şi, deşi au avut multe sarcini şi au mânuit banii voştri, n-au atras nici-
când asupra lor nici cea mai mică dojană; n-au săvârşit nici cea mai mică greşeală... În acelaşi timp, casa 
noastră, fiind cea mai veche dintre toate, a fost totdeauna deschisă oricărui om aflat la strâmtoare... Chiar 
dacă ei [înaintaşii – n.n.] au murit, nu uitaţi faptele săvârşite de ei, ci, amintindu-vă de ele, închipuiţi-vă că-i 
vedeţi în faţa ochilor voştri şi că vă roagă să mă absolviţi de orice pedeapsă... Şi vă mai rog un lucru: daţi-mi 
cinstirea cuvenită pentru serviciile aduse”7. 

În calitate de şef al unei delegaţii ateniene, Andocide a avut misiunea să mijlocească încheierea unui 
tratat de pace cu Sparta pentru încetarea războiului din Corint (391 î.Hr.), dar Atena l-a respins, motivând 
aşa-zise „negocieri contra instrucţiunilor”. După eşecul tratativelor, Andocide şi membrii ambasadei au fost 
judecaţi şi condamnaţi la exil. În legătură cu acest eveniment a rămas discursul Despre pace (Peri tes eirenes), în 
care arată poporului avantajele tratatului pe care-l încheiase. 

După acest al treilea eşec, istoriografia nu mai consemnează nimic. Lui Andocide i se atribuie şi dis-
cursul Împotriva lui Alcibiade (Kata Alkibiadou), însă după unii comentatori discursul ar fi nesigur, neautentic. 
Andocide nu a fost nici retor, nici logograf, ci numai orator şi om politic, iar în această calitate a rostit dis-
cursuri numai în procese în care a fost implicat personal. Discursurile lui se caracterizează prin simplitate, 
naturaleţe şi sinceritate spontană. 

 
Lysias 
În rândul marilor oratori, retori şi logografi trebuie să-l amintim în primul rând pe Lysias (cca 445 

î.Hr. – după 380 î.Hr., Atena). Atenian de origine, dar aparţinând unei familii bogate venite din Sicilia, Lysias 
primeşte o educaţie îngrijită, iar la vârsta tinereţii pleacă împreună cu fratele său Polemarchos la Thurioi, 
colonie ateniană din sudul Italiei, consacrându-se studiului retoricii, iar fratele său filosofiei. La Thurioi a 
avut ca profesor pe celebrul orator şi avocat Tisias. După dezastrul expediţiei ateniene în Sicilia (415 î.Hr.), 
cei doi fraţi sunt nevoiţi să se reîntoarcă la Atena. Prăbuşirea regimului democratic şi preluarea puterii de 
către grupul celor Treizeci de tirani a dus nu numai la pierderea averii, ci le-a pus chiar viaţa în pericol. Cu-
noscuţi ca adepţi ai democraţiei, cei doi fraţi sunt arestaţi. Ulterior, Polemarchos moare otrăvit, iar Lysias se 
refugiază la Pireu. După cea de-a doua revenire la Atena (403 î.Hr.), Lysias îşi recapătă dreptul de cetăţenie, 
acordat de noul regim democratic. În acelaşi an îl atacă pe unul dintre tirani, Eratostene, pentru moartea 
fratelui său. La un moment dat, decretul de cetăţenie este considerat ilegal, capătă statutul de metec8, dar 
rămâne cu privilegiul de a fi egal în drepturi civile cu ceilalţi cetăţeni din Atena. Ruinat, fără dreptul de a mai 
participa la activităţile politice şi fără alte perspective, este obligat să îmbrăţişeze meseria de logograf, pe care 
a practicat-o până la moarte. 

Lysias a fost considerat un orator desăvârşit al oratoriei judiciare, în special în ceea ce priveşte nara-
ţiunea. De pildă naraţiunea privitoare la asasinarea fratelui său din vina tiranului Eratostene este o capodo-
peră. Discursul Împotriva lui Eratosthene (Kata Eratosthenous – 403 î.Hr.) este primul discurs judiciar al lui Lysias 
şi singurul pe care l-a rostit el însuşi în faţa tribunalelor ateniene când, după restabilirea conducerii democra-
tice, poporul a votat un decret de amnistie generală în care erau incluşi şi cei Treizeci de tirani. Unii dintre ei, 
printre care şi Eratostene, au venit în faţa tribunalului încercând să-şi justifice abuzurile săvârşite. 

Dar tocmai Eratostene, care pretindea că avusese un rol mai moderat între cei Treizeci de tirani, fu-
sese acela care ordonase asasinarea fratelui lui Lysias. După relatarea împrejurării morţii fratelui său, argu-
mentarea responsabilităţii acuzatului şi respingerea dezvinovăţirilor sale, în partea a doua a discursului, ora-

                                                 
7 Andocide, Despre mistere, (144), (146-149), în Pagini alese din oratorii greci, vol. I, pp. 46-48. 
8 Metec (gr. mètoikoi = „cei care locuiesc împreună cu cetăţenii”) = rezident străin în Atena care nu aveau drepturi politice, 
dar se bucurau de toate drepturile civile. Meşteşugurile, comerţul şi profesiunile liberale aparţineau în mare măsură în sfera 
lor de influenţă.  
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torul Lysias transformă un proces particular într-unul politic, dovedind că Eratostene a fost părtaş la toate 
crimele celor Treizeci de tirani. Discursul este remarcabil, deoarece se caracterizează prin fraze simple şi cla-
re, puritatea cuvintelor, precizia şi graţia elocvenţei, prin moderaţie, echilibru, reţinere, dominarea de sine, 
calităţi atice prin excelenţă şi deosebit de apreciate de publicul atenian. Iată un fragment din peroraţia finală: 

„Dar eu nu vreau să vă vorbesc despre toate neajunsurile ce s-ar putea întâmpla când mi se oferă 
prilejul să povestesc ce au săvârşit cei Treizeci de tirani. Pentru acest lucru ar fi nevoie nu de un singur ora-
tor, nici de doi, ci chiar de mai mulţi. Cu toate acestea, nu mi-a lipsit nici zelul de a vorbi despre templele 
vândute de ei, despre templele pângărite prin prezenţa lor, despre cetatea pe care au micşorat-o, despre ar-
senalele pe care le-au distrus şi despre cei morţi faţă de care trebuie să vă împliniţi datoria cel puţin în clipa 
aceasta, dacă nu i-aţi putut salva cât au fost în viaţă. Mi se pare că ei ne ascultă şi că aşteaptă votul vostru 
spre a vă cunoaşte. Ei nutresc credinţa că cei ce-i vor achita pe vinovaţi îi vor condamna pe ei înşişi la moar-
te şi că, dimpotrivă, cei ce vor pedepsi pe vinovaţi vor deveni răzbunătorii lor. Aici îmi termin acuzaţia. Voi 
aţi auzit, aţi văzut totul, aţi pătimit. Acum, când cei vinovaţi sunt în mâinile voastre, judecaţi-i!”9 

În prima parte a vieţii, Lysias a compus Technai retorikai (ulterior pierdută), culegere de locuri comu-
ne care i-au servit drept material pentru discursurile sale, şi câteva Exerciţii preparatorii (Paraskeuai) având 
drept obiect deosebirile de caracter pe care le creează vârsta, starea materială şi profesia. 

Antichitatea a consemnat 230 de discursuri realizate de către Lysias, dintre care s-au păstrat doar 35, 
multe incomplete. Cea mai mare parte au fost compuse de Lysias spre a fi rostite de clienţii săi. Ca logograf, 
Lysias trebuia să se transpună în dispoziţia sufletească a clientului, inclusiv să compună discursul astfel încât 
să corespundă cu posibilităţile de exprimare ale clientului (moderaţie, timiditate, naivitate, cuminţenie ş.a.). 
De pildă, un grup de patru discursuri au ca subiect examenul retoric, numit dokimasia, la care era supus orice 
funcţionar public înainte de a intra în slujbă: Împotriva lui Philon (Kata Philonos dokimasias), Împotriva lui 
Evandros (Peri tes Evandou), Pentru apărarea lui Mantitheos (Mantitheo dokimazomeno apologia), discurs interesant 
sub aspectul datelor privitoare la instituţia cavalerilor atenieni pe timpul celor Treizeci de tirani şi discursul 
Pentru un personaj anonim (Demou katalyseos apologia).  

Lysias excelează în arta tablourilor, în redarea caracterelor şi moravurilor ateniene, în prezentarea 
detaliată a faptelor. Amintim în acest sens discursurile: Despre invalid, unde ia apărarea unui infirm radiat de 
pe listele de ajutoare de către un răuvoitor; Împotriva lui Diogeiton (Kata Diogeitonos), scris pentru apărarea unor 
minori, ruinaţi de tutorele lor; Împotriva negustorilor de grâu (Kata ton sitopolon), compus în perioada războiului 
corintic (395-386 î.Hr.), când Atena nu mai făcea faţă aprovizionării cu grâu, iar negustorii profitau de aceas-
tă situaţie tulbure; Contra lui Simon, un discurs plin de secvenţe variate, vii, referitor la povestea multiplelor 
încăierări (fie prin case, fie pe stradă) între doi rivali îndrăgostiţi de unul şi acelaşi tânăr, Theodotos; Despre 
uciderea lui Eratosthenes (Hyper ton Eratosthenous phonou), o adevărată dramă familială, în care soţul încornorat, 
Euphiletos (al cărui nume înseamnă „mult iubit” în limba greacă), învinuit în faţa Curţii cu juraţi că l-ar fi 
ucis cu intenţie pe Eratosthenes (altul decât omul politic omonim pe care Lysias l-a atacat în faţa justiţiei), 
nu tăgăduieşte omorul, dar doreşte să probeze că nu l-a comis cu premeditare.  

Discursul Despre uciderea lui Eratosthenes, la care ne vom referi în continuare, este o pledoarie plină de 
patetism sobru, cu detalii savuroase, puternic creionate, dublate de o cunoaştere profundă a psihologiei oa-
menilor simpli, din popor (ţărani, meşteşugari, negustori, târgoveţi), o dramă banală, obişnuită, cu personaje 
pitoreşti, zugrăvite în tonuri clare şi fireşti (soţ credul, femeie vicleană şi infidelă, seducător banal şi laş, sluj-
nică complice, codoaşă şi josnică), semn al talentului lui Lysias în arta naraţiunii: 

„La început – povesteşte logograful Lysias în numele credulului Euphiletos – soţia mea era un mo-
del, gospodină îndemânatică şi econoamă, o desăvârşită stăpână a casei. Dar mi-am pierdut mama şi această 
moarte a fost pricina tuturor nenorocirilor mele: la înmormântarea ei nevastă-mea a fost văzută de 
Eratostenes, care a reuşit cu timpul să o seducă: pândea pe sclava care mergea la piaţă, a intrat în legătură cu 
stăpâna şi a dus-o la pierzare. Trebuie să vă spun mai întâi (căci şi aceste amănunte sunt necesare), că mica 
mea casă are un etaj; planul este acelaşi şi sus pentru apartamentul femeilor, şi jos pentru cel al bărbaţilor. 
Survine naşterea micuţului pe care maică-sa îl alăpta. De fiecare dată când trebuia să-l scalde era obligată să 
coboare şi risca să cadă pe scară, astfel că am luat hotărârea să mă stabilesc la etaj şi să pun femeile să doar-
mă la stradă. Nevastă-mea se ducea aşadar încontinuu să se culce lângă micuţ pentru a-l alăpta şi a-l opri să 
mai ţipe. Lucrurile merseră astfel multă vreme fără să-mi fi deşteptat bănuielile. În naivitatea mea, îmi cre-
deam nevasta cea mai înţeleaptă din tot oraşul”10. 

                                                 
9 Lysias, Discursul împotriva lui Eratostene, (99-100), în Pagini alese din oratorii greci, vol. I, pp. 72-73. 
10 Lysias, Despre uciderea lui Eratostenes, în Robert Flacelière, Istoria literară a Greciei antice (trad. Mihai Gramatopol), Editura 
Univers, Bucureşti, 1970, p. 373. 
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Cum s-a terminat această dramă familială luminată de suculente momente comice? Nevasta lui 
Euphiletos va profita de noua repartizare a camerelor pentru a-l primi pe amantul Eratosthenes în încăperile 
de la parter, în timp ce bărbatul ei dormea liniştit la etaj. Când în cele din urmă Euphiletos şi-a surprins soţia 
în flagrant delict, furia l-a condus către deznodământul tragic care va deveni obiectul judecăţii.  

Din perioada maturităţii s-au mai păstrat şi alte discursuri, unul judiciar cu caracter politic, intitulat 
Împotriva lui Agoratos, altul demonstrativ, Olimpicul (Olympiakos), îndreptat împotriva siracusanilor şi din care s-a 
păstrat doar exordiul, precum şi Discurs funebru (Epitaphios), considerat însă apocrif. 

Limbajul lui este dialectul atic, fără imagini poetice şi cuvinte noi. Foloseşte propoziţii scurte, bine 
compuse şi limpezi, cu imagini moderate. Lysias acceptă împărţirea devenită clasică a discursului şi nu face 
inovaţii în acest domeniu. Însă naraţiunile, partea centrală a discursului judiciar, sunt adevărate capodopere. 
Aşa-zisul discurs despre dragoste din prima parte a dialogului Phaidros11 al lui Platon nu este compus de 
Lysias, deşi s-au găsit destui susţinători care au căutat să argumenteze că este vorba de o copie a unui discurs 
veritabil. După toate probabilităţile, e o imitaţie abilă compusă de Platon şi pusă sub numele marelui orator. 

Pentru bogăţia şi varietatea subiectelor abordate, pentru stilizarea limbii atice utilizate şi pentru în-
treaga sa activitate, Lysias a fost apreciat nu numai în vremea sa, ci şi în secolele următoare de retorii greci şi 
romani. Stilul atic al discursurilor lui a fost imitat cu mare zel în secolele I şi II d.Hr. În Observaţii despre orato-
rii de altădată, Dionysios din Halicarnas (sec. I î.Hr. – sec. I d.Hr.), retorul grec din epoca romană a literaturii 
greceşti, i-a apreciat eleganţa sobră şi simplitatea, numindu-l „canon al aticismului”, iar în lucrarea Brutus (Si-
ve de claris oratoribus), Cicero îl consideră un „orator desăvârşit” (quem jam prope audeas oratorem perfectum dicere)12. 

 
Isaios 
Dacă Lysias a fost considerat de criticii vechii Grecii mai înzestrat sub raportul imaginaţiei, cu un 

farmec şi o graţie particulară a formei, Isaios (cca 420 î.Hr., Khalkis, Eubeea – 350 î.Hr., Atena), alt consa-
crat orator pe probleme judiciare, profesor de retorică şi în paralel logograf, se impune printr-un discurs cu 
o mişcare mai amplă, un stil mai energic şi mai hotărât, prin claritatea, precizia şi eleganţa frazei.  

Viaţa lui este învăluită în mister, dar legenda spune că Isaios, admirat de către discipolul său Demos-
tene, şi-ar fi părăsit propria şcoală şi, timp de patru ani, l-a deprins pe Demostene în arta oratoriei, primind 
el însuşi sugestii de la discipolul său. Fiind metec, născut în afara cetăţii Atenei, Isaios n-a putut participa la 
viaţa politică şi, drept urmare, s-a văzut nevoit să exercite meseria de logograf. Istoriografia veche consem-
nează că Isaios ar fi compus 64 de discursuri şi diverse lucrări de retorică. De remarcat este faptul că dintre 
toate discursurile s-au păstrat 12, privitoare la procese cu caracter civil, majoritatea la afaceri de succesiune. 
Din categoria lucrărilor de retorică nu s-a păstrat nimic. 

Capodopera lui este discursul Despre moştenirea lui Kiron (Peri tou Kironos Klerou), proces de succesiune 
între descendenţii şi colateralii lui Kiron, după moartea acestuia. În exordiu, oratorul încearcă să câştige 
atenţia şi bunăvoinţa judecătorilor şi, în acelaşi timp, s-o diminueze pe aceea a adversarului său pus în slujba 
apărării poziţiei moştenitorului colateral. În cadrul naraţiunii, oratorul explică şi stabileşte că descendenţii 
trec înaintea rudelor colaterale şi că în situaţia când Kiron ar fi trăit şi ar fi fost lipsit de mijloacele de exis-
tenţă, tocmai descendenţii, şi nu colateralii, ar fi fost obligaţi să-l întreţină. Urmează câteva comparaţii între 
posibilele fapte ale descendenţilor şi colateralilor, expune intrigile şi manevrele folosite de către adversarul 
său, Oreste, apărător al nepotului colateral pentru a pune mâna pe moştenire. După o invectivă împotriva 
adversarului, oratorul trece în revistă argumentele anterioare şi sfârşeşte cu citirea depoziţiilor aduse de mar-
tori, apoi cu blamul adus adversarului său la proces, care duce o viaţă de desfrâu, chiar la limita legii: 

„Cât timp au fost în viaţă bunicul şi tatăl meu, nimeni nu ne-a adus nicio învinuire şi noi am trăit în 
tot acest timp fără ca cineva să conteste situaţia noastră. Dar, după ce aceştia au murit, chiar dacă acum vom 
câştiga procesul, noi vom rămâne cu ruşinea că ne-a fost contestată calitatea de fii legitimi, graţie acestui 
blestemat Oreste care, prins asupra delictului de adulter şi suferind pedeapsa ce i se cuvenea, totuşi a rămas 
un desfrânat, după cum mărturisesc cei care-l cunosc. Ce fel de om este acesta, aţi auzit acum şi-l veţi cu-
noaşte şi mai bine când, la rândul nostru, noi îi vom intenta proces. Acum însă vă rog şi vă implor, nu priviţi 
cu indiferenţă faptul că sunt insultat şi jefuit de averea pe care mi-a lăsat-o bunicul meu, ci ajutaţi-mă atât cât 
vă stă fiecăruia în putere. V-aţi convins din dovezile sigure ale martorilor, prin refuzul torturării sclavilor şi 
din legi chiar, că noi suntem născuţi din fiica legitimă a lui Kiron şi că noi, mai degrabă, avem dreptul, şi nu 
adversarii noştri să moştenim averea lui Kiron, fiind urmaşii lui direcţi. Având prezente în minte jurămintele 

                                                 
11 Platon, Phaidros (trad. Gabriel Liiceanu), 230 e-234 c, în Opere, vol. IV, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, 
pp. 422-426. 
12 Cicero, Brutus sau despre oratorii renumiţi, IX, în Cicero, Opere alese, vol. II, Editura Univers, Bucureşti, 1973. 
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pe care le-aţi depus, judecaţi argumentele pe care noi le-am adus şi legile şi hotărâţi în acest proces aşa cum 
o cere dreptatea”13. 

Isaios se distinge de alţi oratori prin cunoaşterea în profunzime a spiritului legislaţiei ateniene, prin 
arta de a înfăţişa probele, prin argumentarea, comentarea şi interpretarea legilor. De aceea, opera lui Isaios 
este un subiect interesant de studiu pentru istoria dreptului antic. 

 
Isocrate 
Discursul demonstrativ sau epidictic este destinat să susţină o cauză sau să combată o teză. În aceas-

tă direcţie a excelat Isocrates (436-338 î.Hr., Atena). S-a născut la Atena şi a primit o educaţie aleasă. A avut 
şansa să-i audieze pe sofiştii Gorgias şi Prodicos, dar şi pe filosoful Socrate. A debutat ca logograf, în urma 
pierderii averii familiei, drept consecinţă a războiului peloponeziac. La dezastrul material s-a adăugat şi nece-
sitatea renunţării la cariera politică, deoarece natura nu l-a înzestrat cu o voce potrivită pentru a fi orator.  

Pentru început se consacră genului judiciar şi-şi creează o reputaţie de invidiat, izbutind să-şi refacă 
averea. Nesatisfăcut de cariera de logograf (practicată 12 ani) şi dornic de glorie, deschide la început o şcoală 
de retorică la Kios, apoi la Atena (393 î.Hr.), devenită în curând celebră. Şcoala lui Isocrate, întemeiată cu 
mult înainte de Academia lui Platon, a atras un număr din ce în ce mai mare de discipoli. Sub auspiciile aces-
tei şcoli s-au format renumiţii retori şi oratori Isaios, Hyperide şi Lycurg, valoroşii istorici Ephoros şi 
Theopomp, precum şi mulţi poeţi, generali şi oameni politici. 

Şcoala lui Isocrates nu s-a mulţumit să transmită elevilor numai precepte de retorică pentru a vorbi 
bine, ci i-a pregătit şi pentru o solidă cultură, bază pentru formarea caracterelor. Metoda aplicată în şcoala sa 
de retorică consta în aprofundarea unor exerciţii de elocinţă, dezvoltarea unor teme, ulterior supuse dezbate-
rii. În toate etapele, exerciţiile şi temele erau compuse de el însuşi. Discursurile epidictice cu caracter politic 
nu erau destinate să fie declamate în faţa unui public, ci erau propuse ca modele elevilor săi. 

Concomitent cu fondarea şcolii, Isocrates îşi expune în programul său încă două obiective: primul, 
concretizat în Discurs împotriva sofiştilor (Kata ton sophiston) şi probabil considerat lecţia inaugurală a şcolii sale, 
al doilea îi vizează pe filosofi. Critica sofiştilor era îndreptăţită, întrucât aceştia coborâseră arta cuvântului 
întrebuinţând-o în tratarea unor subiecte paradoxale sau minore. Tot aici sunt criticaţi şi magiştrii de retorică 
pentru caracterul formal al învăţăturii lor, aplicarea automată a unui număr de formule: 

„Cine oare n-ar resimţi un profund dezgust şi n-ar dispreţui, în primul rând, pe cei care se dedică 
numai discuţiilor deşarte? Aceştia se prefac că sunt în căutarea adevărului, dar, chiar de la începutul progra-
mului lor de învăţătură încep să mintă... Sofiştii au ajuns până la un asemenea grad de îndrăzneală, încât se 
străduiesc să-i convingă pe tineri că de le vor urma cursurile, vor şti ce au de făcut şi, datorită acestei ştiinţe, 
se vor vedea şi fericiţi!... Mai sunt şi dintre aceia care făgăduiesc că-i vor învăţa pe elevi ştiinţa elocinţei poli-
tice. Şi pe aceştia se cuvine să-i criticăm. Nici categoria lor nu se preocupă de adevăr, ci sunt convinşi că ma-
rea artă constă în felul cum te pricepi să atragi câţi mai mulţi elevi... Deşi îşi scriu discursurile la fel de prost 
ca oricare nepriceput, promit totuşi că vor scoate din elevii lor oratori îndeajuns de destoinici, în stare să nu 
treacă nimic cu vederea din cele ce-i preocupă”14. 

Reacţia împotriva filosofilor era mai puţin motivată, Isocrate avansând doar argumentul că filosofii 
îşi arogaseră singuri dreptul de a-i învăţa pe alţii înţelepciunea şi fericirea, pe când propria lor viaţă trădează 
nepriceperea. Această atitudine ostilă a avut-o şi faţă de Platon şi Academia sa. Dacă la început fuseseră 
prieteni, mai apoi, vanitosul Isocrate, cu pretenţiile lui de a fi cel mai calificat în a da îndrumări tinerilor, 
considerându-se simultan şi retor şi îndrumător şi filosof, a dus la o ruptură şi o polemică voalată între ei, 
fără a pronunţa reciproc numele adversarului. 

Cu toate că n-a intervenit direct în viaţa politică, Isocrate a promovat unitatea politică şi superiorita-
tea culturală a Greciei monarhice şi a susţinut lansarea unui atac grecesc unificat împotriva Persiei sub co-
manda lui Filip II al Macedoniei. Chiar în perioada când Demostene începea campania Filipicelor, retorul 
Isocrate îi adresează lui Filip o scrisoare deschisă (Scrisoare către Filip)15, în care îl roagă să-i reconcilieze pe 
greci şi să învingă pe barbari. Când a descoperit că Filip al Macedoniei voia să supună Grecia prin forţă, 
Isocrate a refuzat să mai mănânce, murind prin înfometare. 

Istoriografia veche a consemnat 60 de discursuri aparţinând lui Isocrates. Au rămas posterităţii doar 

                                                 
13 Isaios, Despre moştenirea lui Kiron, (44-46), în Pagini alese din oratorii greci, vol. I, p. 121. 
14 Isocrate, Împotriva sofiştilor, (1), (3), (9), în Jean Defradas, Literatura elină (trad. A. Piatkowski), Editura Tineretului, Bucu-
reşti, 1968, pp. 362-364. 
15 André Bonnard, Civilizaţia greacă, vol. III – „De la Euripide la Alexandria” (trad. Iorgu Stoian), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 
1969, p. 73. 
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21 de discursuri (câteva incomplete) şi opt scrisori. Dintre discursuri, 6 sunt judiciare, iar 15 sunt epidictice. 
Cele mai importante discursuri judiciare scrise pentru diferiţi clienţi care apelau la serviciile lui de logograf 
sunt: Despre atelaj, care pledează pentru reabilitarea lui Alcibiade după victoria obţinută la Jocurile Olimpice 
din anul 416 î.Hr.; Trapeziticos, prin care susţine cauza unui tânăr care-şi lăsase banii într-un depozit şi nere-
stituită de către bancher prin specularea unei situaţii nefavorabile survenită în viaţa tânărului; Egineticul, o 
contestaţie juridică privitoare la o moştenire. 

Dar originalitatea lui Isocrate trebuie căutată în discursurile epidictice. Cele mai interesante sunt: Pa-
negiricul (Panegyrikos), citit la Jocurile Olimpice din anul 380 î.Hr. şi considerat o capodoperă a oratoriei anti-
ce, prin care susţine misiunea civilizatoare a Atenei, rolul ei de conducător suprem al destinelor greceşti, ne-
cesitatea şi oportunitatea războiului împotriva perşilor; Panathenaicul (Panathenaikos – 342/339 î.Hr.) conţine 
un îndemn către atenieni pentru a-şi menţine rolul de hegemoni ai lumii greceşti; Areopagiticul (Areopagitikos – 
355/354 î.Hr.) pledează pentru revenirea atenienilor la moravurile străbune. Pentru patosul discursului epi-
dictic şi viziunea lui panelenică redăm un fragment din Panegiricul, în care Isocrates pledează împotriva rivali-
tăţii dintre cetăţile greceşti (în special între Atena şi Sparta), pentru dreptul de hegemonie al Atenei, soluţie 
salvatoare împotriva dominaţiei Persiei: 

„Este recunoscut faptul că cetatea noastră este cea mai veche, cea mai mare şi cea mai vestită din 
lume. La acest titlu de glorie se adaugă şi alte fapte care ne dau şi mai mult dreptul de a ne bucura de cinsti-
re. Într-adevăr, noi locuim această ţară, fără să fi alungat din cuprinsul ei pe alţii. N-am găsit-o pustie, n-am 
fost o adunătură de oameni, ci noi avem o origine nobilă şi curată şi am trăit totdeauna pe pământul în care 
ne-am născut. De baştină de pe aceste meleaguri, noi am putea da ţării pe care o stăpânim acelaşi nume ca şi 
fiinţelor ce ne sunt cele mai scumpe. Noi singuri dintre toţi grecii avem dreptul să numim acest pământ glia 
care ne-a zămislit, mamă şi tată în acelaşi timp. De altfel, popoarele care vor să îndreptăţească mândria lor şi 
care pretind dreptul la hegemonie, care amintesc mereu de titlurile strămoşilor, trebuie să arate că au o astfel 
de origine”16. 

Isocrate s-a manifestat şi în alte specii ale genului epidictic. Discursurile Elogiul Elenei (Helenes 
enkomion) şi Busiris sunt aplicaţii îndreptate împotriva sofiştilor, discursuri create cu scopul de a le arăta cum 
trebuiau tratate unele subiecte paradoxale, care şochează bunul simţ şi opiniile în mod general admise. Re-
marcabile sunt paginile din Elogiul Elenei, în care oratorul face elogiul frumuseţii, deşi Elena, soţia lui Mene-
lau, regele Spartei, este principala cauză a războiului troian şi care a produs urmări nefaste nu numai pentru 
troieni, ci şi pentru greci. Iar Busiris, fost rege legendar din Egipt, celebru pentru cruzimea sălbatică şi lipsa 
lui de ospitalitate, învins şi ucis de Heracles, considerat în mod paradoxal de către sofistul şi profesorul de 
elocinţă Polycrates un „binefăcător al omenirii”, este sever criticat de Isocrates, probabil şi dintr-un spirit de 
rivalitate profesională, ca să arate mai apoi cum trebuia compus elogiul. 

Din grupul elogiului funebru se detaşează discursul Evagoras, închinat fostului rege al Salaminei din 
Cipru, pierit în urma unei morţi violente. Elogiul, combinând câteva date istorice cu multe elemente specifi-
ce fanteziei creatoare, reiterează condiţiile grele ale domniei lui Evagoras (411-374/373 î.Hr.), eforturile de a 
îmblânzi moravurile supuşilor, acţiunile lui politice şi militare îndreptate împotriva perşilor. Discursul capătă 
pe parcurs puternice tendinţe moralizatoare şi educative, inspirat de un întreg program de educare a grecilor.  

Preocupat şi de problemele politice ale vremii, în spiritul cărora a redactat discursul Areopagiticul, 
Isocrate nu s-a îndepărtat de idealul său de educaţie, transpus în mod concret în discursul intitulat Despre 
schimbul de bunuri (Peri antidoseos), apărut în anul 354 î.Hr., când oratorul avea vârsta de 82 de ani. Susţinând 
un proces într-o afacere cu schimb de bunuri, el observă că mulţi oameni aveau idei greşite asupra caracteru-
lui, ocupaţiilor şi învăţământului său. Dorind să spulbere toate ideile greşite care circulau despre şcoala sa, 
Isocrate, amintindu-şi de procesul lui Socrate, propune un proces fictiv: acuzatorul (numit Lisimah) îl învi-
novăţeşte pe Isocrate de coruperea tineretului. Cu alte cuvinte, învăţându-i elocinţa, Isocrates îi învaţă şi 
cum să câştige o cauză nedreaptă, prin sfidarea normelor justiţiei. Discursul conţine două părţi. În prima 
parte, Isocrate îşi justifică amănunţit propria activitate de orator, argumentează în ce constă originalitatea 
celor mai importante discursuri pe care le-a creat, de ce şi-a făcut discipoli în toată ţara (mai mulţi discipoli, 
afirmă Isocrate, decât toţi filosofii la un loc) şi ce servicii a adus Atenei. În a doua parte, constatând că nu-
mai lipsa culturii intelectuale la contemporani a făcut cu putinţă criticile ce i se aduc, Isocrate expune încă o 
dată propriile sale opinii despre educaţie, deoarece omul educat este acela care în toate împrejurările găseşte 
calea cea mai bună de urmat.  

Singurul mijloc de educaţie este cel al artei cuvântului. Cuvântul este oglinda sufletului în care se re-
flectă calităţile bune sau rele ale fiecăruia. Iar dacă limbajul este imaginea gândirii, a vorbi bine înseamnă a 

                                                 
16 Isocrate, Panegiric, (23-25), în Pagini alese din oratorii greci, vol. I, pp. 128-129. 
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gândi bine. În aceasta constă puterea educatoare a cuvântului. Un adevărat orator nu-şi alege pentru discurs 
numai un subiect frumos, ci, sprijinindu-se pe virtute, urmăreşte să inspire auditoriului şi încrederea în cin-
stea sa. Chiar dacă dispoziţiile naturale au un anumit rol, virtutea este o condiţie absolut necesară succesului. 
Nu respinge în întregime învăţătura filosofică, însă o consideră doar o propedeutică, o pregătire prealabilă 
pentru însuşirea formaţiei oratorice, dar vetustă pentru cei care au trecut de etapa tinereţii. Astfel concepută, 
elocinţa reprezintă forma cea mai înaltă a culturii intelectuale, care, împreună cu profunzimea meditaţiei filo-
sofice, are rostul să-l înveţe pe tânăr să se conducă în viaţă şi să-l pregătească pentru activitatea politică. În 
această privinţă Isocrates adoptă o poziţie limpede: 

„Fiindcă firii omeneşti nu i-a fost dat să dobândească o ştiinţă pe care, stăpânind-o, am putea şti ce 
trebuie să facem şi ce trebuie să vorbim, eu socotesc înţelepţi pe aceia care în cele mai multe cazuri pot să 
găsească soluţia cea mai bună prin părerile lor, iar filosofi pe aceia care-şi petrec timpul cu studiile din care 
vor dobândi foarte repede o dispoziţie sufletească proprie gândirii...”17 

Această viziune este în strânsă legătură cu concepţia sa despre unitatea culturii greceşti, precum şi cu 
ideea unităţii grecilor împotriva invaziei străine. Dacă sub aspect filosofic Isocrate avea predilecţie pentru 
idei prea generale, critică pe care Platon i-o adresează cu anumită doză de maliţie în dialogul Phaidros, în 
schimb el poseda un deosebit simţ al realităţilor istorice şi politice. 

Isocrate a fost un inovator strălucit în elaborarea discursului oratoric, promovând lauda sau elogiul 
contemporanilor sau îmbinând elogiul cu discuţia politică. Întrebuinţând vocabularul curent, prin stilul prac-
ticat Isocrate izbuteşte să producă efecte noi, capacitează resursele limbii de condiţiile impuse de argumenta-
ţie, inovează în expresivitatea cuvintelor şi sonoritatea lor, construieşte un adevărat model de compunere şi 
claritate a frazei. Şcoala sa de retorică a jucat un rol de prim ordin în formarea intelectualităţii timpului, influen-
ţând chiar sistemele de educaţie din epoca ulterioară. Tinerii romani, printre care şi Cicero, au suferit influenţa 
lui. Elocinţa lui Isocrate a avut succes şi peste veacuri, ultima ei reconfigurare fiind elocinţa academică. 
 

Demostene 
Discursul deliberativ este ţinut, de regulă, în faţa marilor adunări ale poporului, având un accentuat 

caracter politic şi urmat de decizii luate prin vot. Reprezentantul cel mai de seamă al discursului politic, nu 
numai pentru antichitatea greacă, ci chiar pentru veacurile următoare, a fost Demostene (384 î.Hr., Atena – 
322 î.Hr., insula Kalauria). 

Demostene, contemporan cu Platon şi Aristotel, a fost fiul unui 
înstărit făuritor de săbii. Rămas orfan de tată la vârsta de şapte ani, tuto-
rii săi (Aphobos, Demophon şi Theripides) au profitat de poziţia lor, 
astfel că, la împlinirea vârstei majoratului, Demostene n-a mai primit 
decât foarte puţin din averea moştenită. Motivat de dorinţa puternică de 
a-i da în judecată pe tutorii săi pentru a-şi recâştiga averea şi ţinând 
seama şi de constituţia sa fragilă, Demostene decide să se iniţieze în ora-
torie. Frecventează asiduu Adunarea Poporului, audiază pe majoritatea 
celor care urcau la tribună, îşi desăvârşeşte educaţia, acordând un interes 
aparte pentru opera istoricului Thucydides, apropiindu-şi învăţăminte 
legate de probleme istorice, juridice, politice şi de stil. Se spune că a co-
piat de opt ori lucrarea Războiul peloponesiac a lui Thucydides pentru a-şi 
perfecţiona limbajul şi pentru a reţine informaţiile istorice. La aceste 
preocupări s-a adăugat şi un exerciţiu prelungit pentru corectarea unor 
dificultăţi înnăscute de vorbire.  

Istoricul şi biograful grec Plutarh18 povesteşte în Vieţi paralele că 
Demostene şi-ar fi construit un atelier subteran unde îşi exersa vocea şi 
s-ar fi ras în cap pe jumătate pentru a nu mai ieşi în public. Plutarh mai adaugă că defectul de vorbire, „o 
pronunţie neclară şi bâlbâită”, a reuşit să îl corecteze ţinând pietre în gură în timp ce vorbea şi recitând ver-
suri în timp ce alerga sau avea răsuflarea tăiată. De asemenea, exersa vorbirea în faţa unei oglinzi sau recita 
versuri în faţa mării furioase pentru a-şi mări amplitudinea vocii. Însă procesele intentate tutorilor săi, pregă-
tite trei ani sub îndrumarea oratorului Isaios, recunoscut pentru cunoaşterea legilor şi pentru succesele dis-
cursurilor juridice, au avut mai multă izbândă. Reuşeşte să redobândească o parte din averea tatălui său, dar 

                                                 
17 Isocrate, Asupra schimbului de bunuri, (271), în Pagini alese din oratorii greci, vol. I, p. 207. 
18 Apud Plutarchos, Demosthenes, în Vieţile paralele ale oamenilor iluştri (trad. M. Jacotă), Fundaţia pentru Literatură şi Artă Regele 
Carol II, Bucureşti, 1938, pp. 157-161. 

Demostene 
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învaţă mai multe despre strategia discursului şi metodele de argumentare.  
În ciuda programului de autoperfecţionare, primele tentative de a vorbi în public au fost sortite eşe-

cului. Nevoit să-şi câştige existenţa, Demostene exercită meseria de logograf. Din acea perioadă ne-au rămas 
câteva pledoarii civile şi politice: Împotriva ilegalităţilor lui Androtion (Kata Androtionos, 355/354 î.Hr.), Contra lui 
Timokrates (Kata Timokratous, 353/352 î.Hr.), Contra lui Aristokrates (Kata Aristokratous, 352 î.Hr.), Împotriva legii 
lui Leptines (Pros Leptinen, 355/354 î.Hr.). Ultimul discurs are un conţinut politic, scris pentru a sprijini doi 
atenieni care atacau legea lui Leptines despre imunitate. 

Cu răbdare şi curaj, Demostene îşi învinge defectele, îşi şlefuieşte priceperea oratorică, scrie discur-
suri pentru clienţi bogaţi şi puternici, iar la vârsta de 30 de ani se simte gata pregătit pentru luptele oratorice 
şi politice. Începând din anul 354 î.Hr., cariera lui Demostene se confundă practic cu istoria politicii externe 
a Atenei. O seamă de cercetători împart cariera sa politică în trei perioade, care se confundă cu cele mai ră-
sunătoare discursuri şi pledoarii politice. 

În prima perioadă (cca 351-340 î.Hr.), în calitate de opozant, Demostene combate partidul păcii 
(promacedonean) care era la putere. Ca să-i înţelegem atitudinea, amintim că în acea perioadă Filip II, regele 
Macedoniei, ameninţa libertatea Greciei, scump câştigată în lupte grele duse împotriva perşilor. În acea vre-
me la Atena partidul păcii, în frunte cu Eubulos, Phocion, Phylocrates, Eskine, Demades şi încurajat de ati-
tudinea lui Isocrate, considera că dominaţia lui Filip nu putea fi decât binefăcătoare pentru greci. Partidul 
democratic antimacedonean, în frunte cu Demostene, Hyperide şi Lycurg, îndemna pe greci să se unească 
împotriva lui Filip pentru apărarea libertăţii. Dar şi în interior trebuia să lupte contra inerţiei atenienilor, con-
tra intrigilor adversarilor săi, în special ale lui Eskine, rival talentat şi apărător constant al acţiunilor lui Filip. 
Aceasta este perioada marilor discursuri politice. 

Prima cuvântare pronunţată, când Demostene avea vârsta de 30 de ani, a fost Despre symmorii (Peri 
ton symmorion, 354 î.Hr.), cunoscut şi sub titlul Despre consiliul naval. Bine argumentat, acest discurs expune un 
plan întreg de refacere economică, contribuind la convingerea atenienilor pentru crearea unei armate şi a 
unei flote puternice, singurele garante ale succesului, libertăţii comune şi alianţei întregii Grecii. „Symoria” 
era o grupare de cetăţeni cărora le erau încredinţate anumite sarcini importante ale cetăţii. Lor li se adresează 
Demostene cu aceste cuvinte: 

„Ceea ce vă sfătuiesc eu este să nu luaţi nicicând o iniţiativă de război; în schimb, vă pretind să fiţi 
gata cu adevărat să daţi lupta. Fără îndoială că dac-ar fi trebuit să ne apărăm împotriva barbarului, regele 
Persiei, utilizând un astfel de armament, am fi fost în pericol de a arăta pe faţă că noi ne înarmăm împotriva 
acestuia. Dar cum, în general, nu există decât un singur fel de a ne pregăti şi fiindcă a-ţi organiza forţele în-
seamnă a te pune în situaţia de a-i respinge pe vrăjmaşi şi de a-ţi ajuta aliaţii, a asigura securitatea bunurilor 
pe care le stăpâneşti, de ce să căutăm alţi duşmani când noi avem duşmanii noştri dovediţi? Aşadar, să facem 
pregătirile necesare împotriva acestora şi ne vom apăra tot aşa de bine împotriva celuilalt duşman, dacă el 
încearcă să ne atace”19. 

Începând cu Filipicele (Kata Philippu) urmează perioada discursurilor politice celebre, care au calitatea 
de a îndemna la acţiune. Dar cine este Filip, regele Macedoniei? O excelentă caracterizare o face istoricul 
francez André Bonnard în lucrarea Civilizaţia greacă: 

„Este, de altfel, un bun general, dar mai ales este un diplomat şiret, fecund în maşinaţii şi minciuni 
de tot felul. Prin diplomaţie şi corupţie, mai mult decât prin arme, el va deveni stăpân al Greciei... Filip po-
sedă arta de a tărăgăni la nesfârşit negocierile şi, în timp ce se negociază, continuă să cucerească oraşele unul 
după altul. Este generos în promisiuni, pe care este hotărât să nu le ţină niciodată. El ştie, pentru a obţine 
esenţialul, să facă concesii de puţină importanţă... Filip ştie să-şi divizeze duşmanii, asmuţindu-i pe unii îm-
potriva altora, reaprinzând vechi acuzaţii, ceea ce nu este prea greu cu poporul grec. Este răbdător: ştie să 
prepare îndelung o situaţie, să dea evenimentelor timp să se coacă şi apoi, când fructul este copt, îl culege 
brusc, printr-o singură lovitură. El ştie mai ales să facă război, păstrând totodată aparenţele păcii. Pacea este 
principala şi cea mai primejdioasă dintre maşinile sale de război”20. 

Demostene a intuit modul de acţiune a regelui Filip, care ţintea să doboare căpetenia Greciei, Atena, 
folosindu-se de toate mijloacele: corupţie, trădare şi promisiuni deşarte. Campania Filipicelor va dura zece ani, 
atât împotriva atenienilor inerţi, nepăsători, indiferenţi civic, centraţi doar pe propriile lor interese, cât şi îm-
potriva lui Filip al Macedoniei, care impusese o stare de incertitudine: nici pace corect parafată, nici război 
făţiş declarat. 

                                                 
19 Demostene, Despre symorii, în Maria Marinescu-Himu, Adelina Piatkowski, Istoria literaturii eline, Editura Ştiinţifică, Bucu-
reşti, 1972, p. 379. 
20 André Bonnard, Demostene şi sfârşitul lumii cetăţilor, în Civilizaţia greacă, vol. III, pp. 64-65. 
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Prima Filipică (Philippikos Logos, 351 î.Hr.) este un discurs îndreptat împotriva ambiţiilor imperiale ale 
lui Filip şi reiterarea credinţei în victoria finală chiar pe teritoriul duşmanului, dar presupunând condiţia ca 
atenienii să depună un efort organizatoric, financiar şi militar mai consistent. Cu această ocazie, Demostene 
devine lider incontestabil al opoziţiei faţă de ambiţiile imperiale ale Macedoniei. Prin naturaleţea sincerităţii, 
dublat de un stil vulcanic, chiar violent al discursului, izvorât însă dintr-un patriotism arzător, Prima Filipică a 
urmărit să-i trezească pe atenieni din marasmul prosperităţii materiale şi al manipulărilor demagogului 
Eubulos, şeful partidului păcii: 

„Vedeţi, atenieni, până la ce grad de îndrăzneală a ajuns acest om [Filip], care nu vă lasă să puteţi alege 
între acţiune şi linişte şi vă ameninţă şi vă aruncă, zice-se, cuvinte pline de semeţie, iar el nu este omul care, o 
dată stăpân peste ceea ce a supus, să se mulţumească cu acestea, ci mereu pretinde mai mult şi ne încercuieşte 
din toate părţile pe noi, care tărăgănăm lucrurile şi stăm cu braţele încrucişate. Atenieni, când vă veţi face oare 
datoria? Aşteptaţi oare un eveniment sau, pe Zeus, o necesitate strigătoare la cer? Dar cum trebuie să priviţi 
evenimentele ce se petrec acum? Căci eu nu cunosc o nevoie mai urgentă pentru oamenii liberi decât primejdia 
dezonoarei, rezultată din faptele întâmplate. Spuneţi-mi oare, voiţi ca, plimbându-vă prin piaţa publică, să vă 
întrebaţi fără încetare unii pe alţii: «Care este ultima noutate?» Ce ar putea fi mai nou decât un macedonean 
învingător al Atenei şi conducător al treburilor Greciei? «A murit Filip?» – «Nu, pe Zeus, el este bolnav!» 
Întrucât vă interesează pe voi aceasta? Căci dacă i s-ar întâmpla o nenorocire, voi îndată vă veţi crea un alt Fi-
lip, în cazul că vă veţi ocupa la fel de puţin de treburile publice. Într-adevăr, Filip şi-a extins atât de mult pute-
rea nu din cauza forţei pe care o reprezintă, ci din cauza nepăsării voastre... Filip nu se va opri dacă nimeni nu-l 
va împiedica să înainteze. Vom aştepta să se oprească el? Credeţi că totul va merge bine dacă veţi trimite împo-
triva lui corăbii goale şi speranţe zadarnice inspirate de la tribună de cutare sau cutare? În sfârşit, nu ne vom 
bucura noi înşine? Nu vom pleca noi înşine la război cel puţin acum cu o parte dintre soldaţi, cetăţeni de-ai 
noştri, dacă n-am făcut-o mai înainte? Nu ne vom îndrepta cu corăbiile spre ţara acestuia?”21 

Filipica a doua (344/343 î.Hr.) scoate în evidenţă viciile tratatului de pace cu Filip al Macedoniei şi 
posibilele efecte negative induse de încheierea acestuia, iar Filipica a treia (341 î.Hr.), unul dintre cele mai bine 
construite de oratorul şi omul politic Demostene, a fost pronunţat pentru atragerea spre cauza libertăţii a 
tuturor cetăţilor greceşti: 

„Iar noi, atenieni, cât timp suntem teferi şi avem o cetate puternică, venituri foarte multe şi o prea 
frumoasă reputaţie ce trebuie să facem? (...) Pe Zeus, vă voi spune bucuros ceea ce trebuie şi voi face chiar o 
propunere în acest sens, aşa ca voi s-o votaţi, dacă veţi găsi cu cale. Mai întâi, să ne apărăm prin noi înşine şi 
să ne pregătim, vreau să spun: să pregătim trireme, bani, soldaţi, căci, chiar dacă toţi grecii ar consimţi să fie 
sclavi, noi trebuie să luptăm pentru libertate. După ce vom fi făcut toate aceste pregătiri şi când ele vor fi 
evidente pentru toţi grecii, atunci să-i chemăm pe toţi alături de noi, să trimitem ambasadori care să facă cu-
noscute aceste pregătiri pretutindeni, în Pelopones, în Rhodos, în Kios, chiar şi la regele perşilor (căci este şi 
în interesul acestuia ca să nu i se îngăduie lui Filip să spună totul), deoarece, după ce îi veţi convinge, îi veţi 
avea părtaşi şi la primejdii şi la cheltuieli, dacă va fi nevoie, iar dacă nu, cel puţin veţi câştiga timp pentru tre-
burile voastre... Dar dacă fiecare va sta liniştit, gândindu-se să nu întreprindă nimic el însuşi, întrebându-se 
ce doreşte Filip, să nu se aştepte să găsească vreodată pe unii care să lucreze în locul lui şi, în al doilea rând, 
mă tem ca nu cumva să nu ne silească să facem tocmai ceea ce nu dorim”22. 

Filipica a patra (341/340 î.Hr.) se compune, mai mult de jumătate, din împrumuturi luate din discur-
surile anterioare. Probabil este un text nepronunţat şi considerat de unii cercetători ca apocrif. Alături de 
Filipice, Olinticele (Olynthiakoi Logoi, 349/348 î.Hr.) sunt trei discursuri emoţionante despre Olynthos, cetate 
cu locuitori de neam grecesc din peninsula Kalcidică (foarte apropiată de Macedonia), care cade sub domi-
naţia lui Filip, deşi primise un ajutor armat, dar neînsemnat din partea Atenei. Între Filipice şi Olintice se in-
terpun alte celebre discursuri care evocă o epocă de mari frământări politice: Pentru megalopolitani (Hyper 
Megalopoliton, 353 î.Hr.), Pentru libertatea rhodienilor (Peri tes Rhodion eleutherias, 351/352 î.Hr.), Despre organizarea 
financiară (Peri syntaxeos, 349 î.Hr.), Despre pace (Peri eirenes, 346 î.Hr.), în care tema majoră este pacea lui 
Philocrate din anul 346 î.Hr., iar discursul Despre situaţia din Khersones (Peri ton en Kherroneso, 341 î.Hr.) este o 
replică a unor intrigi ale lui Filip, care încerca să slăbească puterea militară a Atenei. 

Pentru megalopolitani este un discurs în care pledează nu numai cauza cetăţenilor din Megalopolis (Pe-
lopones) împotriva tendinţei expansioniste a Spartei, ci şi pentru că datoria morală a Atenei era de a-i apăra 
pe cei nedreptăţiţi. Un semnal de alarmă este şi discursul Pentru libertatea rhodienilor, în care Demostene aten-
ţionează pe atenieni să nu tolereze răsturnarea democraţiei, pusă la cale de Mausolos, dinastul Rhodosului, 

                                                 
21 Demostene, Filipica întâia, (9-11), (43-44), în Pagini alese din oratorii greci, vol. II, pp. 14-15, 28-29. 
22 Demostene, Filipica a treia, (70-71), (75), în Pagini alese din oratorii greci, vol. II, pp. 145-147. 



Philosophia perennis 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

52 

declarând că Atena are interes ca cetăţile să aibă în frunte regimuri democratice. 
În perioada a doua (340-338 î.Hr.), Demostene nu mai are timp să scrie discursuri, însă sub aspect 

politic reprezintă perioada lui de glorie: devine şeful partidului democrat aflat la putere, se aliază cu Teba, 
pregăteşte lupta împotriva lui Filip, participă la bătălia de la Keroneea (338 î.Hr.). 

În perioada a treia, după lupta de la Keroneea între macedoneni, sub regele Filip, şi atenieni, unde a 
participat şi Demostene în calitate de hoplit, atenienii pierd bătălia şi totodată soarta întregii Grecii devine 
incertă. Dar tot el este ales de popor pentru a ţine discursul funerar pentru cei ucişi în luptă. După pacea 
încheiată de oratorul şi diplomatul atenian Demades, Filip a acţionat cu prudenţă, renunţând la ocuparea 
Atenei. După asasinarea regelui Filip (336 î.Hr.), venirea la putere a fiului său Alexandru şi a ruinării Tebei, 
Demostene şi alţi şapte oratori care i s-au opus lui Alexandru şi tatălui său au fost în pericol de a fi predaţi 
macedonenilor. Însă o delegaţie special trimisă de Atena a reuşit în cele din urmă să anuleze ordinal emis de 
Alexandru. La scurt timp, Alexandru a început invazia în Asia, care l-a dus până în India, lăsând Atena liberă 
de ameninţarea militară directă. Situaţia fiind mai liniştită, Demostene se va ocupa în special cu combaterea 
duşmanilor săi. 

Împrejurările nu întârzie să apară. Demostene propune şi poporul aprobă un decret de refacere a 
fortificaţiilor cetăţii, contribuind şi cu o sumă de bani în acest scop. Un oarecare Ktesiphon propune să se 
acorde o coroană de aur lui Demostene pentru virtutea sa, pentru discursurile şi faptele sale, pentru serviciile 
aduse statului. Totodată, cere ca decernarea coroanei să se facă în teatru, în timpul serbărilor Dionysiace. 
Înainte de a fi supus deliberării poporului, orice decret era supus analizei în Consiliu sau Senat, compus din 
500 de membri. Dacă trecea de aceste instanţe, decretul căpăta putere şi valabilitate. Totuşi, răspunderea 
legalităţii decretului rămânea asupra propunătorului. Consecinţa era că, deşi votat cu toate formele legale, 
decretul putea fi atacat ca ilegal, iar propunătorul lui pedepsit. Ţinta reală era Demostene, însă oratorul 
Eskine îl atacă pe Ktesiphon, considerând decretul propus de acesta ca ilegal, bazat pe o declaraţie falsă 
atunci când a lăudat patriotismul şi excelenţa activităţii în serviciul public al lui Demostene. Drept rezultat, 
Demostene nu a primit cununa. Peste şapte ani, în 330 î.Hr., după moartea lui Filip şi preluarea puterii de 
către fiul său Alexandru, Eskine îşi reia acuzarea. Demostene a rostit atunci pledoaria Cu privire la coroană 
(Peri tou stephànou). Confruntarea oratorică dintre Eskine şi Demostene a stârnit interes pe întreg teritoriul 
Greciei, pentru că nu doar Demostene era dat în judecată, ci întreaga politică ateniană din ultimii 20 de ani. 
Cuvintele de condamnare a modului perfid în care a acţionat Eskine este un moment crucial în apărarea în-
tregii activităţi, pentru că reprezintă un adânc examen de conştiinţă faţă de datoria împlinită: 

„Aceste consideraţii, Eskine, mă fac să cred că, punând la cale acest proces, ai vrut să te făleşti oare-
cum cu discursurile şi vocea ta, nicidecum să ceri pedeapsă pentru vreo faptă rea. Căci, Eskine, nu elocinţa 
oratorului este un lucru de preţ şi nici tonul vocii sale, ci faptul că nutreşte gânduri şi sentimente aidoma cu 
cei mulţi şi faptul că urăşti şi iubeşti pe acei pe care şi cetatea îi urăşte sau îi iubeşte. Cel care este însufleţit 
de aceste sentimente, acela va vorbi totdeauna cu dragoste pentru patrie, iar cel care linguşeşte pe aceia din 
partea cărora patria prevede o primejdie pentru ea, nu se sprijină pe aceeaşi ancoră ca cei mulţi şi nu aşteaptă 
scăparea din acelaşi loc”23. 

Discursul se caracterizează prin elevaţia morală a ideilor, impetuozitatea pasiunilor, dialectica rigu-
roasă a argumentării, francheţea comunicării, prezentarea tezei ca paradox, scandarea viguroasă a discursului. 
În acest proces Demostene îl învinge pe Eskine şi primeşte coroana de aur prin verdictul dat de Marea 
Adunare judiciară. În schimb, Eskine, în calitate de acuzator, primeşte o amendă de o mie de drahme şi 
pierderea dreptului de a mai intenta procese de acest fel. Refuzând să plătească, părăseşte Atena, se exilează 
mai întâi la Ephes, apoi pe insula Rhodos, unde deschide o şcoală de retorică. 

În afacerea Harpalos se destramă şi alianţa dintre Hyperide şi Demostene, deşi erau colegi în cadrul 
aceluiaşi partid. În anul 324 î.Hr. vine la Atena vistiernicul lui Alexandru cel Mare la Babilon. Crezând că 
regele nu se va mai întoarce din campania din India, Harpalos a delapidat o mare sumă de bani. Aflând că 
Alexandru este în viaţă, fuge cu o armată în Grecia, oferindu-şi serviciile atenienilor şi punându-le la dispozi-
ţie armata şi banii. Harpalos este arestat, iar banii sunt depuşi în custodie pe Acropole. Dar Harpalos eva-
dează, iar pe Acropole este găsită o sumă mai mică decât cea iniţială. Acuzaţiile de mituire merg în toate di-
recţiile. În capul listei cu oamenii politici care s-au înfruptat din banii lui Harpalos se află Demostene. Dat în 
judecată este condamnat la plata unei amenzi, când pedeapsa firească ar fi fost condamnarea la moarte. Din 
nefericire, pledoaria de apărare a lui Demostene nu ni s-a păstrat, afacerea Harpalos rămânând obscură. În 
acest context Demostene a fost compromis, iar Hyperide s-a aşezat în prima linie a acuzatorilor. Condamnat 
la o amendă pe care nu o putea plăti (cincizeci de talanţi), Demostene a fost întemniţat, apoi a evadat şi s-a 

                                                 
23 Demostene, Despre coroană, (280-281), în Pagini alese din oratorii greci, vol. II, pp. 226-227. 
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refugiat la Egina, apoi la Trezena. 
După moartea lui Alexandru cel Mare (323 î.Hr.), grecii, crezând că aveau să-şi recapete indepen-

denţa, îl recheamă din exil pe Demostene printr-un decret al Adunării Poporului. Întoarcerea lui este un 
adevărat triumf. În acest context, Hyperide se împacă cu Demostene. În anul următor, 322 î.Hr., grecii au 
fost înfrânţi de Antipatros, succesorul lui Alexandru, în localitatea Lamia. Acesta pretinde să-i fie predaţi toţi 
oratorii partidului antimacedonean. Demostene se refugiază în templul lui Poseidon din insula Kalauria, un-
de se sinucide prin otrăvire. În scurtă vreme atenienii i-au ridicat o statuie din bronz, iar pe soclu a fost scri-
să celebra inscripţie24: 

„De-ai fi avut, Demostene, puterea cât şi inima 
N-ar fi fost stăpân niciodată peste Eleni Ares Macedoneanul”. 
O dată cu moartea lui Demostene şi democraţia ateniană intră în declin. În acelaşi an, 322 î.Hr., la 

Khalcis, insula Eubea, moare şi Aristotel, după o îndelungată boală. O dată cu stingerea din viaţă a celor trei 
mari personalităţi – Alexandru cel Mare, Demostene şi Aristotel – se produce o cotitură a istoriei şi culturii 
greceşti, se închide o epocă şi se deschide alta: epoca elenistică.  

Dintre principalele pledoarii juridice menţionăm: Împotriva lui Meidias (Kata Meidiou, 348 î.Hr.), Despre 
ambasada necredincioasă (Peri tes parapresbeias, 343 î.Hr.) şi Împotriva lui Aristogeiton (Kata Aristogeitonos, 325/324 î.Hr.). 

Pledoaria Împotriva lui Meidias este o afacere politico-juridică, consemnată anecdotic şi de către 
Diogenes Laertios25. Meidias, adversar politic şi extrem de arogant, îl loveşte cu pumnul în obraz pe Demos-
tene (care era horeg în timpul unei serbări religioase) în plin teatru al lui Dionysos, făcându-se vinovat de 
sacrilegiu. Demostene îl dă în judecată, iar Meidias este condamnat formal de Adunarea Poporului, dar fără 
propunerea unei sancţiuni. Demostene deschide a doua acţiune în justiţie, pedeapsa cerută fiind condamna-
rea la moarte. El a compus o pledoarie solidă şi sclipitoare, ridicând dezbaterea mai presus de interesul per-
sonal. Însă pledoaria n-a mai fost rostită, Demostene acceptând să cadă la înţelegere cu adversarul, probabil 
din interese politice superioare. 

Pledoaria Despre ambasada necredincioasă este rezultatul neînţelegerilor ivite între Demostene şi Eskine, 
când au fost trimişi pentru prima oară în Macedonia ca ambasadori. Reproşându-şi unul altuia erorile comi-
se, s-a ajuns cu timpul la resentimente puternice, mai ales în timpul celei de-a doua ambasade, formată din 
aceiaşi membri ca cea dintâi, continuată cu a treia ambasadă în care Demostene nu a mai participat. Demos-
tene îl atacă pe Eskine în faţa instanţelor, învinuindu-l de încălcarea îndatoririlor de ambasador, miopie şi 
incapacitate politică, corupţie şi sfaturi eronate la întoarcerea în ţară. Apoi încheie pledoaria legând greşelile 
lui Eskine de planul conceput de Filip, arătând că pedeapsa meritată ar trebui să fie conformă cu interesul 
Atenei. Folosindu-se de o serie de circumstanţe, cărora Demostene pare că nu li s-a opus, i s-a permis lui 
Eskine să scape de condamnare cu o mică majoritate de voturi. 

Dintre cele 63 de discursuri şi pledoarii care i se atribuie lui Demostene (mai mult de o treime fiind 
probabil neautentice), pledoariile civile prezintă un interes mai restrâns. Ele ne oferă, însă, informaţii intere-
sante în domeniul dreptului civil şi al celui public. 

Dacă Prima filipică (351 î.Hr.) inaugurează epoca marilor discursuri închinate luptei pentru salvarea 
libertăţii Atenei, în ultimul mare discurs intitulat Cu privire la coroană (330 î.Hr.), Demostene trece în revistă 
întreaga lui viaţă, dând seama în faţa atenienilor, ca şi a posterităţii. Timp de aproape 30 de ani, Demostene a 
coalizat cetăţenii Atenei pentru a se putea opune puterii militare a lui Filip şi a lui Alexandru Macedon. 
Acest ultim discurs, având drept obiect apărarea întregii lui cariere, a fost numit cel mai mare discurs al celui 
mai mare orator din toate timpurile. 

În discursurile şi pledoariile sale politice, Demostene a urmărit cu perseverenţă apărarea libertăţii, sal-
varea democraţiei ateniene, a independenţei naţionale, a dreptului natural al poporului atenian, a onoarei şi 
gloriei străbune. În viziunea lui Demostene, ameninţarea nu venea neapărat de la perşi şi macedoneni, ci din 
chiar interiorul cetăţii: lipsa unei armate cetăţeneşti înlocuită cu trupe de mercenari şi modul eronat şi nemul-
ţumitor de strângere a resurselor necesare războiului (Olinticele), inerţia, apatia, delăsarea şi complezenţa con-
cetăţenilor în faţa pericolelor (Filipicele), venalitatea politicienilor, cumplita plagă a corupţiei şi a trădărilor (De-
spre ambasada necredincioasă şi Cu privire la coroană), neconştientizarea faptului că înfrângerea Atenei însemna în-
frângerea întregii Grecii, pierderea libertăţii şi a drepturilor politice şi morale comune (Despre symmorii). 

Limba lui Demostene este dialectul atic, fără ornamente adăugate. Toate discursurile şi pledoariile 
sale sunt construite utilizând cuvinte simple, obişnuite. Foloseşte rar neologismele, arhaismele sau cuvintele 
poetice (metaforele, comparaţiile, imaginile), iar atunci când le integrează în discurs sunt adecvate, percutan-

                                                 
24 Apud Plutarchos, Demosthenes, în Vieţile paralele ale oamenilor iluştri, p. 186. 
25 Diogenes Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor, Diogene, VI, II, VI (41-42), p. 203. 
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te. Ordinea cuvintelor este naturală, vie, cu construcţii sintactice îndrăzneţe, mai apropiate sentimentelor 
oratorului şi auditoriului. Însă sufletul elocinţei la Demostene este raţionamentul tenace, constrângător, cu 
intenţia făţişă de a convinge. Îl ajută în acest sens şi admirabila fineţe de psiholog, de intuiţie în cunoaşterea 
caracterelor, forţa de anticipare a evenimentelor, a mobilurilor şi dorinţelor. Datorită acestei complexe reţe-
te, stilul lui Demostene a rămas inimitabil. 

În Tratatul despre sublim, autorul antic grec şi anonim al acestei lucrări consideră că Demostene întru-
neşte „cele mai desăvârşite calităţi ale oratorului cu adevărat născut pentru sublim: tonul maiestuos, însufleţi-
rea, bogăţia, isteţimea, iuţeala şi, la momentul hotărâtor, avântul şi vehemenţa până la care nimeni nu se poa-
te ridica, fiindcă... a strâns în el toate aceste calităţi, ca pe nişte daruri trimise de zei – căci omeneşti nu mi-i 
îngăduit să le numesc – şi, de aceea, cu însuşirile pe care le are şi chiar cu acelea pe care nu le are, biruie pe 
oratorii tuturor timpurilor, înmărmurindu-i parcă cu tunetele şi trăsnetele sale. Şi mai uşor ai putea să ţii 
ochii deschişi în strălucirea fulgerelor, decât să înfrunţi uraganul pasiunilor sale”26. 

În secolul care a urmat morţii sale, învăţaţii de la Biblioteca din Alexandria au redactat cu atenţie 
manuscrisele faimoaselor sale discursuri. Faima sa era atât de mare încât, atunci când oratorul roman Cicero 
a ţinut o serie de discursuri în anul 44 î.Hr. împotriva lui Marc Antoniu în circumstanţe similare celor în care 
Demostene i s-a opus lui Filip, discursurile lui Cicero27 au fost numite şi ele Filipice. Latinii au studiat discur-
surile lui Demostene ca parte a instrucţiei lor oratorice. În Evul Mediu şi Renaştere, numele lui Demostene 
devenise sinonim cu elocvenţa. 
 

Eskine 
Eskine (cca 390 î.Hr., Atena – cca 314 î.Hr., Samos), orator şi om politic atenian, a avut o copilărie 

şi o tinereţe cu multe lipsuri, deoarece tatăl său a fost ruinat de regimul tiranic al celor Treizeci. Unele surse 
antice susţin că tânărul Eskine a fost secretarul oratorului Antiphon şi al politicianului Eubulos, apoi o scur-
tă perioadă actor şi ulterior soldat luptând la Mantineea (362 î.Hr.) şi în Eubeea, la Tamina (358 î.Hr.), împo-
triva macedonenilor. Alte surse susţin că Eskine a practicat la început meseria de grefier al unor funcţionari 
inferiori, apoi de actor, având o voce care îl avantaja şi o ţinută aleasă. Legăturile cu lumea politică i-ar fi în-
lesnit numirea ca grefier al Adunării Poporului, după care se consacră politicii când avea vârsta de 30 de ani 
şi când se ataşează partidului păcii, al cărui şef era Eubulos.  

Cariera lui oratorică şi politică debutează în anul 348 î.Hr., când a susţinut primul său discurs în faţa 
Adunării Poporului, denunţând înaintările ameninţătoare ale regelui Filip. Ulterior, nu se ştie din ce cauză 
(fie prin corupţie, fie în speranţa de a-şi apăra patria de primejdiile unui eventual război), se raliază partidului 
lui Eubulos şi susţine expansiunea macedonenilor în Grecia. Probabil la fel ca şi oratorul Isocrate, a văzut în 
regele Filip pe unificatorul Greciei şi pe eliberatorul grecilor din Asia, supuşi perşilor. Împotriva acestei poli-
tici se ridică Demostene susţinut de către Hyperide şi Lycurg. Înfruntările oratorice dintre Demostene şi 
Eskine, ca reprezentanţi ai celor două partide opuse, au fost considerate de către contemporani ca momente 
remarcabile. 

De la oratorul şi omul politic Eskine au rămas doar trei discursuri, toate legate de lupta sa împotriva 
lui Demostene: Împotriva lui Timarchos (Kata Timarchon, 345 î.Hr.), pe care îl acuză de moravuri decăzute şi de 
risipirea averii; Despre ambasada necredincioasă (Para parapresbeias, 343 î.Hr.), replică dibace de apărare faţă de 
gravele acuzaţii de partizanat cu regele Filip aduse de către Demostene în discursul său omonim; Împotriva lui 
Ktesiphon (Kata Ktesiphontos, 330 î.Hr.), atac asupra decretului propus pentru încununarea lui Demostene în 
urma unor servicii aduse statului atenian în vremuri de grea cumpănă. Primele două înfruntări le-a câştigat 
Eskine, ultima i-a revenit pe merit lui Demostene. 

În anul 346 î.Hr. Atena trimite o ambasadă la regele Filip pentru a negocia şi a încheia pacea, ulteri-
or depunerea jurământului prin care Atena renunţa la Amphipolis, Potideea şi Kardia. Eskine şi Democrit 
luaseră parte la ambele negocieri. Filip trenează tratativele, însă în avantajul său. Probabil unii dintre cei zece 
ambasadori au intrat în jocul tergiversării impus de Filip. Pacea din 346 î.Hr. oferea lui Filip numai avantaje. 
Întorşi la Atena, se deschide procesul ambasadei, care va fi judecat în anul 343 î.Hr. Demostene îl acuză pe 
Eskine că nu a respectat instrucţiunile primite şi că a trădat interesele Atenei. Demostene îl asociază 
coacuzator pe Timarchos, om politic bogat şi influent, dar cu viaţă particulară puţin onestă. Timarchos preia 
în seama sa toate acuzaţiile lui Demostene împotriva lui Eskine, devenind acuzatorul principal. Eskine în-
cearcă în primul rând să scape de acest neaşteptat adversar, pentru a întârzia un posibil proces periculos, cel 

                                                 
26 Tratatul despre sublim al unui autor necunoscut (trad. C. Balmuş), ad, 1935, Capitolul XXXV, pp. 82-83. 
27 Marcus Tullius Cicero, Filipice. Discursuri împotriva lui Marcus Antonius (trad. Dumitru Crăciun), Editura pentru Literatură 
Universală, Bucureşti, 1968. 
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cu Demostene. În acest scop îl acuză pe Timarchos că s-a prostituat în tinereţe şi şi-a risipit averea părin-
tească, ceea ce însemna, după legislaţia ateniană, că nu avea dreptul să intenteze o acuzaţie în tribunale şi în 
adunări publice, acţiune numită epanghelia dokimasias. În acest scop, Eskine expune cu multă dibăcie legile 
cetăţii care pedepsesc încălcarea prescripţiilor referitoare la moravurile copiilor, adolescenţilor şi ale oameni-
lor maturi, situându-se pe poziţia apărătorului vigilent al moralităţii publice. Discursul Împotriva lui Timarchos, 
pronunţat cu multă vehemenţă, îi convinge pe judecători. Delictul este dovedit. Timarchos este condamnat 
şi i se anulează toate drepturile civile. Documentele vremii consemnează că, în urma procesului, Timarchos 
s-a spânzurat. 

Dar Demostene îşi menţine acuzaţia împotriva lui Eskine, întrucât începeau să apară consecinţele 
greşelilor săvârşite. Ca acuzator, Demostene a vorbit primul, iar Eskine a răspuns. Cele două discursuri s-au 
păstrat şi poartă acelaşi titlu: Despre ambasada necredincioasă. Demostene îl acuză pe Eskine, după întoarcerea 
din a doua ambasadă, cu următoarele capete de acuzaţii: a înşelat poporul prin false rapoarte prezentate în 
faţa Adunării Poporului; a dat sfaturi eronate favorizându-l pe Filip; n-a ţinut cont de instrucţiunile primite; 
a tărăgănat tratativele; a pierdut ocazii favorabile; a primit drept recompensă bani de la regele Filip. În apăra-
rea sa, Eskine povesteşte clar împrejurările în care s-au desfăşurat ambasadele. Cu ocazia uneia dintre aces-
tea, lui Demostene i s-a întâmplat un lucru ciudat. Având drept ţintă să-l discrediteze, orgoliosul şi vanitosul 
Eskine povesteşte episodul neplăcut cu deosebită plăcere, prilej nimerit de a se răzbuna pentru că şi el fusese 
cândva într-o situaţie asemănătoare: 

„După aceste discursuri şi alte câteva, îi veni rândul lui Demostene pentru a se achita de sarcina avu-
tă. Toţi erau atenţi în nădejdea că vor asculta minuni de elocinţă; minunatele lui promisiuni ajunseseră – du-
pă cum se află în urmă – până la Filip şi la cei din jurul lui. Pe când erau astfel dispuşi să-i dea ascultare, 
această fiinţă fioroasă (therion) începu să bolborosească mort de frică un exordiu obscur şi de-abia atinse sub-
iectul, că deodată îşi pierdu cumpătul şi tăcu, fără să mai poată găsi şirul cuvintelor. Văzându-l în ce stare se 
găseşte, Filip îl îndemnă să-şi recapete curajul şi să nu socotească accidentul drept o nenorocire, aşa cum se 
petrec lucrurile cu actorii pe scenă, ci puţin câte puţin să-şi recheme în linişte amintirile şi să continue a vor-
bi aşa cum avea intenţia. Dar Demostene, o dată ce a fost tulburat şi s-a depărtat de ceea ce scrisese, nu-şi 
mai putu reveni în fire ci, încercând din nou să vorbească, suferi acelaşi accident. Şi cum tăcerea lui se pre-
lungi, crainicul ne invită să ne retragem”28. 

Prezentând astfel de momente, Eskine ocoleşte cu dibăcie acuzaţiile cele mai grave, expune cu multe 
amănunte fapte care sunt în afara cauzei şi, în consecinţă, este achitat cu o majoritate de 30 de voturi. 

În anul 336 î.Hr., un oarecare Ktesiphon propune ca Demostene să fie răsplătit, prin decernarea unei 
coroane de aur, drept recunoştinţă pentru marile sale eforturi patriotice. Eskine, după ce devenise şeful parti-
dului macedonean şi favorizase politica lui Filip, va pronunţa discursul Împotriva lui Ktesiphon, atrăgând atenţia 
judecătorilor că propunerea distincţiei este potrivnică legilor. În discursul său, Eskine analizează o întreită 
ilegalitate: legea opreşte încoronarea unui magistrat în exerciţiul funcţiunii; legea prevede decernarea coroane-
lor de aur în Adunarea Poporului, nu la teatru în timpul sărbătorilor Dionysiace; legea interzice să se introdu-
că neadevăruri în actele publice. Din partea apărării a vorbit mai întâi Ktesiphon (care va fi achitat), apoi De-
mostene. Marele orator va răspunde prin celebrul discurs Cu privire la coroană, având drept obiect apărarea în-
tregii sale cariere. Prin verdictul dat de Marea Adunare judiciară, Demostene primeşte coroana de aur.  

De data aceasta Eskine a suferit o înfrângere covârşitoare, fapt care îi atrage, în calitate de acuzator, 
o amendă de o mie de drahme şi pierderea dreptului de a mai intenta procese de acest fel. În loc să plăteas-
că, Eskine preferă să se exileze voluntar şi să-şi exercite meseria de retor în Asia, la Ephes, apoi se instalează 
definitiv în insula Rhodos, unde deschide o şcoală de retorică (323 î.Hr.) devenită celebră. Se spune29 că aici, 
la şcoala din Rhodos, într-o bună zi, Eskine avu ciudata idee de a începe lecţiile prin lectura discursului său 
şi acela al adversarului său, Demostene. După ce a a isprăvit, auditorii, fermecaţi de discursul său, l-au între-
bat: „Cum, cu un asemenea discurs n-ai câştigat?” „Aşteptaţi!”, zise Eskine. Şi le declamă discursul lui De-
mostene. Aplauzele se îndoiesc. „Şi ce-ar fi, strigă Eskine, de-aţi fi auzit chiar pe monstru?” 

Peste zeci de ani, latinul Cicero îşi va face aici ucenicia în arta elocvenţei, impunându-se apoi la Ro-
ma cu stilul rhodian. Planul discursurilor lui Eskine este simplu şi clar. Foloseşte metaforele, citează adesea 
pe poeţi, cunoaşte pe tragici şi se inspiră din vocabularul lor, dinamizează stilul prin întrebări adresate audi-
torului. Eskine a fost un minunat improvizator, s-a remarcat printr-o abilitate în documentare, un vocabular 
în care se îmbină limba populară cu aceea a poeziei şi prin utilizarea unor elemente narative în care alternea-
ză apostrofe pline de forţă şi indignare cu accente de ironie.  

                                                 
28 Eskine, Asupra ambasadei necredincioase, (34-35), în Pagini alese din oratorii greci, vol. II, pp. 265-266. 
29 Apud Plutarchos, op. cit., p. 179. 
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Hyperide 
 
Hyperide (cca. 386-322 î.Hr., Atena) este prietenul şi partizanul politic al lui Demostene, alături de 

care se ridică împotriva extinderii hegemoniei Macedoniei. S-a născut într-o familie înstărită şi a beneficiat 
de o educaţie aleasă, fiind chiar discipol al lui Isocrate şi Platon. Mai întâi este logograf, apoi, din anul 360 
î.Hr., intră în politică, devenind unul dintre fruntaşii partidei naţionale, susţinător al democraţiei şi partizanul 
războiului pentru independenţa Greciei. În timpul domniei lui Alexandru cel Mare, anumite neînţelegeri îl 
separă de Demostene, acuzându-l în afacerea Harpalos (324 î.Hr.). Dar moartea lui Alexandru (323 î.Hr.), 
rechemarea din exil a lui Demostene printr-un decret al Adunării Poporului şi votul pozitiv dat pentru răz-
boiul împotriva regentului macedonean Antipatros, succesorul lui Alexandru cel Mare, îi reapropie. După 
înfrângerea de la Kranon, Antipatros obligă pe atenieni să-i predea pe cei doi oratori, Demostene şi 
Hyperide, şefii rezistenţei antimacedonene. Dacă Demostene se refugiază în templul lui Poseidon din 

Kalauria şi sfârşeşte luând otravă, Hyperide este prins de macedoneni şi 
supus torturii. A fost omorât în anul 322 î.Hr., după ce el însuşi îşi sfâr-
tecase limba cu dinţii ca să nu poată declara nimic. 

Discursurile lui Hyperide, în jur de 52, majoritatea pierdute, re-
prezintă discursuri politice, pledoarii civile şi discursuri cu caracter soci-
al, caracterizate printr-un patetism sobru, o fină ironie şi supleţe în ar-
gumentare: Pentru Phryne (Hyper Phrynes), Pentru Euxenipos (Hyper 
Euxenipos) Împotriva lui Ahtenogenes (Kata Athenogenus), Împotriva lui Demos-
tene (Kata Demosthenus), Pentru Licophron (Hyper Lykophronos) şi Discursul 
funebru (Epitaphios).  

În legătură cu discursul Pentru Phryne, din care ne-au rămas doar 
fragmente nesemnificative, s-au însăilat de-a lungul timpului mai multe 
legende. Eroina acestui discurs este Phryne, o hetairă celebră prin fru-
museţea ei. Despre Phryne ne aminteşte şi Diogenes Laertios30 în 
tură cu farsa de a-l seduce pe austerul Xenocrate, elevul lui Platon. În 
toate variantele care au circulat despre Phryne, Hyperide se implică ho-
tărât s-o apere de pedeapsa capitală. Într-o primă variantă se povesteşte 
că, datorită frumuseţii ei, Phryne a servit drept model marelui sculptor 

Praxiteles pentru statuia zeiţei Aphrodita. Cu ocazia afacerii Hermes, tineri cheflii şi tinere, într-o noapte, 
fiind beţi, au mutilat statuile lui Hermes ce se găseau pe străzile Atenei. Phryne a fost şi ea implicată în acest 
proces de sacrilegiu, iar verdictul era pedeapsa cu moartea. Însă Phryne a fost apărată cu multă eleganţă de 
oratorul Hyperide şi achitată graţie frumuseţii ei deosebite.  

Într-o altă variantă31, Hyperide ar fi iubit-o pe celebra hetairă, deşi era amanta sculptorului Praxite-
les. Unul dintre foştii amanţi ai acesteia, pe care l-a părăsit, ros de gelozie o acuză pe Phryne de impietate, 
întrucât celebrase prin orgii cultul impudic al unei noi divinităţi. Învinuirea era gravă, iar verdictul era pedep-
sea cu moartea. Hyperide o apără pe curtezană în faţa tribunalului, însă într-o manieră excentrică. Cunos-
când slăbiciunea şi sensibilitatea grecilor în faţa frumuseţii fizice, sfâşie dintr-o dată veştmântul Phrynei, ex-
punând frumuseţea desăvârşită a trupului ei gol, realizând astfel efectul cel mai patetic al peroraţiei sale. Tri-
bunalul pronunţă achitarea. Înzestrată cu o frumuseţe de zeiţă, Phryne nu putea fi judecată ca o femeie 
obişnuită. 

În discursurile Pentru Euxenipos şi Pentru Licophron, Hyperide l-a avut ca adversar chiar pe colegul său 
de partid, Lycurg, sever apărător al legilor şi al moralei. 

Euxenipos, eroul primului discurs, era bănuit că a falsificat o revelaţie avută în timpul somnului într-un 
sanctuar cu privire la împărţirea parcelelor teritoriului Oropòs, vecin cu sanctuarul. Aplicarea falsei revelaţii 
ar fi pricinuit statului o mare daună, care se pedepsea cu moartea. Hyperide, folosind un ton sarcastic, îl apă-
ră pe Euxenipos, argumentând că este absurd să fie pedepsit clientul său pentru ce a spus că a văzut în 
somn, când sunt alţi oameni politici urmăriţi şi acuzaţi de crime mult mai mari împotriva statului.  

Cealaltă pledoarie îl are ca erou pe bogatul Licophron, acuzat de imoralitate, de adulter în timpul cât 
a deţinut funcţii administrative importante, situaţie care, conform legilor cetăţii, conducea la o aspră pedeap-

                                                 
30 Diogenes Laertios, op. cit., Xenocrate, IV, II, (7), p. 152. 
31 Apud Robert Flacelière, Istoria literară a Greciei antice, pp. 377-378.  

Hyperide 
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să. Şi în acest caz, Hyperide solicită achitarea clientului său, argumentând că poţi fi un bun ofiţer şi un bun 
administrator, chiar dacă într-o bună zi soliciţi sau accepţi dragostea unei femei măritate.  

Mult mai amuzantă este pledoaria Împotriva lui Ahtenogenes. Un oarecare Epicrates, deosebit de bogat, 
s-a îndrăgostit de un sclav tânăr care lucra la un magazin de parfumerie care aparţinea lui Ahtenogenes. Pen-
tru a-şi atinge scopul, Epicrates nu găsi alt mijloc decât să cumpere magazinul împreună cu tânărul sclav. 
Intermedierea afacerii este realizată de frumoasa Antigona, o femeie uşoară şi vicleană, amanta lui 
Ahtenogenes. Naivul Epicrates cumpără până la urmă întreaga parfumerie la preţul de 40 de mine, o sumă 
importantă. Ulterior acesta îşi dă seama că pasivul este mult mai mare decât activul şi că a fost înşelat. Drept 
urmare, Epicrates intentează proces lui Ahtenogenes, cerând anularea contractului.  

Dintre puţinele discursuri păstrate de la Hyperide, ecoul cel mai mare l-a avut Discursul funebru. El a 
fost pronunţat în anul 323 î.Hr., cu prilejul războiului împotriva lui Antipatros al Macedoniei, când Atena şi 
întreaga Grecie a făcut efortul pentru a-şi recâştiga independenţa. Antipatros se afla asediat de generalul ate-
nian Leosthenes în cetatea Lamia din Tesalia. În timpul asediului din iarna lui 323-322 î.Hr., generalul 
Leosthenes este rănit mortal. La greci, înmormântarea eroilor căzuţi în război se făcea cu deosebită solemni-
tate şi întotdeauna se alegea, oficial, un orator. Pentru anul 323 î.Hr. oratorul oficial ales de Senat a fost 
Hyperide. Alegerea a fost destul de dificilă, întrucât Hyperide, supus unui examen destul de sever, a fost 
apreciat în comparaţie cu Lysias, Isocrate, Thucydides şi Platon, al cărui discurs Menexenos devenise pentru 
contemporani prototipul discursului funebru.  

Desigur Hyperide va folosi în cuvântarea sa locurile comune consacrate pentru orice discurs fune-
bru: elogiul Atenei, trecutul ei de glorie, serviciile pe care le-a adus Greciei, consolarea părinţilor şi a copiilor 
morţilor ş.a. Însă găseşte mijlocul de a fi original introducând în discursul său un elogiu înălţător generalului 
Leosthenes şi soldaţilor greci aflaţi sub comanda sa: 

„Pe generalul care a îndemnat pe concetăţenii săi să facă fără şovăire sforţări sufleteşti atât de mari, 
pe Leosthenes şi pe soldaţii care cu însufleţire s-au oferit pe ei înşişi unui astfel de general ca să lupte alături 
de el, nu trebuie oare să-i socotim noi mai fericiţi că şi-au arătat astfel curajul decât nefericiţi că şi-au pierdut 
viaţa? Jertfindu-şi trupul muritor, ei au câştigat o glorie nemuritoare şi prin curajul lor personal, au asigurat 
grecilor libertatea lor comună”32. 

Succesul repurtat de Hyperide a fost imens, iar criticii antici au considerat Discursul funebru ca o ca-
podoperă a oratoriei epidictice.  

Stilul lui Hyperide este contradictoriu, când vesel, când solemn, când plin de spirit, forţă şi vehe-
menţă, când plin de fineţe, graţie şi simplitate, asemănător caracterului şi stilului de viaţă de care s-a bucurat.  

Comparându-l cu Demostene, autorul anonim al Tratatului despre sublim notează că Hyperide „are 
mai multe merite şi puţin îi lipseşte ca să fie desăvârşit... Hyperide imită tot ce-i frumos la Demostene, afară 
de aşezarea cuvintelor, iar pe deasupra ia însuşirile şi graţia lui Lysias. Vorbeşte cu simplitate... Are o expre-
sie potolită, dulce şi fermecătoare în naturaleţea ei. În cuvântările lui găsim o mulţime de glume iscusite, ze-
flemeaua cuviincioasă, nobleţea, ironia măiastră... luarea în râs îndemânatică şi împunsătura cu mult haz ce 
nu-şi găseşte ţinta, şi peste tot o graţie neîntrecută. Făcut din fire să ne înduioşeze, el ştie să povestească cu 
risipă de vorbe, admirabil de mlădios în a ne strecura o digresie... şi de atâta fast în discursul funebru”33. 

 
Lycurg 
 
Lycurg (390-324 î.Hr., Atena) a fost contemporan cu Demostene şi unul dintre şefii partidei naţio-

nale, alături de Hyperide. Descendent dintr-o familie aristocratică, a fost elevul lui Isocrate şi discipol al lui 
Platon. Intrat în arena politică alături de politicianul şi oratorul Demostene, este numit trezorier al Atenei, 
distingându-se ca un om sever, inflexibil şi integru. Controlând finanţele statului timp de 12 ani (338-326 
î.Hr.), Lycurg a fost remarcat pentru administrarea eficientă şi urmărirea oficialilor corupţi. Virtutea, cinstea 
şi dibăcia i-au atras stima concetăţenilor şi chiar şi a adversarilor săi. De pildă, când Alexandru cel Mare era 
în campanie militară în Asia, regentul macedonean Antipatros l-a lăsat să guverneze Atena. 

Lycurg dublează veniturile cetăţii, supraveghează ample lucrări de utilitate publică (arsenale, porturi, 
şantiere navale, reconstruirea teatrului lui Dionysos din partea de sud a Acropolei, gimnaziul), reorganizează 
armata, remodelează flota, contribuie la reînvierea cultelor şi festivalurilor ateniene, dispune înălţarea statui-
lor celor trei mari tragici: Eschil, Sofocle şi Euripide şi fixează textul oficial al operelor lor. Intensa lui activi-
tate publică l-a implicat în multe procese în care este acuzat de nereguli financiare. Din toate a ieşit biruitor. 

                                                 
32 Hyperide, Discursul funebru, (24), în Pagini alese din oratorii greci, vol. II, p. 313. 
33 Tratatul despre sublim al unui autor necunoscut, Capitolul XXXV, pp. 83-84. 
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Probabil formidabila activitate ca administrator al finanţelor şi al lucrărilor publice l-a îmbolnăvit. A murit în 
324 î.Hr., în momentul când izbucnea afacerea Harpalos. În cinstea lui, atenienii i-au ridicat în 307 î.Hr. o 
statuie de bronz în Agora. 

A rămas cunoscut prin discursurile rostite în calitate de acuzator public: Împotriva lui Leokrates (Kata 
Leokratous), Împotriva lui Menesaichmos (Kata Menesaichmou), Împotriva delatorului Aristogeiton (Kata Aristogeitonos) şi 
Împotriva lui Demades (Kata Demadous), simpatizant al regelui Filip al Macedoniei. 

Unicul discurs care s-a păstrat este cel pronunţat Împotriva lui Leokrates, în care Lycurg apare ca un 
cenzor neînduplecat al moravurilor decăzute, un executor convins al legilor, un patriot intransigent şi înflă-
cărat. A doua zi după dezastrul de la Keroneea, bogatul negustor Leokrates, cuprins de frică, fuge pe ascuns 
din Atica în insula Rhodos, luând cu el banii şi amanta. În drumul spre Rhodos răspândeşte zvonul că Atena 
a fost cucerită şi ruinată. După vreo cinci ani (330 î.Hr.), Leokrates, crezând că a fost uitat, se întoarce la 
Atena. Lycurg, în rolul de acuzator public, îl acţionează în justiţie pentru înaltă trădare, conform decretului 
prin care emigrarea era asimilată cu trădarea: 

„De aceea, judecători, pe omul care, în mijlocul unei astfel de spaime şi al unor primejdii atât de mari 
şi sub apăsarea unei ocări atât de copleşitoare, a părăsit patria şi care n-a luat nici armele pentru ea şi nici nu s-a 
pus la dispoziţia strategilor, ci a fugit şi a trădat poporul, ce judecător iubitor de ţara sa şi hotărât să arate sen-
timente de pietate faţă de ea l-ar putea achita prin votul său, ce apărător chemat ar putea da ajutor cu cuvântul 
său unui trădător de patrie care a îndrăznit să nu ia parte la doliul patriei şi să nu contribuie cu nimic la salvarea 
cetăţii şi a poporului, atunci când şi pământul însuşi îşi dădea arborii săi, morţii mormintele lor şi templele ar-
mele închinate zeilor?”34 

Leokrates se apără, susţinând că a părăsit Atena determinat de obligaţiile lui de negustor, că decretul 
amintit fusese votat după ce el părăsise Atena şi că nu fusese însărcinat cu nicio misiune publică când a ple-
cat. Leokrates a fost achitat, dar cu majoritate de un singur vot. Tribunalul a considerat că Lycurg nu a in-
terpretat textul decretului în spirit juridic, ci sub aspect moral. Totuşi, Lycurg a repurtat un mare succes, în-
trucât Leokrates a fost salvat de un singur vot. Cu adevărat, inculpatului nu i se poate aplica niciuna dintre 
legile juridice, dar ar fi putut fi condamnat prin faptul că atitudinea lui este mult mai gravă decât actele vizate 
de legi. 

Dionisios din Halicarnas în Judecata anticilor îi caracterizează astfel discursurile: „Lycurg este un ora-
tor dotat cu grandoare, elevaţie şi gravitate. Judecător inflexibil, prieten al adevărului şi al sincerităţii, el nu e 
nici spiritual, nici plăcut, ci e poruncitor şi capabil să dea grandoare subiectelor pe care le tratează”35. 
 

Deinarchos 
Deinarchos (cca 360 î.Hr., Corint – 290 î.Hr., Atena) a fost un orator abil, ceva mai tânăr decât De-

mostene, imitator al acestuia. A venit la Atena, dar, fiind metec, nu putea ţine discursuri politice. De aceea, 
era cunoscut în special ca logograf. Unele izvoare antice susţin că în tinereţe l-ar fi audiat pe Theophrast, al 
doilea scholarch al şcolii lui Aristotel. 

Timp de 15 ani (322-307 î.Hr.), a compus numeroase discursuri sub un regim oligarhic. Când s-a re-
stabilit regimul democratic, Deinarchos a fugit din Atena şi s-a stabilit în Eubeea. În 292 î.Hr., aşadar, după 
încă 15 ani, s-a reîntors la Atena şi a dat în judecată pe un oarecare cetăţean Proxenos, care îi luase o parte 
din avere. Nu se ştie nici rezultatul procesului şi nici ce s-a mai întâmplat până la moartea sa. 

Deinarchos a compus peste 60 de discursuri, dintre care s-au păstrat doar trei cu caracter politic36: 
Împotriva lui Demostene (Kata Demosthenous), Împotriva lui Aristogeiton (Kata Aristogeitonos) şi Împotriva lui Philokles 
(Kata Philokleous). Cel mai important discurs este Împotriva lui Demostene, deoarece se referă la afacerea 
Harpalos. Discursul Împotriva lui Xenophon,37 amintit de Diogenes Laertios, s-a pierdut. 

 
După moartea lui Alexandru cel Mare şi debutul epocii elenistice, odată cu încetarea vieţii publice li-

bere, arta oratorică va intra în declin. În locul oratoriei înfloreşte retorica, învăţătura despre felul cum trebuie 
ţinut discursul oratoric. În locul oratorilor apar dascălii de retorică. 

                                                 
34 Licurg, Împotriva lui Leocrate, (43), în Pagini alese din oratorii greci, vol. II, pp. 328. 
35 Apud Aram M. Frenkian, Licurg, în Curs de istoria literaturii greceşti. Epoca clasică (Secolele al V-lea şi al IV-lea î.e.n.), Editura Di-
dactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1962, p. 266. 
36 Scriitori greci şi latini (N. I. Barbu şi Adelina Piatkowski), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 208. 
37 Diogenes Laertios, op. cit., Xenofon, II, VI, VIII (52), p. 105. 
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Gândirea critică în „societatea învăţării” 

 
Dr. Grigore SPERMEZAN 

Urziceni 

 
Cu câteva decenii în urmă, cunoscutul sociolog american Alvin Toffler (1928-2016) vorbea de 

dezorientarea extremă produsă de sosirea prematură a viitorului, un pericol potenţial pe care el îl numea 
„boala schimbării”, referitoare la felul în care reuşim – sau nu reuşim – să ne adaptăm viitorului. În pre-
zent, întreaga noastră lume e o poveste în care întâmplările se succed cu repeziciune, arată Toffler. Se 
pune aici problema adaptării la noile realităţi, a modului în care tratăm viitorul şi şocul pe care-l provoa-
că. Riscăm o dezastruoasă prăbuşire adaptaţională dacă nu vom reuşi, în timpul cel mai scurt, să contro-
lăm ritmul schimbării personale, ca şi problemele societăţii în general. Şocul resimţit la nivelul întregii 
planete este dezorientarea extremă cauzată de sosirea prematură a viitorului. 

Pentru a reuşi să facem faţă în mod corespunzător schimbărilor rapide din existenţa noastră, va 
trebui să adoptăm o nouă atitudine faţă de viitor, să devenim conştienţi de rolul pe care viitorul îl joacă 
în prezent. Se vorbeşte frumos despre „educaţia în vederea schimbării”, de „pregătirea oamenilor pen-
tru viitor”, dar în realitate ştim prea puţin despre felul în care ar trebui să ne pregătim pentru asta. 

Etapă a profundelor mutaţii culturale de un dinamism fără precedent, epoca pe care o trăim este 
inclusiv una „a informaţiilor”, care la câţiva ani îşi dublează volumul, tendinţa de creştere fiind tot mai 
accentuată în ultima perioadă. Fenomenul amintit pune în faţa învăţământului probleme de mare acuita-
te. Lipsită de capacitatea de a oferi măcar acel „summum” de cunoştinţe al principalelor cuceriri ale so-
cietăţii la un moment dat, care să poată fi utilizate pe parcursul întregii vieţi, şcolii îi rămâne şansa de a-i 
învăţa pe elevi să înveţe. Genialei intuiţii „tota vita schola est” (toată viaţa este o şcoală), plastic expri-
mate de Comenius cu secole în urmă, trebuie să-i adăugăm adagiul contemporan impus în lume de 
Alvin Toffler: „Analfabetul viitorului nu este acela care nu ştie să scrie, ci acela care nu ştie să înveţe”. 

Preconizatele şi aşteptate-
le mutaţii didactice constituie 
răspunsuri la noile tendinţe şi rea-
lităţi sociale; iar tendinţa mondia-
lă este trecerea de la învăţământul 
informativ la cel formativ. Aşa cum 
susţineau Radovan Richta şi co-
lectivul său de cercetători care 
abordau problema civilizaţiei la 
răscruce, „şcoala viitorului trebuie 
să transforme obiectul educaţiei 
de până acum în subiectul autoe-
ducaţiei, pe omul educat în omul 
care se educă pe sine”1. Acesta este un posibil răspuns la provocarea viitorului invocată de Toffler.  

Se vorbeşte astăzi de reforma învăţământului – românesc dar şi de aiurea –, iar unul dintre as-
pectele acesteia se referă la înlocuirea metodelor tradiţionale de predare cu altele mai noi: cele bazate pe 
principiile învăţării active, inclusiv metodele gândirii critice. Continuăm să ne plasăm în zodia informativu-
lui, adresându-ne memoriei elevului şi trecând în plan secund înţelegerea. Dar, ne atenţiona Jean Piaget, 
„inteligenţa este capacitatea de adaptare la situaţii noi; ea înseamnă a înţelege şi a inventa”. Şcolii de azi i 
se poate imputa decalajul inadmisibil dintre nivelul cunoaşterii ştiinţifice şi cunoştinţele predate la destu-
le discipline. Sunt puţine speranţe de a rezolva satisfăcător asemenea probleme în absenţa unei temeini-
ce educaţii logice, atât a elevilor şi studenţilor, cât şi a celor ce sunt sau aspiră să devină profesori. 

Când vorbim de educaţie şi pregătire pentru viitor, nu trebuie să ne limităm doar la sistemul de 
învăţământ sau la şcoala luată ca instituţie, chiar dacă acesteia îi revine un rol de primă mărime. Trăim 

                                                 
1 Radovan Richta (şi colectiv), Civilizaţia la răscruce, Editura Politică, Bucureşti, 1970, p. 187. 



Philosophia perennis 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

60 

azi într-o „societate a învăţării” întinsă pe durata întregii noastre existenţe, trebuie să răspundem mereu 
noilor provocări care apar şi asta presupune o educaţie permanentă, în care problemele autoinstruirii şi 
autoformării, a muncii independente ţin deja de realitatea „şcolii vieţii”. Dar, dacă se vizează nu dezvol-
tarea memoriei, ci a inteligenţei, se impune transformarea învăţământului formal, caracterizat prin acumu-
larea de cunoştinţe şi supraîncărcarea memoriei, într-un învăţământ formativ, care să solicite în primul 
rând gândirea şi înţelegerea. Aceasta presupune o temeinică educaţie logică, în absenţa căreia „cetatea educati-
vă” care este societatea de azi nu poate căpăta consistenţă. Ansamblul principiilor şi regulilor logice 
constituie un criteriu de raţionalitate; respectarea lor asigură raţionalitatea logică a cunoaşterii, caracteristi-
că oricărui tip de cunoaştere. 

Aşa cum plastic se exprima Christian Plantin, „trăim cu adevărat într-o cultură a argumentării şi 
dezbaterii”, ceea ce presupune cultivarea aptitudinilor de a şti să ne susţinem opiniile în faţa interlocutori-
lor, de a avea argumente într-o dezbatere, de a accepta un argument solid al preopinenţilor sau chiar al 
adversarilor noştri, toate acestea solicitând o gândire critică deschisă. De fapt, aceia care nu stăpânesc re-
gulile de bază ale argumentării sunt la fel de dezarmaţi şi neputincioşi precum aceia care nu ştiu să citească 
şi să scrie: ei sunt „analfabeţii raţiunii”, termen echivalent cu acela de „analfabeţi funcţionali”. Trebuie să 
considerăm regulile argumentării prin analogie cu regulile gramaticii şi să le concepem ca pe o „gramatică 
a raţionării”. Incapacitatea de comunicare este, în plus, o sursă a inegalităţii culturale, care se suprapune 
tradiţionalelor inegalităţi sociale şi economice. A nu şti să iei cuvântul pentru a convinge, a nu avea com-
petenţa argumentării înseamnă una dintre marile surse de marginalizarea sau chiar de excluziune socială.  

Cultivarea propriei gândiri, găsirea unei modalităţi eficiente de a-ţi pune în valoare capacitatea de 
raţionare, încrederea că poţi să dobândeşti autonomie şi libertate de acţiune gândind cu propria minte, 
toate acestea ţin de un anumit tip de raţionalitate. 

Cu mai bine de o jumătate de secol în urmă, Stephen Toulmin arăta că nu există o modalitate 
unică de a gândi, nici o prescripţie miraculoasă de genul „dacă vrei să fii raţional, aici sunt reţetele de 
urmat” (If you want to be rational, here are the recipes to follow)2. Până la urmă, oamenii gândesc în felul lor, 
adică intuitiv şi practic, chiar dacă raţionamentele lor nu se încadrează mereu în scheme logice riguroa-
se. Sesizăm aici o diferenţă între psihologic şi logic, între modurile cum oamenii gândesc de fapt şi pre-
scrierea modurilor cum ar trebui să gândească. În calitatea ei de ştiinţă a raţionării corecte, logica s-a vă-
zut nevoită să facă loc şi „artei de a raţiona”, urmând fie calea practică a gândirii critice, fie teoria 
nonformală, neformală sau informală a logicii. De fapt, gândirea critică şi gândirea creatoare (producti-
vă) sunt două faţete utile ale aceleiaşi medalii: prin gândirea creatoare, omul ajunge să sfideze uneori 
logica, prin gândirea critică îşi fundamentează logic deciziile.  

Omul este o fiinţă duală, sinteză a raţionalităţii şi pasionalităţii, ca atare nu se comportă întot-
deauna doar ca fiinţă raţională. Este adevărat că de multe ori îşi foloseşte logica, dar sunt destule situaţii 
în care iese la iveală iraţionalitatea. În practică, omul se dovedeşte o fiinţă ambivalentă şi contradictorie, 
aşa cum observă Neil Postman, expert american în teoria comunicării: „Printr-o curioasă ironie a sorţii, 
fiinţa umană nu este doar singurul animal «logic» ci, de asemenea, şi singurul animal «ilogic». (...) Fiinţa 
umană este singurul animal a cărui gândire poate fi spusă clar, precis, exact, adecvat, coerent, profund şi 
imparţial; dar el este în egală măsură singurul animal a cărui gândire este adesea imprecisă, vagă, inexac-
tă, inadecvată, superficială, trivială sau tendenţioasă. În lumina acestei dihotomii paradoxale, se înţelege 
mai bine raţiunea de a fi a gândirii critice”3. 

A gândi critic înseamnă a-ţi dobândi autonomia şi libertatea de gândire. A nu gândi critic echiva-
lează cu pierderea propriei libertăţi, nefiind liber acela care acceptă opiniile transmise de familia şi cultu-
ra sa, de societatea în care trăieşte, fără a le analiza şi evalua. Preocuparea fundamentală a gândirii critice 
este răspunsul la întrebarea: ce calitate au credinţele tale? A gândi critic înseamnă a urmări ce anume este 
justificat să credem, iar aceasta înseamnă deschiderea spre alte puncte de vedere, toleranţă şi înţelegere 
faţă de perspectivele opuse, abordarea corectă a temei aflate în dezbatere, fără părtinire şi subiectivism. 

Un domeniu predilect de utilizare a gândirii critice este terenul pe care se manifestă argumenta-
rea. Trebuie subliniat că nu există o corespondenţă biunivocă între structurile argumentative întâlnite în 

                                                 
2 Stephen Edelson Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge University Press, New York, Melbourne, 1995, p. 4. 
3 Richard Paul, Critical Thinking, Rohnert Park (Ca), Center for Critical Thinking and Moral Critique, 1990, pp. 44-45 (apud 
Pierre Blackburn, Logique de l’argumentation, 2-e édition, Editions du Renouveau Pédagogique Inc, Saint Laurent (Québec), 
1994, p. 17). 
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texte sau viaţă şi schemele valide de raţionament puse la dispoziţia noastră de logică. Logica nu poate 
deţine toate tipurile de adevăr, iar argumentarea nu se identifică cu logica pură. În viaţa practică oamenii 
urmăresc mai degrabă eficienţa decât corectitudinea logică, realizează anumite „scurtcircuitări” ale gân-
dirii, nu ţin întotdeauna seama de logica predată în sălile de curs. Trebuie să fim mereu conştienţi că lo-
gica pură ne arată actele de gândirea aşa cum ar trebui să fie, în vreme ce argumentarea ne arată actele de 
gândirea aşa cum sunt într-un context dat. Dacă argumentele nu se supun întotdeauna exigenţelor impuse 
de logică, nu înseamnă că acestea sunt sofistice, ci doar că, în anumite situaţii, gândirea depăşeşte cadre-
le prea strâmte ale analiticităţii. 

Problema creativităţii capătă o mare importanţă în zilele noastre. Trebuie subliniat faptul că 
gândirea logică aduce o anumită contribuţie la creaţie. Albert Einstein şi alţi savanţi socotesc, însă, că şi 
mai importantă este imaginaţia, care are un grad mai mare de libertate, nu este încătuşată de reguli şi 
norme fixe, putându-se astfel lansa în conceperea unor proiecte îndrăzneţe. În creativitatea ştiinţifică, s-
a constatat că domeniile cele mai fecunde sunt acelea unde diverse discipline se întâlnesc, alcătuind un 
teritoriu de interdisciplinaritate. Se dovedeşte astfel că împrumuturile din sectoare ce par a fi îndepărtate 
de profesiune sunt fertile, în sensul că oferă modele inedite pentru reconstrucţia planurilor de acţiune. 

Deşi atât filosofia, cât şi ştiinţa sunt forme de cunoaştere care caută adevărul, cele două se deo-
sebesc prin căile care conduc la acesta: în timp ce ştiinţa apelează cu precădere la demonstraţie, filosofia 
are ca aliat de nădejde argumentarea. Demonstraţia este „mecanizabilă”, întrucât poate face obiectul unui 
calcul efectuat de o maşină. Argumentarea implică invenţia şi judecata, deci capacitatea de a lua în con-
siderare conţinutul argumentelor invocate, justeţea şi forţa lor relativă. 

Trăim într-un mediu cultural în care circulă idei, opinii, credinţe, teorii, toate acestea însemnând 
explicaţii ale lucrurilor şi evenimentelor, în faţa cărora putem adopta două tipuri de atitudini: fie să ade-
răm la ele automat, fără a reflecta asupra lor, fie să le examinăm cu atenţie, pentru a observa dacă nu se 
contrazic între ele sau sunt grevate de erori inadmisibile. Fireşte, cea de-a doua atitudine menţionată 
este specifică „gândirii critice” (pe care gânditorul australian Matthew Allen o numea inspirat „smart 
thinking”, gândire inteligentă). Dar logica argumentării nu poate fi doar apanajul specialiştilor în filosofie, 
ea se adresează tuturor şi se aplică în viaţa de toate zilele. 

Creativitatea este vitală în toate domeniile şi, în ciuda unor prejudecăţi vehiculate, ea nu este o 
moştenire genetică: putem deveni creativi dacă aplicăm câteva metode, chiar dacă nu vom deveni mari 
creatori precum Picasso sau Einstein. Avem nevoie de mai multă flexibilitate mentală în cazul modului 
obişnuit de a gândi. Nu trebuie să spunem niciodată „eu nu sunt creativ!”, este mai bine să încercăm să 
fim creativi. 

Cuvintele au o influenţă uriaşă asupra noastră: ne trag înapoi, ne ţin pe loc sau ne împing înain-
te, susţine Ştefan Prutianu, universitar ieşean specializat în domeniul comunicării şi marketingului, iar 
literatul Rudyard Kipling credea despre cuvânt că este „cel mai puternic drog al omenirii”. Pentru sofis-
tul antic Gorgias, cuvântul era „un tiran atotputernic” iar arta de a-ţi convinge concetăţenii era esenţială, 
tot atât de acută ca şi în zilele noastre, după cum observă Tzvetan Todorov: „O personalitate a vieţii 
publice nu-şi poate permite să vorbească prost. Puterea este astăzi pe vârful limbii; cuvântul (...) a rede-
venit o armă eficace”. 

În societatea noastră de azi, a nu şti să comunici cu ceilalţi, a fi incapabil de a-ţi susţine punctele de 
vedere înseamnă marginalizare. Indivizii aflaţi în această postură şi lipsiţi de astfel de abilităţi intelectuale 
comunicative şi argumentative sunt „analfabeţii raţiunii” sau chiar misologii (cei care urăsc logica), al căror 
adversar neînduplecat a fost Socrate (să ne amintim de sloganul post-decembrist de tristă amintire „noi 
muncim, nu gândim!”, vehiculat în România cu trei decenii în urmă). Dar, oamenii incapabili de a gândi 
autonom, care nu cultivă îndoiala metodică, care dau dovadă de multă naivitate şi credulitate în destule 
împrejurări sunt fiinţe uşor de manipulat, reprezintă o simplă masă de manevră pentru aceia care au inte-
resul să manipuleze. A gândi critic înseamnă a înţelege sensul informaţiilor cu care lucrezi, într-o vreme în 
care cercetările întreprinse arată că mulţi dintre semenii noştri nu sunt capabili să extragă ideea de bază 
dintr-un text simplu de ziar. Ei cunosc literele, sunt alfabetizaţi şi pot să scrie sau să citească un text, dar 
rămân dezarmaţi în faţa ideilor pe care le exprimă propoziţiile respective: ei sunt „analfabeţii raţiunii”. 

A gândi bine nu este o chestiune care vizează sau ţine doar de educaţie şi învăţământ, dar un 
prim pas în această direcţie poate fi făcut prin locul şi importanţa pe care i se acordă logicii, argumentă-
rii şi comunicării ca disciplină de învăţământ. Există opinii conform cărora, în procesul de reformare a 
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învăţământului românesc, logica poate fi una dintre disciplinele din planul de învăţământ la care se poa-
te renunţa, motivul invocat fiind acela că se simte nevoia de „descongestionare a programei”. În opinia 
noastră, renunţarea la studiul logicii ar fi o eroare regretabilă: dacă lucrurile nu merg bine în societatea 
românească, aceasta nu se datorează excesului de logică al concetăţenilor noştri, ci tocmai deficienţei de 
logică întâlnită în modurile cele mai diverse de gândire şi comportament. Din acest motiv, nu ni se pare 
lipsit de interes să amintim aici cuvintele scrise la intrarea în Universitatea Uppsala (Suedia): „A gândi 
liber e mare lucru. A gândi corect e şi mai mare”. 

Trăim într-o lume în care suntem asaltaţi din toate părţile de informaţii şi opinii diverse, primim 
din partea celorlalţi semeni ai noştri propuneri şi îndemnuri bine intenţionate, dar şi altele înşelătoare 
sau chiar răuvoitoare, avem de luat decizii care presupun cântărirea avantajelor sau dezavantajelor, tre-
buie să facem alegeri bune în acord cu cunoaşterea potrivită a lucrurilor, trebuie să diferenţiem între 
informaţii importante şi altele mai puţin importante sau chiar lipsite de importanţă, să putem disocia 
propunerile demne de încredere de propunerile înşelătoare. Cel mai bun ajutor pe care ni-l putem da 
nouă înşine în astfel de împrejurări este apelul la propria noastră gândire critică. „Cultivarea şi îmbunătăţi-
rea acestei calităţi umane remarcabile este considerabil impulsionată de studiul sistematic şi atent al logi-
cii şi teoriei argumentării. Într-adevăr, cunoştinţele de logică sunt utile pentru dezvoltarea capacităţilor 
naturale de raţionare de care dispune fiecare dintre noi, iar pe această cale ne sunt de mare ajutor şi în 
viaţa practică, deoarece aproape fiecare aspect al vieţii noastre individuale şi colective implică gândirea şi 
folosirea argumentelor”4. 

Le revin filosofiei şi logicii, credem, un rol însemnat în transformarea trecerii la o nouă viziune 
asupra lumii în perioada care urmează. Fără a fi singurele discipline care se conformează exigenţei for-
mulate, acestea au rolul de a evalua ideile şi credinţele existente în societate la un moment dat, de a re-
cunoaşte erorile de argumentare care au loc şi de a evita să le comitem noi înşine. În domeniul argu-
mentării, a ignora regulile acesteia înseamnă a ne expune să trăim în funcţie de idei false sau inadecvate, 
cu toate consecinţele pe care pot să le antreneze. A şti să-ţi susţii ideile sau a combate opiniile eronate 
constituie azi un element vital, o modalitate esenţială de adaptare la invazia viitorului.  

Logicianul Gheorghe Enescu afirma că esenţialul educaţiei este formarea capacităţii de a gândi 
logic, iar nu doar o încărcare a memoriei cu informaţii. Cunoştinţele noastre asupra unui subiect con-
stau din informaţia propriu-zisă şi din „know-how” – priceperea de a utiliza aceste informaţii. Logica ar 
trebui să răspundă la întrebarea în ce măsură este un ghid un instrument util al existenţei umane. Până la 
urmă, arată Gheorghe Enescu, scopul studierii logicii este formarea gândirii corecte, o gândire concep-
tuală, nu una pur formalizată sau calculatoristă. Condiţia fundamentală a organizării vieţii sociale, nu 
doar a cunoaşterii, este tocmai găsirea unei „ordini logice”, condiţie necesară, dar nu şi suficientă, logica 
putând dezamăgi pe aceia care caută „metode automate” de soluţionare a multiplelor probleme cu care 
se confruntă pe parcursul existenţei. De aceea, este de reţinut observaţia lui Gheorghe Enescu: „Trebu-
ie să-i avertizăm că fără facultăţi inventive logica nu le poate da nimic sau aproape nimic, căci o gândire 
sterilă rămâne sterilă cu sau fără logică”5. 

În definitiv, a şti să raţionezi şi să argumentezi bine presupune o mai bună comunicare şi înţele-
gere între indivizi. Pot exista confuzii şi ambiguităţi în gândurile noastre, dar şi în textele sau expunerile 
în care ne exprimăm gândurile. Uneori, oamenii nu se înţeleg pentru că aparţin unor culturi diferite şi 
evaluează diferit aceleaşi lucruri, alteori pentru că nu posedă aceleaşi informaţii. Este important să ştim 
cum să ne folosim de informaţiile primite. A convinge înseamnă atât respectul faţă de alţii, cât şi acela 
faţă de tine însuţi. Aşa cum ne aminteşte Philippe Breton în cartea sa Convaincre sans manipuler, actul de a 
convinge, distinct de acela de a explica sau a informa, are puterea de a face să evaluez opinia altora şi 
poate contribui la schimbarea lucrurilor din societate. A convinge pe cineva înseamnă a acţiona asupra 
lui cu ajutorul cuvântului, actul de a convinge ţinând de competenţa democratică. Utilizarea cuvântului 
pentru a convinge constituie o forţă care nu generează dominaţia. 

Am căutat să subliniem că gândirea critică este necesară, atât specialiştilor dintr-un domeniu sau 
altul, cât şi omului obişnuit, doritor de a cunoaşte şi înţelege lumea în care trăieşte. Depinde de noi înşi-
ne dacă vom avea puterea de a ne învinge inerţia şi de a încerca să gândim mai bine, act prin care avem 
de câştigat, atât noi înşine, cât şi o societate democratică. 

                                                 
4 Petre Bieltz, Mircea Dumitru, Logică şi argumentare, manual pentru clasa a IX-a, Editura All Educaţional, Bucureşti, 1999, p. 8. 
5 Gheorghe Enescu, Fundamentele logice ale gândirii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 8. 



Philosophia perennis 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

63 

 
 
 

Perspective estetice contemporane (II) 

 
Dr. Ştefan MUNTEANU 

Bacău 

 
În prima parte a cărţii sale, O estetică a urâtului, Karl Rosenkranz 

pune în relaţie urâtul cu „lipsa de formă”. Pleacă de la convingerea că 
frumosul trebuie să inspire unitatea: „Orice frumos trebuie să se prezinte 
ca unitate, dar nu să se închidă doar spre exterior, ca unitate, ci, mai mult, 
să se distingă în sine, la rândul său, pe sine, de sine ca unitate” (O estetică a 
urâtului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984, p. 83). Aceasta înseamnă că, 
în metafizica frumosului, urâtul, ca frumos negativ, reprezintă neunitatea, 
neîncheierea şi imprecizia formei. Studiind problematica, autorul vorbeşte 
de trei ipostaze ale lipsei de formă, pe care le denumeşte în termeni gre-
ceşti. Aceste ipostaze sunt: amorfia (opusul formei, al configuraţiei), asime-
tria (ordonarea inteligibilă a diferenţelor) şi disarmonia (unitatea vie).  

Amorfia nu trimite la lipsa absolută a formei, ci la o lipsă relativă 
a ei. Ideea este că prima condiţie a oricărei configurări este unitatea. Lipsa 

unităţii înseamnă lipsa delimitării spre exterior şi lipsa diferenţierilor în interior. „Lipsa delimitării spre ex-
terior este lipsa de formă estetică a unei entităţi” (Ibidem, p. 84). Problema este că prezenţa ori absenţa 
limitei depinde de entitate. Sunt entităţi, precum spaţiul şi timpul, care sunt concepute ca nelimitate. În 
asemenea situaţii, nelimitarea nu poate fi considerată nici frumoasă, nici urâtă. Chestiunea se pune în 
cazul entităţilor limitate. „Nelimitarea în general nu poate fi considerată nici frumoasă, nici urâtă. În 
comparaţia cu ea, însă, ceea ce este limitat este mai frumos, întrucât reprezintă o unitate care se rapor-
tează la sine” (Ibidem). S-a ajuns, astfel, cu explicaţia la situaţia lipsei relative a formei: „Trebuie să dis-
tingem acum de această absolută lipsă a formei acea lipsă a formei pe care o considerăm relativă în mă-
sura în care este deja prezentă o formă, deci o unitate şi o delimitare, dar lipsită încă în sine de orice di-
ferenţiere. O asemenea configuraţie este, aşadar, amorfă în sine prin nediferenţiere. Această lipsă a dife-
renţierilor este plictisitoare şi determină toate artele să se ferească de ea” (Ibidem, p. 85). 

În pledoaria pentru diversitate, Karl Rosenkranz face referire şi la viziunea lui Goethe: „Ceea ce 
Goethe spunea despre viaţă, în general, şi anume că nimic nu este mai greu de suportat decât un şir de 
zile bune, este valabil şi pentru estetică. Purismul repetat al unei forme sau culori, al unui ton sau al unei 
reprezentări, nediferenţiat în sine, şi care se separă doar de nimicul lipsei de formă exterioară, devine 
urât, chiar insuportabil” (Ibidem). Pentru o mai bună înţelegere, iată un alt argument: „Verdele este o 
culoare frumoasă, dar numai verdele, fără cerul albastru de deasupra, fără sclipirea apei prin frunziş, fără 
o turmă albă de oi pe pajişte, fără un acoperiş de ţigle roşii, întrevăzut prin frunzişul ramurilor, devine 
monoton” (Ibidem, pp. 85-86). Pe scurt: „Unitatea care este numai unitate devine, aşadar, urâtă, deoarece 
conceptul adevăratei unităţi presupune ca aceasta să se distingă de sine însăşi” (Ibidem, p. 86). 

Autorul oferă şi multe alte exemple în legătură cu modul în care se constituie amorfismul urât, 
dar se preocupă şi de perspectiva trecerii amorfismului în comic: „Efectul comic este obţinut aici în par-
te prin aceea că în locul unei anumite diferenţe la care ne aşteptăm, se repetă mereu acelaşi lucru şi în 
parte prin faptul că, încă de la începutul mişcării ei, o formă este azvârlită într-un cu totul alt sfârşit, pe 
deplin neaşteptat din perspectiva începutului” (Ibidem, pp. 88-89). 

După mai multe exemple, din diferite arte, Karl Rosenkranz pune şi o concluzie cu privire la 
amorfie: „Amorfia reprezintă nemijlocita şi totala indeterminare a formei. Ea se anulează trecând în uni-
tatea unei forme, căreia îi lipseşte, însă, o diferenţiere a propriei interiorităţi, aşa încât prin această nedi-
ferenţiere ea este în sine lipsită de formă. Sau deosebirea se constituie în afara formei, dar astfel încât 
reprezintă anularea formei” (Ibidem, p. 91). 

Asimetria trimite la ordonarea inteligibilă a diferenţelor. Aceasta înseamnă că unitatea unei 
forme artistice este asigurată atât de regularitatea repetărilor, cât şi de diversitatea configuraţiei. Aşa se 

Ştefan Munteanu 
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explică faptul că întreaga artă tinde spre variaţie, pentru a evita monotonia unităţii formale. Diversitatea 
însă nu trebuie să devină amalgam. Anumite proporţii au rolul de a evita haosul. „Urâtul în diversitate 
constă, aşadar, în lipsa unei legături inteligibile, care să adune din nou într-o formă relativă sumedenia 
derutantă a detaliilor sale” (Ibidem, p. 92). Totuşi, dezordinea poate fi justificată până la limita comicului. 
Ingeniozitatea asocierilor trebuie să evite situaţiile absurde. 

Înţelegem, astfel, că în artă este foarte importantă relaţia dintre regularitate şi iregularitate. Pentru 
că nu este frumoasă nici regularitatea absolută, nici iregularitatea absolută. Pe de altă parte, opunerea ne-
potrivită a celor două perspective conduce la situaţii comice. Regularitatea devine comică prin pedanteria 
pe care o propune, iar iregularitatea devine comică prin batjocorirea pedanteriei. În acest sens, Karl 
Rosenkranz arată: „Dacă unitatea şi cu diferitul se vor contopi, atunci acest lucru se poate întâmpla în 
primul rând prin aceea că forma se repetă, dar că în această repetare ea revine totodată ca inversiune. Repe-
tarea formei este egalitatea regularităţii; revenirea ordinii este inegalitatea iregularităţii. Această formă a egali-
tăţii, identică totuşi cu sine în inegalitate, este simetria propriu-zisă” (Ibidem, p. 96). Ce înţelegem de aici? 
Înţelegem că „simetria nu ne înfăţişează o simplă unitate sau o simplă varietate, o simplă diferenţă; nici o 
simplă regularitate sau iregularitate, ci o unitate care conţine în egalitatea ei inegalitatea. Cu toate acestea, 
nici simetria nu reprezintă încă desăvârşirea formei; constituirea superioară a frumuseţii îşi subordonează 
şi ea simetria numai ca pe un moment pe care, în anumite condiţii, îl depăşeşte” (Ibidem, pp. 96-97). 

Înţelegem, deci, că doar la nivel abstract simetria înseamnă regularitate. În realitate, simetria este 
o regularitate ce conţine o opoziţie între sus şi jos, dreapta şi stânga, mare şi mic etc.; „mai exact, care în 
repetarea asemănătorului închide în sine inversarea poziţiei, ceea ce numim inversiune, adică modul în 
care ochii, urechile, mâinile şi picioarele trupului uman se comportă simetric” (Ibidem, p. 97). Şi mai înţe-
legem că asimetria nu este doar lipsă de formă, ci este diformitate evidentă. Diformitatea, chiar dacă 
este greu de suportat, uneori poate deveni un mijloc important al comicului: „În lipsa de simetrie nu se 
află încă nimic comic, dar în încâlceală şi confuzie el începe să se facă simţit, deoarece aici o formă o 
incomodează şi o estompează pe alta” (Ibidem, p. 100). 

Interesant este şi felul în care Karl Rosenkranz subliniază importanţa contrastului în artă. Ideea 
este că trebuie „să facem deosebire între falsul contrast, considerat urât, şi contrastul adevărat, conside-
rat frumos” (Ibidem, p. 102). Trebuie să facem deosebirea şi între contrast şi diferenţă: „Falsul contrast ia 
naştere mai întâi prin aceea că în locul opoziţiei ce se cere constituită apare doar diferitul; căci acesta 
este numai diferenţa imprecisă, încă incapabilă să dea naştere unei tensiuni... Diferitul, în orice cantitate 
ne-ar fi oferit, nu este în stare să înlocuiască interesul pe care ni-l trezeşte contrastul” (Ibidem, p. 102). Pe 
de altă parte, nici contrastul nu trebuie să devină strident. Dar care este contrastul optim? „Adevăratul 
contrast implică opoziţia ca inegalitate a egalului. Astfel, roşul este egal cu verdele în ipostază de culoa-
re; albul şi negrul în lipsa de culoare; binele şi răul în faţa libertăţii, solidul şi lichidul în cadrul materiei 
ş.a.m.d.” (Ibidem, p. 104). Şi ce este contrastul fals? „Falsul contrast provine, dimpotrivă, din totalitatea 
diferenţierilor calitative şi ne înfăţişează o opoziţie aparentă, ca atunci când lui «mare» nu îi opunem ad-
jectivul «mic», ci neînsemnatul, puţinul sau debilul” (Ibidem). Altfel spus: „Falsul contrast este deja rup-
tura interioară a raportului simetric, trecerea în disonanţă, realizată prin contradicţie” (Ibidem, p. 108). 

Drept consecinţă, „simetria nu este ultima dintre determinările formale ale frumosului, căci în 
egalitatea repetărilor există un anume rost, plăcut în sine, dar care ca atare este şi exterior şi plictisitor, 
întocmai ca diferenţierile simplei regularităţi” (Ibidem). 

Disarmonia conduce la gândul de interacţiune liberă: „Ca factor estetic, unitatea ajunge la îm-
plinire abia prin aceea că diferenţierile se constituie ca momente vii ale întregului, aflându-se laolaltă 
într-o interacţiune liberă” (Ibidem, p. 110). Altfel spus, nu numai unitatea trebuie să se prezinte ca autode-
terminându-se în raport cu diferenţierile ei, ci şi aceste diferenţieri trebuie să posede un caracter de au-
todeterminare. În această situaţie, crede Karl Rosenkranz, putem vorbi de principiul unităţii ca entitate 
armonioasă: „Armonia nu este doar unitate abstractă, independentă; ea nu este nici o unitate ce se divi-
de în diferenţe exterioare, indiferente una faţă de alta: ea este, dimpotrivă, acea totalitate ce-şi produce 
liberă propriile diferenţe spre a le reintegra apoi în sine, o totalitate pe care, după modelul naturii, o 
numim de aceea organică” (Ibidem). O asemenea totalitate organică este în stare să depăşească prin sine 
însăşi contradicţia în care pot intra diferenţele ei: „Anticii preţuiau atât de mult armonia, încât îi subor-
donau în întregime individualitatea deosebirilor, în vreme ce modernii tind să sacrifice armonia caracte-
risticii individuale” (Ibidem, p. 111). 
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Opera armonioasă repetă esenţa întregului în fiecare dintre diferenţierile sale, conferindu-le to-
tuşi acestora un suflet propriu. Chiar dacă se descompune în multitudinea diferenţierilor, opera armoni-
oasă ştie să reunească aceste diferenţieri, sub forma sintezei întregului. „Disarmonia provine, prin urma-
re, din armonie, ca autoinversare a ei, căci fără a putea postula armonia unei structuri nu vom putea 
vorbi nici de disarmonie” (Ibidem, p. 112). 

Lipsa armoniei este resimţită atunci când este aşteptată o unitate vie şi este întâlnită doar una 
abstractă: „Dacă unitatea deosebirilor se anulează prin faptul că acestea intră în contradicţie fără a se 
reintegra în unitate, atunci ia naştere acea divizare pe care o numim, de preferinţă şi cu îndreptăţire, 
disarmonie” (Ibidem, p. 113). În spirit kantian, Karl Rosenkranz face distincţie între disarmonia care ex-
primă o necesitate, deci o disarmonie frumoasă, şi disarmonia întâmplătoare, urâtă: „Disarmonia necesară 
este conflictul ce poate lua naştere printr-o ciocnire justificată între deosebirile aşa-zis ezoterice implica-
te într-o unitate; cea întâmplătoare este contradicţia oarecum exoterică, ce-i este impusă unei unităţi” (Ibi-
dem). Tot în spirit kantian, autorul defineşte frumosul şi urâtul: „Frumos este – spune cu îndreptăţire 
Kant – ceea ce place universal şi în mod dezinteresat; urât este, aşadar, ceea ce displace universal şi în 
mod dezinteresat. Disarmoniosul poate, deci, să ne trezească interesul fără a fi frumos – îl vom numi 
atunci interesant” (Ibidem). 

Cea de-a doua parte a cărţii lui Karl Rosenkranz abordează „incorectitudinea”. Autorul reamin-
teşte, mai întâi, că urâtul este şi natural şi spiritual. Mai departe, pleacă de la observaţiile anterioare cu 
privire la amorfie, asimetrie şi disarmonie, după care conchide: „Concordanţa dintre realitate şi concep-
tul abstract, împlinirea obiectivă a legităţii exprimă corectitudinea. Ea constă, aşadar, în obligaţia ca 
forma estetică să fie reprezentată în conformitate cu ceea ce-i aparţine conform conceptului ei, fără 
adăugarea nici unui element străin esenţei sale şi fără a fi impusă nici unei transformări care să-i contra-
zică normalitatea. În negarea acestor condiţii se află esenţa incorectitudinii” (Ibidem, p. 122). Autorul 
abordează incorectitudinea sub trei aspecte: incorectitudinea în general, incorectitudinea în diferitele stiluri artistice 
şi incorectitudinea în artele particulare. 

Incorectitudinea în general conduce la ideea că artistul autentic nu se opreşte doar la corecti-
tudine, nu doar imită, ci trebuie să abstragă idealul prin contemplaţia spirituală a materialului empiric ce 
îi stă la îndemână: „Va trebui să-i acordăm artistului dreptul la o relativă schimbare a simplei realităţi, în 
măsura în care aceasta îi este necesară pentru redarea adevărului obiectiv al ideii şi nu vom avea voie să 
blamăm o asemenea depăşire a formelor empirice ca incorectitudine; vom respinge numai idealizarea 
subiectivă ce iroseşte forţa specifică a individualităţii în potenţări abstracte” (Ibidem, p. 126). Rezultă că 
arta nu se limitează la simpla corectitudine; că în anumite condiţii i se permite chiar să fie incorectă, dar 
fără a contrazice frumosul. 

Incorectitudinea în diferitele stiluri artistice pune problema grijii artistului faţă de identitatea 
stilistică. Altfel spus, o operă de artă este corectă dacă vădeşte proprietăţile unui anumit stil. Iar dacă 
neglijează identitatea stilistică este incorectă. Autorul distinge trei niveluri ale stilului, respectiv: stilul 
înalt, stilul mediu şi stilul scăzut: „Stilul înalt tinde spre sublim; cel mediu se mişcă cu demnitate şi gra-
ţie, cel uşor trece în obişnuit, dar mai ales în burlesc şi în grotesc” (Ibidem, p. 140). Când apare incorecti-
tudinea? Când într-o operă de artă nu este păstrat cu consecvenţă stilul cerut de esenţa ei. Tot în acest 
capitol, autorul aduce în discuţie şi ideea de stil naţional, aflat în strânsă legătură cu gustul naţional. Şi 
aduce îndreptăţite dovezi din culturile occidentale şi orientale. Vorbeşte, de asemenea, şi despre stilul 
unor şcoli artistice. 

Incorectitudinea în artele particulare aduce în atenţie prezenţa urâtului atunci când este des-
considerată specificitatea artelor. Sigur că oricare artă înfăţişează frumosul, dar fiecare o poate face într-un 
mod specific. Sigur că artele trebuie să se sprijine reciproc, însă un tip de incorectitudine ia naştere prin 
întrepătrunderea nepermisă a acestora. „Orice artă deţine o maximă forţă de expresie numai în cadrul 
determinantelor ei calitative. Dacă le încalcă şi dacă tinde la efecte imposibil de obţinut prin mijloace 
proprii, ci numai prin cele ale altor arte, atunci ea se autocontrazice şi devine urâtă” (Ibidem, p. 152). Re-
zultă, din cele discutate până acum, că apare posibilitatea urâtului prin lezarea unităţii, armoniei şi dife-
renţei. Am mai văzut, de asemenea, că urâtul nu este pur şi simplu absenţa frumosului, ci o negare a 
acestuia. Pe de altă parte, observăm că lipsa de formă şi incorectitudinea îşi ating apogeul atunci când 
lipseşte libertatea de creaţie. 
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Să desluşim Cruciada I cu ajutorul lui Steven Runciman 

 
Doru SICOE 

Oradea 
 

Conflictul între civilizaţii este o temă veşnic actuală, care, la început de vară 2020, şi-a exersat incan-
descenţa între albi şi negri, cu epicentrul în SUA. Până nu de mult, dăduse în foc conflictul dintre musul-
mani şi creştini, unul vechi de circa 1.400 de ani...  

Despre cruciade, luate de obicei integral, au apărut câteva cărţi în limba română, cam subţiri dacă ne 
gândim că ele reprezintă o perioadă de peste două secole de istorie tumultuoasă1. Prin urmare, traducerea 
monumentalei opere a celebrului isto-
ric britanic Steven Runciman (1903-
2000) era un pas necesar şi el a fost 
făcut de Editura Nemira, în anul 
2014. Istoria cruciadelor, considerată cea 
mai importantă realizare a sa, a apărut 
aşadar în trei volume, în colecţia 
Byzantivm, traduse de patru cercetători 
de la Institutul de Istorie „Nicolae 
Iorga” din Bucureşti: Maria Pakucs-
Wilcocks, Marian Coman, Ovidiu-
Victor Olar şi Ovidiu Cristea. 

Eu vi-l prezint acum doar pe primul, care are fix 400 de pagini, cusute într-o copertă cartonată. În caz 
că nu veţi reuşi să citiţi integral această excelentă lucrare, să ştiţi că cel puţin pe primul volum, dedicat Crucia-
dei I, ar trebui să-l parcurgeţi, deoarece spectaculosul succes al primeia dintre cruciade nu va mai fi atins de 
niciuna dintre cele care au urmat. În plus, lucrarea oferă o foarte plăcută lectură de vacanţă, o carte de istorie 
care se citeşte, însă, ca un roman sau, după cum formula Maria Pakucs-Wilcocks: „Este o lectură animată, un 
adevărat roman de aventură, în care ni se prezintă două tabere în antiteză: Orientul şi Occidentul”2. 

Cruciadele constituie o istorie prea glorioasă, de prea mare însemnătate în istoria Europei şi a Lumii, 
cu reverberaţii până în ziua de azi, ca să nu ne fie cunoscută. Voi trece, aşadar, în revistă doar prima dintre 
cruciade, care este şi cea mai importantă, ea fiind actul de naştere al fenomenului cruciadelor şi generatoarea 
unei noi mentalităţi în Occident. Cartea lui Runciman este acum cea mai cuprinzătoare lucrare în limba ro-
mână despre prima cruciadă. 

 
O simplă aventură sau ceva mai mult?... 
Reuşita primei cruciade, care ajunge să recucerească întreg litoralul est-mediteranean de până la Ieru-

salim, a provocat profunde schimbări economice şi politice care au generat un nou stil în arhitectură şi artă, 
cel gotic, unul maiestuos, pe măsura extraordinarei realizări occidentale din Orient. Aceasta a pregătit terenul 
pentru cucerirea europeană de mai târziu, avându-i ca vârf de lance pe Vasco da Gama şi Cristofor Columb. 
Între cele două evenimente istorice, cruciadele şi epopeea maritimă, se cuvine să-l inserăm pe Marco Polo, a 
cărui mărturie scrisă despre călătoria în China, în secolul al XIII-lea, va înflăcăra pe Columb şi pe mulţi alţii, 
impulsionând lansarea unei noi epopei, numită în istorie Marile descoperiri geografice.  

Globalizarea, al cărei prim părinte este considerat Alexandru cel Mare, este o realizare europeană, nu 
arabă, nici chineză. Epopeea cruciadelor, retrogradată de unii la categoria „aventură”, stabileşte practic tipa-
rul pentru viitoarele cuceriri şi colonizări realizate de Occident, un exerciţiu militar, politic, economic şi so-
cial desfăşurat între secolele XI şi XIII, în perioada de vârf a Evului Mediu. 

Desigur, a existat în ultima vreme şi un curent de political correctness în stare să înfiereze această im-
portantă şi sângeroasă aventură a Occidentului în favoarea musulmanilor, ale căror cuceriri de la Imperiul 

                                                 
1 Ultima apariţie de care ştim şi merită semnalată este Prima cruciadă 1096-1099, de David Nicolle, având 144 de pagini, scoa-
să de Editura Litera, în 2018. 
2 Claudia Coldaş, Istoria cruciadelor – Orientul şi Occidentul între ignoranţă şi cunoaştere, 9 noiembrie 2015, pe siteul cultural 
societatesicultura.ro, online: http://societatesicultura.ro/2015/11/lansare-istoria-cruciadelor/. 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=107477
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Bizantin şi crunta oprimare a populaţiei creştine din teritoriile ocupate erau, însă, trecute sub tăcere. Acest 
curent istoriografic de interes politic trebuie să se mai fi domolit după celebrul 9/11 american din 2001 şi 
atentatele musulmane din Europa de după aceea. Realitatea este că adepţii Islamului, dintre care s-au extras 
cei mai teribili terorişti ai planetei, o duc foarte bine în Europa şi America, în timp ce creştinii sunt în conti-
nuare stigmatizaţi şi masacraţi în lumea musulmană, mai ales în Africa. Şi suntem deja în Mileniul III... 

Cum remarca revista Observator cultural, „iată că, după o mie de ani, lupta dintre Creştinătate şi Islam 
nu s-a încheiat. Am putea pricepe multe dintre întâmplările de astăzi şi prin prisma istoriei de ieri, oricât ar 
părea de îndepărtate de noi acele vremuri. Un studiu istoric plin de informaţii şi de analize corecte, o carte 
densă despre convulsiile unei Europe dominate azi de un multiculturalism care nu duce nicăieri, o lungă po-
veste, nu doar pentru profesioniştii istoriei”3. 

Prin urmare, daţi-mi voie să am o abordare mai „curajoasă” a subiectului în discuţie. 
 
Scurt excurs biobibliografic 
Remarcabila lucrare a jurnalistului şi istoricului Steven Runciman (1903-2000) nu am putea spune că 

suferă de vreun subiectivism creştin sau politic, chiar dacă a fost publicată în 1951-52-54, înaintea unei reali-
zări americane pe acelaşi subiect. După cum observa Ovidiu Cristea, atât de cuprinzătoarea lucrare „este una 
dintre ultimele tentative de sinteză a unui singur autor”4. 

Runciman era deja un bun cunoscător al Orientului Apropiat şi Mijlociu, unde, graţie unei moşteniri 
generoase (apropo de Caragiale al nostru), şi-a permis să stea ani de zile şi de unde trimitea corespondenţe 
presei de acasă. Experienţa jurnalistică l-a transformat într-un istoric model, chiar dacă atipic, vizitând per-
sonal locurile despre care scrie, mai ales câmpurile de luptă încărcate de dramă, sânge şi glorie. Nu e de mi-
rare deci că Runciman, aşa cum observa The Yale Review – cel mai vechi jurnal literar din Statele Unite – 
„specialiştilor le oferă o abundenţă de interpretări noi, iar profanilor le dăruieşte romance şi suspans în 
aproape fiecare pagină”. 

Cariera de corespondent de presă la Sofia, Cairo, Istanbul şi Atena l-a făcut să înţeleagă beneficiul 
relaţiilor la nivel înalt, reuşind să-şi facă o profitabilă reţea de prieteni importanţi prin ţările răsăritului, aspect 
ce i-a înlesnit accesul la documente greu accesibile. Aşa se explică probabil şi traducerea acestui „istoric bur-
ghez” în vremea lui Ceauşescu, din opera căruia a fost aleasă atunci Căderea Constantinopolului – 1453, apărută 
la noi, pentru prima dată, în 1971. Cât de mult însemna acel eveniment medieval stă mărturie şi „un scurt 
schimb de replici dintre Steven Runciman şi Martha Bibescu, dialog ce se află menţionat în jurnalul de me-
morii al acesteia. Văzând că istoricul purta doliu la cravată, Martha Bibescu l-a întrebat ce s-a întâmplat. 
Runciman i-a reamintit că în acea zi (marţi, 29 mai 1453 – n.n.), în urmă cu 500 de ani, căzuse Constantino-
polul. Acest episod arată cât de implicat era autorul şi cât de mult a investit în studiile sale, din toate puncte-
le de vedere”5. 

După 1989, fiind deja un autor validat de publicul românesc, îi apar mai multe volume, precum Ve-
cerniile siciliene (1993), Teocraţia bizantină (2012), Marea biserică în captivitate (2013), Istoria cruciadelor vol. I-III 
(2015), Maniheul medieval (2016), Ultima renaştere bizantină (2016), unele chiar în două sau trei ediţii. Din păca-
te, nu i-a apărut toată opera, care însumează 27 de volume6, cel mai mult lipsindu-ne Istoria primului imperiu 
bulgar, publicată în engleză şi pe internet. 

La Eton College, elevul James Cochran Stevenson Runciman era nu numai contemporanul, ci şi pri-
etenul altui viitor mare nume britanic, George Orwell – Eric Arthur Blair (1903-1950), pe numele lui real. 
Împreună, cei doi au şansa de a studia franceza, pentru un an, cu nimeni altul decât Aldous Huxley (1894-
1963), un nume în plină ascensiune. În 1921, Runciman intră la Trinity College, Cambridge, unde devine 
discipolul, singurul, de altfel, al istoricului John Bagnell Bury (1861-1927) şi asta numai după ce află că 
Runciman cunoaşte limba rusă. Graţie profesorului său, Runciman începe să înveţe istoria bulgarilor şi bi-
zantinilor, rămânând profesor la Trinity College, începând cu 1927. Moştenirea impresionantă, lăsată de bu-
nicul său, îi parvine lui Runciman în 1938, ea făcându-l să renunţe la catedră şi să se dedice complet călătorii-
lor şi scrisului, sub umbrela calităţii de ziarist. Lucru care va conferi condeiului său un farmec aparte, seducă-
tor, departe de stilul ce se dorea impersonal al istoricilor vremii: „Viziunea sa despre scopul unui istoric şi 

                                                 
3 Cristina Manole, Lecturi în vremuri de austeritate. Istoria ca o lungă poveste, în Observator cultural, nr. 767-768, 09-04-2015, Bucu-
reşti, online: https://www.observatorcultural.ro/articol/lecturi-in-vremuri-de-austeritate-istoria-ca-o-lunga-poveste-3/. 
4 Claudia Coldaş, op. cit. 
5 Ibidem. 
6 Ovidiu Cristea, Cuvânt introductiv, în Istoria cruciadelor, vol. I, Editura Nemira, Bucureşti, 2014, p. 5. 
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credinţa că scrii ca să fii citit l-au determinat să se adreseze mai degrabă publicului larg decât academicieni-
lor. Stilul său lucid s-a pliat perfect pe această idee”, apreciază prestigiosul cotidian britanic The Telegraph. 

Emoţia, un lucru atât de specific uman, este un element cheie în abordarea lui Runciman, aspect ce-l 
ridică imediat în rândul preferinţelor publicului consumator de istorie. Prin urmare, la Runciman opera im-
presionează nu numai prin calitatea şi profunzimea cercetării, ci şi prin talentul de povestitor care cunoaşte 
bine specificul uman.  

Şi, luând în considerare preferinţa pentru filmele documentare ale oamenilor maturi de azi, specie 
dezvoltată în ultimele decenii şi al cărei vârf de lance sunt televiziunile Discovery, National Geographic şi 
BBC, am putea spune că Istoria cruciadelor de Steven Runciman este documentarul vremii sale în forma lui 

maximă, care în anii ʼ50 ai secolului trecut putea fi numai pe hârtie. 
 
Cum a pornit Occidentul la Cruciadă 
După Cuvântul introductiv semnat de Ovidiu Cristea, volumul are o Prefaţă a autorului, urmată de cinci 

„cărţi”, cu câte trei-cinci capitole fiecare, lucrarea finalizându-se cu o „carte” de Anexe, aici intrând şi Biblio-
grafia. Cu alte cuvinte, este un volum uşor de parcurs şi graţie structurii, nu doar stilului literar. Volumul 

merge până la întemeierea Regatului Ierusalimului, un con-
cept de care nu putea fi vorba la declanşarea cruciadei. 

Prima cruciadă nu a fost neapărat rezultatul întâm-
plării, însă ea a avut nevoie şi de mult noroc pentru a fi ur-
nită. Norocul acesta a fost dat de înflăcărarea spontană a 
maselor, de o opinie publică copleşitoare, generată de apelul 
bine plasat al papei Urban al II-lea, sosit în Franţa sfârşitu-
lui verii anului 1095. Era perioada masivului stil romanic şi 
a reurbanizării Occidentului, în care străzile înguste cu 
scurgerile pe mijlocul drumului şi zidurile de apărare nere-
gulate dominau aşezările. Subcapitolul Chemarea este însă al 
treilea din Cartea a II-a, numită Propovăduirea cruciadei.  

Dar ce a făcut Steven Runciman în celelalte 111 pa-
gini ale volumului? Pur şi simplu el spune povestea din 
momentul cuceririi Ierusalimului de la bizantini, în anul 
638, de califul Omar. Aşa şi este normal să fie! Iată că la 

aproape 73 de ani de la moartea marelui împărat Iustinian, acest sacru oraş al Creştinătăţii intra pe mâna 
propovăduitorilor unei noi religii, pornită de la triburile de păstori din deşertul arab şi a cărei expansiune 
extrem de rapidă va crea un imperiu în doar câteva decenii, numit Califatul. Vechiul Imperiu Roman de Ră-
sărit, pe care istoricii îl denumesc cum el nu s-a denumit vreodată, adică Imperiul Bizantin, intra într-o fază 
de continue pierderi teritoriale, pierzând nordul Africii şi estul Mediteranei până la Asia Mică, actuala Turcie. 
Pierderea acestei capitale a creştinătăţii e resimţită cel mai greu de pelerinii care se duceau la Locurile Sfinte 
din patria lui Isus, un aspect umilitor, dătător de nesiguranţă pentru toată lumea creştină. 

Pe măsură ce Occidentul se stabilizează, după căderea definitivă a Imperiului Roman de Apus, în 
476, el se va şi catoliciza, arianismul popoarelor germanice fiind încetul cu încetul eliminat. În afară de expe-
diţiile militare şi negoţ, singura formă de turism în acea perioadă de Ev Mediu Întunecat erau pelerinajele la 
tot felul de locuri sfinte, acţiune anevoioasă şi chiar periculoasă, dar încărcată de aventură şi cunoaştere. Pe-
lerinajul în Palestina ocupată de musulmani era cel mai sfânt dintre toate, dar şi cel mai presărat de pericole. 
Într-un astfel de pelerinaj moare de pildă tatăl lui William Cuceritorul, ducele Robert Magnificul, răpus de 
boală în anul 1035, după ce se întorcea de la Ierusalim. La noi, în 2020, un pelerin la Ierusalim nu numai că a 
adus boala Covid-19 acasă, dar a şi împrăştiat-o în mod fraudulos la zeci de persoane, fiind făcut celebru de 
mass-media ca „un fost angajat al MAI”... 

După aproape cinci secole de ocupaţie musulmană a Ierusalimului, situaţia devenise intolerabilă, papa 
Urban aflând de la pelerini „nu doar că drumurile din Asia Mică erau blocate, dar şi că Ţara Sfântă era practic 
închisă pentru pelerini”7. Iată că cererile repetate de ajutor din partea Constantinopolului, în ciuda Marii 
Schisme din 1054, vor fi luate în sfârşit în considerare de Occident, acum fiind vorba de cererea adusă papei de 
o solie a împăratului Alexios Comnenul (Alexie I). În ultimii ani, turcii reuşiseră să ajungă la doi paşi de mărea-
ţa capitală edificată de Constantin. Rămânea încă cel mai mare şi strălucit oraş din această parte a Lumii. 

Vă las să vedeţi singuri cum trece în revistă autorul cele cinci secole de istorie medievală cu Ierusa-

                                                 
7 Steven Runciman, Istoria cruciadelor, vol. I, Editura Nemira, Bucureşti, 2014, p. 125. 
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limul în ograda Islamului, eu revenind la apelul papei Urban al II-lea, cel care a reuşit să urnească totul. Deşi 
se mai făcuseră eforturi în trecut, nimeni nu reuşise să pună în mişcare Occidentul către est. Amintesc aici 
pe cel de care se leagă prima şcoală medievală de pe teritoriul României, de la Cenad, adică pe călugărul be-
nedictin veneţian Gerard (Gellért, în maghiară) care, predicând cruciada, ajunge, prin anul 1020, principalul 
părinte catolic de la curtea regelui Ştefan, creştinatorul Ungariei. 

La Urban al II-lea a funcţionat însă excelent „lansarea produsului” şi marketingul, cum s-ar spune azi. 
Apelul său a avut un asemenea răsunet, încât a devenit „viral”, dacă vreţi. Şi succesul tocmai aici îşi are rădă-
cina, deoarece o nouă şi întreagă mentalitate a luat naştere peste noapte, câştigând un avânt de nestăvilit. 

Papa mersese în Franţa pentru Conciliul din Clermont, care s-a desfăşurat între 18 şi 28 noiembrie 
1095 şi la care au participat „în jur de trei sute de clerici”8. S-au luat hotărâri importante cu privire la organi-
zarea şi disciplina Bisericii Catolice, dar cel mai important pentru noi şi pentru cei de acolo avea să devină 
anunţul extraordinar pe care papa l-a fixat pentru marţi, 27 noiembrie. Cu această ocazie, papa avea să fie 
obligat la o „baie de mulţime”, cum s-ar traduce în limbajul specializat de astăzi: „Mulţimile de clerici şi de 
laici adunate au fost prea mari pentru a încăpea în catedrală, acolo unde se desfăşurase conciliul până atunci. 
Tronul papal a fost instalat pe o platformă, în câmp deschis, în afara porţii de răsărit a cetăţii. Iar acolo, 
atunci când mulţimile s-au adunat, Urban s-a ridicat în picioare şi li s-a adresat” – povesteşte Runciman. 

Cu dorinţa sa de detaliu şi exactitate, el reface apelul papal, după analiza celor cinci surse care l-au 
redat ceva mai târziu. Şi, pentru a înţelege momentul astral care s-a creat, vi-l redau aşa cum îl descrie 
Runciman: „Se pare că (papa – n.n.) şi-a început cuvântarea vorbindu-le celor care-l ascultau despre nevoia 
de ajutor a fraţilor lor din Răsărit. Creştinătatea răsăriteană a cerut sprijin pentru că turcii înaintau în inima 
pământurilor creştine, maltratându-i pe locuitori şi profanându-le altarele. Dar nu a vorbit doar de Romania 
(adică de Bizanţ). Papa a pus accentul pe sfinţenia deosebită a Ierusalimului şi a descris suferinţele pelerinilor 
care călătoreau într-acolo. După ce a pictat un tablou sumbru, şi-a lansat marea chemare. Creştinătatea apu-
seană să purceadă la eliberarea Răsăritului. Bogaţi şi săraci deopotrivă. În loc să se ucidă unii pe alţii, să poar-
te un război drept, împlinind lucrarea Domnului, iar Domnul îi va conduce. Păcatele le vor fi dezlegate şi 
iertate celor care vor muri în luptă. Aici viaţa era nefericită şi păcătoasă, iar oamenii se istoveau până la piei-
rea trupurilor şi sufletelor lor. Aici erau săraci şi nefericiţi, acolo, vor fi veseli şi îmbelşugaţi, adevăraţi prie-
teni ai Domnului. Să nu sufere nicio amânare. Să fie gata să pornească când va veni vara, iar Domnul îi va 
călăuzi”9. Semnul crucii avea să fie cusut pe umeri (pe piept va apărea abia după prima cruciadă!), la cei care 
se dedicau acestei sfinte misiuni. 

Un asemenea eveniment oratoric şi spiritual nu le fusese dat să trăiască celor de-acolo niciodată în 
obscura lor existenţă. Runciman continuă: „Urban a vorbit cu pasiune şi cu toată priceperea unui mare ora-
tor. Răspunsul a venit imediat şi a fost extraordinar. Strigăte de Deus la volt – Este vrerea Domnului! – i-au în-
trerupt discursul. De-abia şi-a isprăvit papa cuvintele, că episcopul du Puy s-a ridicat din scaun şi, îngenun-
chind în faţa tronului, a cerut îngăduinţa de a se alătura sfintei expediţii. Sute de oameni s-au înghesuit să-i 
urmeze exemplul. Apoi cardinalul Grigore a căzut în genunchi şi a spus cu glas tare Confiteor, iar toată mul-
ţimea aceea imensă a spus după el. Atunci când rugăciunea s-a încheiat, Urban s-a ridicat încă o dată şi a ros-
tit dezlegarea de păcate şi i-a îndemnat pe cei care ascultau să meargă acasă”10. Episcopul Adhémar du Puy 
va fi desemnat mai apoi de papă drept conducătorul canonic al cruciadei. 

Acest remarcabil discurs lămureşte şi o altă poveste care s-a vehiculat în legătură cu regele Ungariei 
Ladislau I, întemeietorul Oradiei. O însemnare medievală spunea că papa îi trimisese chiar lui sabia de con-
ducător al cruciadei, dar că moartea sa neaşteptată l-a împiedicat să mai ajungă în fruntea extraordinarei ex-
pediţii. Doar că Ladislau I murise deja pe 29 iulie 1095, la Nitra, deci cu mult înainte de chemarea de la 
Clermont, cea care născuse de fapt evenimentul. Într-adevăr, celelalte cruciade vor avea în fruntea lor capete 
încoronate, inclusiv un urmaş al lui Ladislau I, dar prima cruciadă nu a avut. Mai mult, regatul apostolic al 
Ungariei, condus de Coloman I Cărturarul (nepotul de frate al lui Ladislau I), nu va participa deloc la prima 
cruciadă, mulţumindu-se să-i susţină pe cei care traversau ţara sau să-i măcelărească pentru jafurile făcute, 
după caz... 

Înflăcărata chemare a venit la timpul oportun, în locul potrivit. În plus, participanţilor le era promisă 
iertarea tuturor păcatele dacă vor merge până la capăt şi nu vor dezerta din războiul sfânt. Acum este prima 
dată când am putea vorbi de celebrele „indulgenţe”, care, patru secole mai târziu, îl vor revolta la culme pe 
canonicul german Martin Luther. 

                                                 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, p. 126. 
10 Ibidem, p. 127. 
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Pentru toţi, inclusiv pentru tâlhari şi criminali, chemarea papei era şansa unui nou început, a unei noi 
existenţe, fără copleşitoarea apăsare a păcatelor, cu perspectiva suplimentară a unei îmbogăţiri rapide, inclu-
siv pentru nobilimea nenorocoasă. „Entuziasmul a fost mai mare decât se aşteptase Urban” – spune 
Runciman. Şi vreun plan de cum trebuie organizat totul nu exista încă. Iată de ce, cei care s-au grăbit şi-au 
croit propria odisee, una cât se poate de dramatică. Mulţimi nestăvilite, într-un număr cum nu se mai văzuse, 
luau calea Orientului Apropiat, nerespectând orarul papal. 

 
Valurile 
Europa de acum o mie de ani avea extrem de puţină populaţie faţă de sutele de milioane de acum, 

terenul fiind în mare parte împădurit. Se estimează chiar că primul miliard omenirea l-a atins abia la finalul 
domniei lui Napoleon, deci la şapte secole de la prima cruciadă. Prin urmare, valurile nesfârşite de oameni 
care, sub imboldul cruciadei, luau drumul Orientului trebuie să fi fost un tablou extraordinar pentru lumea 
analfabetă de atunci. Era o adevărată revoluţie, o mulţime greu de hrănit şi ţinut sub control. Deplasarea se 
făcea în primul rând pe jos, cu tot felul de încăierări pe parcurs, aspect care ne aminteşte oarecum de mineri-
ada din ianuarie 1999, cu Bucureştiul pe post de Constantinopol. 

Poate că secretul reuşitei primei cruciade a constat tocmai în valurile de populaţie stârnite de noul şi 
strălucitul ideal de a elibera Locurile Sfinte. De la cele dezordonate se va ajunge încet, dar sigur, la cele disci-
plinate, ţinute sub control şi puternice. Primele fac stricăciuni în lumea creştină, mărind însă ecoul ridicării la 
cruciadă, adică al „promovării evenimentului”, în termenii capitalişti de azi. Următoarele vor reuşi să ajungă 
în adâncimea teritoriului musulman şi chiar să obţină victorii nesperate, culminând cu cucerirea însângerată a 
Ierusalimului, în anul 1099. 

Prin urmare, vorbim mai întâi de Cruciada populară condusă de Petru Eremitul şi Gauthier Fără-
Căpătâi. Ea se formase în primăvară anului următor, nu cum ceruse papa, la sfârşitul verii, după adunarea 
recoltelor, adică. Era alcătuită din ţărani, orăşeni, mici nobili, tâlhari şi criminali, unii dintre aceştia luându-şi 
familiile cu ei, în periculoasa aventură. „Pentru ca să poată fi hrăniţi era esenţial să înainteze mereu, pentru 
că puţine regiuni din Europa medievală aveau un asemenea surplus de hrană încât să poată aproviziona o 
vreme mai îndelungată o mulţime atât de numeroasă” – precizează Runciman11. 

Gauthier Fără-Căpătâi, în fruntea unei coloane franceze, o ia înainte şi reuşeşte să parcurgă Ungaria 
cu bine, trecând Dunărea în Imperiul Bizantin. Aici, însă, problemele alimentare generează unele jafuri, pre-
cum şi intervenţii de pedepsire efectuate de trupele imperiale. Gauthier ajunge oaspetele împăratului Alexie, 
cel căruia fiica sa Ana Comnena îi va descrie viaţa în lucrarea Alexiada – document de primă mână privind 
Cruciada I. Împăratul e luat pe nepregătite de năvala cruciată, pe care-o aştepta pentru începutul toamnei. 
Acum, el şi Gauthier îl aşteaptă pe Petru, care-şi adunase o mulţime mai mare de cruciaţi din zona germană, 
pornind de la Köln şi trecând prin Ungaria. Şi această coloană nu se va putea abţine de la jafuri şi confrun-
tări armate, ea ajungând la Constantinopol pe 1 august.  

Merită să precizăm că Urban al II-lea era deja al treilea papă consecutiv care avea o relaţie tensionată 
cu împăratul german Henric al IV-lea (1084-1105), acesta din urmă fixând în fruntea Bisericii Catolice un 
antipapă. Aşa se face că Germania acelor vremuri, numită Sfântul Imperiu Roman, nu va răspunde chemării 
papei Urban, dar nici nu va interzice voluntariatul. 

Trupele reunite ale cruciadei populare, după nedorite acte de jaf şi confruntări armate prin teritoriul bi-
zantin, vor fi trecute în Asia Mică şi vor ajunge să dea piept cu turcii selgiucizi, înregistrând şi câteva succese 
minore. Fiind mai degrabă o gloată indisciplinată, asupra căreia Petru Eremitul pierduse controlul, aceşti 
cruciaţi vor cădea într-o ambuscadă lângă satul Dracon, pe 21 octombrie, unde oastea lor de circa 20.000 de 
oameni va fi măcelărită aproape integral. Câţiva au scăpat ca sclavi la turci, alţii au reuşit să fugă, beneficiind 
de clemenţa lui Alexie, care-i va coloniza în împrejurimile Constantinopolului. Turcii câştigaseră un dispreţ 
suveran faţă de cruciaţi, ceea ce-i va conduce la greşeala desconsiderării celor care vor veni. 

„Cruciada populară se sfârşise. Costase vieţile mai multor mii de oameni; pusese la încercare răbda-
rea împăratului şi a supuşilor săi şi arătase că doar credinţa, fără înţelepciune şi disciplină, nu va deschide 
drumul spre Ierusalim”12, încheie Runciman acest capitol. 

Urmează cruciada germană, care probabil că lămureşte curiozitatea celor care nu-şi pot explica an-
tisemitismul iraţional al lui Hitler şi Holocaustul realizat de el în 1944. Pentru că, da, prima problemă a cru-
ciaţilor germani nu erau musulmanii ce ocupaseră Ierusalimul, ci evreii, cei vinovaţi de însăşi moartea lui 
Isus. Cruciada germană îl are în frunte pe contele Emich de Leisingen, „care avea deja o anume faimă de 

                                                 
11 Ibidem, p. 142. 
12 Ibidem, p. 153. 
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nelegiuit şi de tâlhar”13, dar şi pe alţi nobili germani şi francezi. 
În ciuda poruncilor explicite ale împăratului german privind protejarea evreilor (pe care episcopii ca-

tolici încearcă să le îndeplinească), Emich şi acoliţii lui au început măcelărirea fără discernământ a evreilor. 
Doar cei care se creştinau forţat puteau fi cruţaţi de furia cruciată. Astfel, oraşe ca Speyer, Worms, Mainz, 
Köln, Trier, Metz, Neuss, Wevelinghofen, Eller, Xanten, Praga şi Regensburg devin scena unor atrocităţi de 
un tragism copleşitor, soldate cu mii de evrei morţi fără vină. Acest val de şovinism cruciat e blocat de Un-
garia şi regele ei învăţat, ale cărui trupe, la Nitra, măcelăresc coloana condusă de Volkmar. Celorlalţi, care 
trec pe la Moson, li se permite traversarea Ungariei cu condiţia respectării avutului supuşilor. Tulburările 
intraseră însă în venele cruciaţilor, care chiar trag în ţeapă un tânăr ungur. Prin urmare, coloana lui 
Gottschalk ajunge să fie şi ea măcelărită de oastea ungară. Câteva săptămâni mai târziu, soseşte şi Emich, 
având cu el cea mai numeroasă şi ameninţătoare oaste, ceea ce-l îngrijorează pe Coloman. După atâtea expe-
rienţe negative, el nu va mai permite traversarea Ungariei de către Emich, cruciaţii fiind blocaţi, timp de şase 
săptămâni, în faţa podului de la Wieselburg (Mosonmagyaróvár). Deşi bine înarmaţi, inclusiv cu maşini de 
asediu, cruciaţii sunt până la urmă masacraţi şi împrăştiaţi de atacul hotărât al garnizoanei oraşului. Emich 
scapă cu fuga, cruciaţii germani întorcându-se apoi acasă... 

„Eşecul cruciadei lui Emich, care a avut loc la atât de puţin timp după eşecul cruciadelor lui 
Volkmar şi Gottschalk, a impresionat profund creştinătatea apuseană. Celor mai mulţi buni creştini eşecul li 
se părea o pedeapsă trimisă de sus asupra ucigaşilor evreilor. Alţii, cărora ideea cruciadei li s-a părut de la 
bun început prostească şi greşită, vedeau în aceste dezastre respingerea făţişă de către Dumnezeu a întregii 
mişcări. Deocamdată nu se întâmplase nimic care ar fi putut să justifice strigătul care se făcuse auzit la 
Clermont, Este vrerea lui Dumnezeu”– conchide Runciman. 

Măreaţa aventură a Creştinătăţii în ţara lui Hristos părea o ţintă tot mai îndepărtată şi mai irealizabilă 
pentru entuziasta opinie publică de mai an... 

 
Cruciada propriu-zisă 
Consecvenţa şi buna organizare sunt cheile succesului, pe care Roma le ştia din timpurile gloriosului 

imperiu. Valurile de până acum fuseseră nişte accidente care au irosit mult capital uman, energie şi entuzi-
asm, însă nu au secătuit resursele. Cruciada fusese anunţată pentru sfârşitul verii şi aşa va fi. Seriozitatea 
termenului a permis o mai bună rânduială a recrutării şi a drumului. Puterea medievală abia acum apare, cu 
nobilii ei în ascultare ierarhică, total devotaţi cauzei şi neînfricaţi. Principalul rezervor este acum Franţa, ur-
mată de Italia, cu normanzii săi experimentaţi. Se vând proprietăţi, se adună bani de drum, se procură arme, 
se planifică drumul. Cruciada propriu-zisă se urnea cu o forţă de neînchipuit, în jurul unei idei înălţătoare, 
dar şi cu speranţa ascunsă a căpătuirii. 

Drumul până la Constantinopol era primul mare hop, iar până acolo se putea merge prin Ungaria şi 
Peninsula Balcanică sau prin Italia, cu trecere navală în Grecia. Cele două rute vor fi intens folosite, principii 
Occidentului ajungând, cu destule peripeţii, la curtea Împăratului. 

Patru oşti mari se vor forma şi se vor îndrepta către Bizanţ. Runciman le acordă capitolul Principii şi 
Împăratul.  

Primul care pleacă la drum este 
Hugo, conte de Vermandois, mezinul 
regelui Henric I al Franţei. Scapă cu greu 
din naufragiul care are loc cu prilejul tra-
versării Adriaticii, dar ajunge primul la 
împăratul Alexie, care-l aştepta. Împăratul 
ia hotărârea de a solicita, în stil occidental, 
un jurământ de credinţă seniorial prinţilor 
din fruntea oştilor care vor veni, prin care 
respectivii se obligau şi să-şi cedeze cuce-
ririle către fostul lor deţinător, Imperiul 
Bizantin. 

Godefroy de Bouillon, duce al 
Lorenei de Jos, era un descendent înde-
părtat al vestitului Carol cel Mare, primul căruia i s-a recunoscut titulatura de împărat, în afară de cel de la 
Constantinopol. Supus fidel al împăratului Henric al IV-lea, el reuşeşte să înarmeze „o oaste de mărime con-

                                                 
13 Ibidem, p. 157. 
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siderabilă”14, căruia i se alătură şi cei doi fraţi ai săi: Eustache al III-lea, conte de Boulogne, şi Balduin, un ins 
învăţat, „încântat de cruciadă”15, care-şi ia cu el soţia şi copiii. Godefroy alege drumul prin Ungaria, obţi-
nând cu greu susţinerea regelui Coloman, în ograda căruia rămân ostatici Balduin şi familia lui. Regatul apos-
tolic al Ungariei, chiar dacă nu-şi trimite trupele la Cruciadă, asigură acum măcar hrana rândurilor nesfârşite 
ale occidentalilor. Tranzitarea lor realizându-se într-o deplină ordine, ostaticii sunt eliberaţi la trecerea în 
Imperiul Bizantin. Ajuns la Constantinopol, Godefroy este tulburat de aşa-zisa trădare a împăratului, pe ca-
re-o susţin supravieţuitorii cruciadei populare. Provoacă o relaţie incandescentă cu Alexie, refuzând jură-
mântul. În replică, împăratul nu mai aprovizionează oastea lui Godefroy, ajungându-se iar la jafuri şi omo-
ruri. Experimentatele trupe imperiale dau însă o lecţie dură cruciaţilor, Godefroy fiind nevoit să cedeze şi să 
presteze jurământul. Armata i-a fost trecută dincolo de Bosfor, în aşteptarea celorlalţi. 

Din sudul Italiei se urnesc normanzii, în frunte cu Bohemund de Taranto. N-ar fi plecat, dar peste ei 
veniseră trupele de cruciaţi care se îndreptau spre Grecia şi entuziasmul lor era contagios. Lui Bohemund i 
se alătură şi nepotul său din Sicilia, Tancred, şi mulţi alţi nobili, alcătuind o oaste mai mică decât a lui 
Godefroy, dar în schimb foarte bine înarmată, bine pregătită, bine organizată şi bine disciplinată16. Vor 
ajunge la Constantinopol pe 9 aprilie 1097. Deşi era considerat cel mai periculos dintre prinţii cruciaţi, din 
cauza unor expediţii anterioare în teritoriul bizantin, Bohemund se metamorfozează într-un ins cordial, plin 
de şarm şi diplomaţie, depunând fără probleme jurământul de credinţă faţă de Alexie. Oastea îi este trecută 
peste strâmtoare în 26 aprilie. 

Următorul important lider este Raymond al IV-lea, conte de Toulouse, cel mai în vârstă dintre 
prinţi, „apropiindu-se probabil de vârsta de şaizeci de ani”. Se dedică total misiunii, luându-şi cu el soţia, 
Elvira de Aragon, şi pe mezinul Alfonso. Pentru că a fost cel dintâi care şi-a anunţat participarea, îşi dorea ca 
papa să-l desemneze conducătorul cruciadei, dar el va rămâne doar prietenul de nădejde al episcopului 
Adhémar du Puy, liderul religios al expediţiei. Cei doi sunt urmaţi de o seamă de vasali şi rude. După trece-
rea Alpilor, armata lor urmează o rută nouă, prin Istria şi Dalmaţia, regiuni unde populaţia slavă de acolo le 
cam face probleme. „Raymond plecase la drum bine aprovizionat cu hrană şi niciunul dintre oamenii săi nu 
a murit pe drum din pricina foamei sau în luptă” – precizează Runciman. Raymond o ia înaintea oamenilor 
săi, la Constantinopol, pentru a nu lipsi de la deciziile pe care le-ar fi luat ceilalţi. Ajuns aici pe 21 aprilie, el 
face o bună impresie bizantinilor şi Anei Comnena, chiar dacă nu vrea să presteze jurământul către împărat. 
Ca urmare, Alexie nu-l va cadorisi pe măsura celorlalţi. Până la urmă va depune şi el „un jurământ modifi-
cat”17, care-l mulţumeşte pe împărat. 

„Ce-a de-a patra mare oaste cruciată apuseană a plecat din nordul Franţei în octombrie 1096, la pu-
ţin timp după Raymond. Oastea se afla sub conducerea reunită a lui Robert, duce de Normandia, a ginerelui 
său, Ştefan, conte de Blois, şi a vărului său, Robert al II-lea, conte de Flandra. Robert de Normandia era cel 
mai vârstnic fiu al lui William Cuceritorul. Era un bărbat de patruzeci de ani, cu o purtare cumpătată şi, oa-
recum, fără sorţi de izbândă, nu însă lipsit de curaj şi de şarm”18 – scrie Runciman. Lor li se alătură cavaleri 
şi pedestraşi din Anglia, Scoţia şi Bretagne, dar „singurul nobil englez care a mers în Cruciadă, Ralph 
Guader, conte de Norfolk, se găsea în acea vreme în exil şi trăia pe domeniile mamei sale din Bretagne”19. 
Despre ginerele răposatului cuceritor al Angliei aflăm: „Ştefan de Blois nu avea nicio dorinţă să se alăture 
Cruciadei. Dar se însurase cu Adela, fiica lui William Cuceritorul, iar în casa lor ea lua deciziile. Adela dorea 
ca el să meargă, aşa că a mers. Împreună cu el erau principalii săi vasali, Everard de Le Puits, Guerin 
Gueronat, Caro Asini, Geoffrey Guerin şi capelanul său Alexandru. Din acest grup făcea parte şi clericul 
Foucher de Chartres, viitorul istoric. Ştefan, care era unul dintre cei mai bogaţi oameni din Franţa, nu a avut 
probleme prea mari să strângă banii necesari pentru călătorie. Domeniile şi le-a lăsat sub administrarea ca-
pabilă a soţiei”20. Graţie scrisorilor trimise ei, putem să-i trăim emoţiile şi să ştim detalii din interiorul oastei 
cruciate. 

Aceşti cruciaţi trec Alpii în Italia, se întâlnesc cu papa, care-i binecuvântează, apoi, o parte dintre ei 
trec marea pe la Bari, ajungând în Epir, adică în Imperiul Bizantin. Robert de Normandia şi Ştefan de Blois, 
rudele lui William, iernează însă în Italia, îmbarcându-se la Brindisi, pe 5 aprilie. O navă cu 400 de oameni la 
bord, cu caii şi catârii lor, precum şi cu multe cufere de bani s-a dus la fund, afectând moralul trupei. După 

                                                 
14 Ibidem, pp. 167-168. 
15 Ibidem, p. 168. 
16 Ibidem, pp. 178, 180. 
17 Ibidem, p. 187. 
18 Ibidem, p. 188. 
19 Ibidem, p. 189. 
20 Ibidem. 
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patru zile, erau la Dyrrachium, pe coasta bizantină. La începutul lui mai ajung la Constantinopol, unde, 
„muţi de admiraţie în faţa splendorii şi frumuseţii oraşului”21, li se permite intrarea doar în grupuri de 5-6 
oameni. Căpeteniile acestui grup nu au nicio problemă în a-şi depune jurământul, fiind şi copleşiţi cu „daruri 
nemaivăzute” de către împărat. Exaltarea lui Ştefan de Blois, oaspete timp de 10 zile a împăratului, reiese din 
cuvintele către Adela: „Dragostea mea, tatăl tău (William Cuceritorul) a făcut multe daruri măreţe, dar nu se 
poate deloc compara cu acest om (Alexie)”22. 

Oastea le este trecută peste Bosfor, grăbindu-se să se alăture celor care asediau deja Niceea. Epope-
ea militară contra Islamului începuse. 

 
Măreaţa aventură 
Armata cruciaţilor era o adunătură eterogenă, de limbi şi orgolii diferite, a cărei unitate incertă o re-

prezenta idealul religios înălţător. Erau catolici, dar lor li se vor adăuga ocazional şi creştinii răsăriteni din 
teritoriile eliberate de sub asuprirea turcească. E vorba de creştini bizantini, armeni, sirieni ş.a. Leadershipul 
mulţimii de zeci de mii de oameni era şi el o problemă, hotărârile fiind luate aparent în comun, sub coordo-
narea episcopului du Puy, persoană respectată şi ascultată. Iniţiativele personale afectau însă nu o dată unita-
tea de acţiune a cruciaţilor, încât chiar e de mirare că au şi reuşit să-şi atingă ţelul. Până la ieşirea din Asia 
Mică, oamenii împăratului Alexie îi vor urma şi sfătui pe aceşti aliaţi ocazionali. 

Primul mare succes, după intrarea în Asia Mică, a fost reprezentat de cucerirea Niceei, oraş situat nu 
departe de Constantinopol. Niceea chiar fusese câţiva ani capitală a sultanatului selgiucid de Rum, însă cei 
mai mulţi dintre noi îl ştim ca locul unde s-a ţinut primul conciliu ecumenic, din anul 325, în vremea lui 
Constantin cel Mare. Norocul şi avântul cruciaţilor, dublate de surpriza şi subevaluarea de către adversari, au 
reprezentat cheia succesului. Fără aducerea însă a flotei bizantine pe marele lac de lângă oraş, victoria ar fi 
fost incertă. Urmează apoi victoria de la Dorylaeum, obţinută în urma unei bătălii înverşunate, unde norocul 
a avut partea lui. Victoria de la Heracleea a fost mult mai uşoară, cruciaţii punând mâna apoi pe Cezareea, 
Comana (Placentia), Coxon (Guksun), Maraş, Efes, Tarsus, Adana, Mamistra, Ravendel (Ruwandan) şi 
Turbessel (Tel-Bashir). Tarsus e ocupat de Tancred, care este nevoit să-l predea lui Balduin. Imediat după 
plecarea lui Tancred, sosesc în faţa zidurilor 300 de normanzi, veniţi să-i sprijine pe fraţii cruciaţi. Balduin, 
neîncrezător, nu-i lasă în cetate, fiind nevoiţi să rămână pe câmp. În timpul nopţii respectivii sunt măcelăriţi 
de fosta garnizoană turcă a Tarsusului, ceea ce duce la o serioasă pierdere de imagine pentru Balduin. 

Indisciplina unor nobili cruciaţi 
dusese la alegerea unor drumuri diferite 
către Antiohia. Aventurarea lui Balduin 
departe spre est, se va lăsa cu luarea 
Edessei (6 februarie 1097) şi păstrarea 
ei. Se va dovedi în curând ca fiind o 
mutare foarte norocoasă. Autointitulat 
conte de Edessa, Balduin pune mâna şi 
pe Samosata, conducându-şi apoi po-
sesiunile cu un spirit tolerant care-i 
enervează pe ceilalţi cruciaţi. În ciuda 
defectelor sale, Balduin se va dovedi o 
personalitate de primă mână a Crucia-
dei I, aportul său fiind esenţial pentru 
reuşită.  

Punctul culminant al epopeii 
cruciate nu este luarea Ierusalimului, ci 
ceva mult mai greu: cucerirea Antiohi-
ei. Situată în sudul Asiei Mici, aproape 
de cotul Mediteranei, Antiohia era lo-
cul unde Sfântul Petru întemeiase pri-
mul său episcopat23. A fost pierdută de 
bizantini în favoarea turcilor, în anul 

                                                 
21 Ibidem, p. 192. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem, p. 238. 



Istorie 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

74 

1085. Fără luarea acestei impresionante aşezări, cu 400 de turnuri în zidurile care se întindeau pe mulţi kilo-
metri, cucerirea litoralului mediteranean până la Ierusalim ar fi fost imposibilă. Era locul prin care întăririle 
venite pe cale continentală puteau fi permanente, iar drumul pelerinilor către Locurile Sfinte putea deveni 
sigur. Fără stăpânirea Antiohiei, cruciaţii riscau să fie încercuiţi în teritoriul inamic, unde ar fi fost masacraţi 
în totalitate până la urmă. 

Asediul de opt luni al Antiohiei este unul care mai că frânge moralul cruciaţilor, ei tocmai aflând că 
o importantă armată musulmană vine în ajutorul celor asediaţi. Cel care cedează acum este Ştefan de Blois, 
care dezertează doar cu o zi înainte de cucerirea Antiohiei. Aici, trei factori au asigurat nesperatul succes 
cruciat. Reuşita intrării peste zidurile oraşului noaptea, prin trădarea unui musulman din interior, este primul. 
Întârzierea armatei emirului turc de Mosul, Kerbogha (reţinută în asediul Edessei), ce va ajunge abia după 
cucerirea Antiohiei de către cruciaţi, este al doilea. Al treilea este regizarea unei întâmplări din care să reiasă 
că Dumnezeu ţine cu cruciaţii.  

Dacă armata lui Kerbogha nu întârzia inutil la Edessa, cruciaţii de sub zidurile Antiohiei ar fi fost 
spulberaţi, Cruciada I terminându-se aici. Luând oraşul pe 2 iunie 1098, cruciaţii se puseseră la adăpost, dar 
rezistenţa la asediul declanşat de Kerbogha în 7 iunie era incertă. Proviziile devin repede insuficiente, doar 
un miracol putându-i salva pe cruciaţii iarăşi demoralizaţi. Şi miracolul este regizat prin intermediul ţăranului 
Pierre Barthélemy, o persoană cu un trecut nu prea strălucit, privit cu neîncredere de episcopul du Puy. Pier-
re susţine că a avut viziuni în care Sfântul Andrei i-a arătat unde poate fi găsită una dintre cele mai sfinte 
relicve ale creştinătăţii, anume Lancea care îl străpunsese pe Hristos24. În ciuda faptului că o astfel de lance 
era la Constantinopol, se declanşează căutări disperate, finalizate cu găsirea unei „bucăţi de fier”. Extazul e 
maxim, hotărându-se declanşarea unui atac general asupra asediatorilor musulmani. El este condus de toţi 

liderii cruciaţi, având în frunte aşa-zisa Sfântă Lance, purtată de istoricul Raymond dʼAguilers. Înfometaţi, 
dar luptând cu fanatism, cruciaţii obţin o strălucită şi neaşteptată victorie, pe 28 iunie. Antiohia este, prin 
urmare, tratată în mod special de orice documentar de azi. 

Două lucruri se întâmplă acum în dauna idealului cruciat: dorinţa lui Bohemund de a se înstăpâni 
peste Antiohia şi moartea liderului religios al Cruciadei I, episcopul du Puy, cel care păstrase coeziunea echi-
pei de conducere. Antiohia (la fel ca şi Edessa), nu va mai fi retrocedată împăratului Alexie, ci va rămâne în 
mâna lui Bohemund, spre marea nemulţumire a lui Raymond, care reclamă jurământul depus împăratului, de 
predare către administraţia bizantină a teritoriilor eliberate. Pentru că nu venise în ajutorul cruciaţilor la An-
tiohia, Alexie ajunge însă ţinta oprobriului public cruciat, bine alimentat de oportunistul Bohemund. Se cu-
vine să precizăm, însă, că împăratul bizantin fusese dezinformat de Ştefan de Blois, care părăsise asediul într-un 
moment crucial, crezând că cruciaţii nu mai aveau vreo şansă. Această „trădare a împăratului” devine punc-
tul de răscruce în relaţiile cruciato-bizantine. 

În tabăra cruciată, cel care reuşeşte să salveze încă o dată lucrurile este Pierre Barthélemy, care, în 
fruntea mulţimii, obligă pe liderii cruciaţi să reia drumul către Ierusalim, în loc să „băltească” în Antiohia. 
Expediţia militară reîncepe şi cruciaţii trec la cucerirea litoralului estic al Mediteranei. Pentru că Pierre 
Barthélemy risca să facă jocurile la nivel înalt, în favoarea unuia sau altuia dintre liderii cruciaţi, ajunge să fie 
eliminat. E acuzat de făcătura cu Sfânta Lance şi i se cere să treacă prin proba focului pentru stabilirea ade-
vărului. „Ordalia a avut loc la 8 aprilie, în Vinerea Mare. Două stive de lemne, binecuvântate de episcopi, au 
fost ridicate într-un loc îngust şi li s-a dat foc. Pierre Barthélemy, acoperit doar cu o tunică, cu Lancea în 
mână, a sărit rapid prin flăcări. A ieşit cu arsuri îngrozitoare şi s-ar fi prăbuşit la loc în foc dacă nu ar fi fost 
ţinut de Raymond Pilet. A rămas în agonie timp de douăsprezece zile şi apoi a murit din cauza rănilor. Drept 
rezultat al ordaliei, Lancea a fost puternic discreditată, mai puţin printre provensali, care au susţinut că Pierre 
a trecut cu bine prin foc, dar a fost împins înapoi de mulţimea entuziastă care dorea să-i atingă sacra tunică. 
Contele Raymond a continuat să păstreze Lancea cu toată reverenţa în capela proprie”25. 

Drumul spre Ierusalim a fost unul încărcat de aventură, înfrângeri şi victorii. Căldura, praful şi setea 
au încercat din greu credinţa cruciaţilor. Ajunşi sub impresionantele ziduri ale Ierusalimului, ei se mai con-
fruntă cu o lipsă: lemnul necesar turnurilor de asediu. În plus, viitorul acestei capitale a credinţei era aprig 
subiect de discuţie: nobilii se gândeau la un rege al Ierusalimului, în timp ce clerul considera că nimeni nu 
merită un asemenea titlu, în afară de Hristos. Dezbaterea va continua şi după cucerire. 

Asediul Ierusalimului începe în 7 iunie 1099. Oraşul era enorm faţă de trupele ce încercau împresu-
rarea: 12.000 de pedestraşi şi 1.200-1.300 de cavaleri26. Prin urmare, rămân şi goluri în liniile cruciate. Asaltul 

                                                 
24 Ibidem, p. 267. 
25 Ibidem, p. 300. 
26 Ibidem, p. 311. 
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general din ziua de 13, indicat de un pustnic, se dă cu vitejie, dar fără succes. Fără lemnul necesar scărilor şi 
maşinilor de asediu nu se putea avansa. Încetul cu încetul problema e rezolvată, reuşindu-se construirea a 
două turnuri de asediu, care i-au uluit pe asediaţi. Intrarea peste ziduri se reuşeşte în data 15 iulie şi se de-
clanşează prăpădul. Apărătorii musulmani şi evrei sunt măcelăriţi cu furie, inclusiv femeile şi copiii, în timp 
ce jaful îi îmbogăţeşte pe mulţi, inclusiv pe 
Tancred, care jefuieşte Domul Stâncii, de 
unde ia opt uriaşe candelabre de argint27. 
Evreii refugiaţi în sinagoga principală au 
fost arşi de vii, neiertându-li-se colaborarea 
cu foştii stăpâni musulmani...  

„Când nu au mai rămas musul-
mani care să fie masacraţi, prinţii Crucia-
dei au defilat în mod solemn prin cartierul 
creştin părăsit, lăsat pustiu de când 
Iftikhar îi alungase pe locuitori, pentru a-i 
mulţumi lui Dumnezeu în biserica Sfântu-
lui Mormânt. Apoi, la 17 iulie, s-au reunit 
pentru a alege un conducător pentru ora-
şul cucerit”28. 

Papa Urban al II-lea nu a mai 
apucat să afle de extraordinara realizare a 
cruciaţilor săi, murind pe 29 iulie. Prima Cruciadă am putea spune că este principala sa operă. Va fi beatificat 
de Biserica Catolică abia în 188129, adică într-o perioadă când Europa occidentală conducea Lumea, prin 
imperii coloniale. 

Raymond a refuzat coroana, moment în care electorii l-au desemnat pe Godefroy. Acesta nu acceptă 
însă titlul de rege, ci-l preferă pe cel de Advocatus Sancti Sepulchri (Apărătorul Sfântului Mormânt). Biserica 
Catolică îşi rezervă, însă, dreptul de adevărat conducător. Celelalte biserici creştine începeau astfel să regrete 
vechea stăpânire... Dar Godefroy moare după doar un an, pe 18 iulie 1100, deschizând astfel drumul spre 
declararea Regatului Ierusalimului. După intrigi şi luptă pentru putere, cel ce avea să preia conducerea în 
Oraşul Sfânt avea să fie Balduin, de la Edessa. El e încoronat în ziua de Crăciun a anului 1100, de către pa-
triarhul Daimbert, la Betleem. „Dintre toţi, se dovedise cel mai abil, cel mai răbdător şi cel mai clarvăzător. 
Îşi câştigase răsplata, iar viitorul avea să arate că o meritase. Încoronarea sa a fost una glorioasă şi un sfârşit 
de poveste dătător de speranţe pentru Prima Cruciadă”30 – încheie Runciman. 

 
Urmările 
De la finalizarea primului volum al Istoriei cruciadelor s-au împlinit 7 decenii. Deşi conţine incredibil de 

multe detalii, de atunci s-au scris nenumărate lucrări despre cruciade şi epoca lor, s-au făcut filme artistice 
(Regatul Cerului, Arn – Cavalerul templier sunt cele mai recente) şi documentare, apărând o sumedenie de detalii 
în plus faţă de ce a cuprins Steven Runciman. 

Cruciaţii se vedeau eliberatorii teritoriului ocupat, fiind chiar şi reprezentanţi ai Romei, acum capitală 
a catolicismului. Ei eliberaseră trei dintre provinciile romane de odinioară: Osroenem (Edessa), Syria (Anti-
ohia) şi Iudaea (Ierusalim). A-i acuza de excesele şi masacrele comise înseamnă a nu cunoaşte perioada în 
care trăiau, una în care viaţa nu valora prea mult, iar religia şi superstiţiile dominau copleşitor existenţa tutu-
ror. Apoi, inamicii cruciaţilor nu erau deloc nişte mieluşei. Chiar dacă civilizaţia arabă a perioadei respective 
era considerată superioară celei europene, la asta contribuind şi relaţia pe drumul mătăsii cu îndepărtata Chi-
nă sau cu India, conceptul de Jihad este o invenţie islamică, una dedicată impunerii cu orice preţ a sistemului 
islamic de viaţă. Din cauza acestei ideologii, este distrusă definitiv Biblioteca din Alexandria. Era, deci, firesc 
ca intoleranţa să nască intoleranţă. 

Ciocnirea celor două mari civilizaţii ale vremii, islamică şi catolică, a avut însă şi aspecte pozitive. În 
primul rând, a prelungit existenţa Imperiului Bizantin, aflat într-o vizibilă disoluţie, dar care acum reuşeşte 

                                                 
27 Ibidem, p. 316. 
28 Ibidem, p. 315. 
29 1095 November 27 Pope Urban II orders first Crusade, pe site-ul www.history.com, online: https://www.history.com/this-day-in-
history/pope-urban-ii-orders-first-crusade 
30 Steven Runciman, op. cit., p. 354. 
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să-şi recupereze o bună parte a teritoriilor din Asia Mică (actuala Turcie). 
În Occident, în afară de prestigiul imens câştigat de Biserica Catolică (care a cam pierdut controlul 

asupra evenimentelor), economia cunoaşte un adevărat boom, soldat cu intensificarea negoţului şi pelerinaju-
lui, cu numeroase investiţii de tot felul şi cu naşterea stilului gotic. Inundarea pieţei europene cu mirodenii 
asiatice şi fructe exotice precum caisele31, dezvoltarea construcţiilor navale şi a transportului maritim sunt 
aspecte care duc la creşterea puterii oraşelor în defavoarea nobilimii. Veneţia e marea câştigătoare navală 
acum, în detrimentul genovezilor şi pisanilor. Creşterea constantă a clasei burgheze în această perioadă va 
duce, în cele din urmă, la apariţia Renaşterii, eveniment epocal în dezvoltarea Europei.  

Calitatea vieţii orientale duce la redefinirea confortului de către europeni, în timp ce lărgirea orizon-
tului politic, cultural, social şi economic adus de incredibila epopee militară şi politică a cruciadelor a remo-
delat societatea occidentală, una serios afectată de întunecimea medievală de până atunci. Popoarele musul-
mane, precum arabii, turcii selgiucizi şi egiptenii, sunt foarte impresionate de cavalerii occidentali, bine blin-
daţi, cele mai bune „tancuri” ale vremii, dar şi de calitatea fortificaţiilor cruciate. Amintim aici de Crac des 
Chevaliers din Siria, o fortificaţie romanic-gotică cum nu mai avem azi în Europa. 

Pe termen lung, epopeea cruciadelor stabileşte platforma de cucerire, dominare, colonizare şi ex-
ploatare a Europei Occidentale, pe baza căreia va domina Lumea, prin imperii coloniale. Expediţiile marelui 
amiral chinez Zheng He (1371-1433~1435), care se pare că a ajuns până în Madagascar, se vor dovedi prea 
paşnice pentru a oferi Chinei un model de expansiune şi colonizare. 

Şi dacă unitatea pestriţei armate cruciate era una mai degrabă spirituală, creştină, lumea islamică, cu 
toată credinţa ei, era departe de unitatea imperială de odinioară, a Califatului. Necesitatea unui lider carisma-
tic care să unifice forţele Islamului a fost relevată cu asupra de măsură de cruciade. Un prim şi important 

astfel de lider va apărea în persoana kurdului Ṣalāḥ ad-Dīn sau Saladin (1138-1193), care va recuceri Ierusa-
limul de la cruciaţi, în 1187. La apogeul puterii sale, el domnea peste Egipt, Hejaz, Yemen, Palestina, Siria, 
Diyarbakir, cu importantele oraşe precum Cairo, Alexandria, Mecca, Medina, Ierusalim, Damasc, Edessa şi 
Mosul. Era şi timpul pentru o astfel de unitate politico-religioasă islamică, deoarece Marea Invazie Mongolă, 
cea mai sângeroasă din câte a existat vreodată, urma să apară peste numai câteva decenii... 
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Democraţie versus autoritarism în America latină. 

Studiu de caz: Costa Rica şi Nicaragua 

 
Ancuţa GRIGORESCU 

Bucureşti 
 

Studiul prezent îşi propune să analizeze evoluţia istorică în secolul XX a două state din America 
Centrală, anume republicile Costa Rica şi Nicaragua, ambele foste colonii spaniole. Aceasta pentru a înţelege 
dezvoltarea distinctă a celor două state, precum şi impactul politicilor naţionale şi al liderilor din secolul tre-
cut asupra evoluţiei democraţiei, în cazul uneia, respectiv al autoritarismului, în cazul celeilalte. Antiteza din-
tre cele două state este semnificativă, chiar şi dacă privim asupra situaţiei actuale a fiecăruia, însă rădăcinile 
încep să se dezvolte încă din secolul al XIX-lea. 

Deşi declinul amplu al autoritarismului militar şi creşterea guvernării civile şi constituţionale în Ame-
rica Latină au devenit semnul distinctiv al regiunii în ultimele decenii, imaginile democraţiei din America La-
tină au fost mult timp sumbre şi, într-o oarecare măsură, rămân la fel, la începutul secolului XXI. Reprezen-
tative pentru a înţelege istoria democraţiei în America Centrală sunt Costa Rica şi Nicaragua, cele două state 
având o serie de trăsături diferite, care le fac o pereche deosebit de interesantă. Costa Rica şi Nicaragua sunt 
state vecine, care se aflau la capătul sudic al regatului Guatemalei în timpul perioadei lor coloniale şi, în ciuda 
numeroaselor similitudini ale istoriei, în ciuda localizării, a populaţiei, a limbii, a etnicităţii şi a economiei, 
cele două ţări au fost mult timp opuse în ceea ce priveşte regimul politic. 

Istoria Nicaraguei începe în 1502, când Coasta de Est a teritoriului nicaraguan a fost descoperită 
de Cristofor Columb, care a debarcat şi a pus stăpânire pe aceste pământuri, în numele regilor Spaniei. Nica-
ragua era populată de patru grupuri de indigeni care se deosebeau între ele după limbă, cultură şi obiceiuri. 
Aceste grupuri erau: niguiranos, chontales, chorotegas şi caribies. Cu privire la numele pe care ţara l-a primit, acesta 
datează din perioada în care primii conchistadori l-au rostit sub comanda căpitanului Hernando de Soto, 
„Aqua de Nicaro” (Apa lui Nicaro), referindu-se la şeful indienilor de la acea vreme1. 

După 20 de ani, Gil Gonzales şi Andrés Niño au plecat din Panama într-o expediţie de explorare a 
pământurilor din Nicaragua. Au străbătut teritoriul numit astăzi Costa Rica şi au pătruns pe pământul nica-
raguan, unde erau grupuri indiene pe care aceştia le-au convertit pe cale paşnică la creştinism. În acelaşi 
timp, Andrés Niño descoperise golful pe care l-a botezat cu numele de Fonseca, în 1523. Francisco Fernan-
dez de Cordoba a pătruns tot mai adânc în teritoriul nicaraguan şi a fondat oraşele Granada şi León. 

La începutul conchistei, teritoriul a fost administrat de Audiencia de Santo Domingo, iar în 1593 de 
guvernatorul din Panamá. Fostul guvernator al provinciei Costilla de Oro, Petrarias, încearcă să pună capăt 
rivalităţilor dintre spanioli. Reuşeşte acest lucru pentru un timp, dar în 1570 mica colonie spaniolă cu capita-
lă la León trece sub autoritatea Guatemalei2. 

Secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea aduc în scenă o serie de conflicte politice între oraşele León şi 
Granada. De acest lucru profită din plin piraţii englezi, care se stabilesc în cele din urmă pe coasta de Los 
Mosquitos (Ţânţarilor), o regiune pe care guvernatorul Jamaicăi o declară ca fiind protectorat britanic. Deşi 
Anglia a recunoscut în 1686 dreptul de suveranitate al Spaniei asupra întreg teritoriului nicaraguan, abia în 
ultimul deceniu al secolului al XIX-lea regiunea a fost eliberată de sub controlul englezilor, atunci când gene-
ralul José Santos Zelaya a invadat coasta de est şi a expulzat pe pretinsul „rege” al ţinuturilor „Mosquitos”. 

Nicaragua şi-a declarat independenţa încă din anul 1811, când, la 13 decembrie, preotul guatemalez 
Benito Miquelena a încercat să organizeze o insurecţie a populaţiei din Granada împotriva autorităţilor spa-
niole. Nicaragua îşi obţine independenţa odată cu proclamarea, în Ciudad de Guatemala, a independenţei 
provinciilor care formau Căpitănia Generală (15 septembrie 1821). Provinciile care alcătuiau vechea Căpită-
nie a Guatemalei formau Provinciile Unite ale Centro-americii. În anul 1838, această federaţie se dizolvă, iar 
Nicaragua obţine independenţa de stat. 

Între anii 1825 şi 1848, războaiele civile interne au consumat energia naţiunii, lipsind ţara de unitatea 
necesară pentru progres şi prosperitate. Liberalii din León, constituiţi într-o grupare politică, sub conducerea 

                                                 
1 Constantin Bucur, Ţările Americii Centrale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 175. Asupra începuturilor 
istoriei acestei ţări, vezi şi https://www.nationsencyclopedia.com/Americas/Nicaragua-HISTORY.html. 
2 Ibidem, p. 183. 
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lui Grenadin Chamorro, şi conservatorii din Granada, sub conducerea lui Leonais Castellon, s-au luptat fără 
încetare timp de câteva decenii. În 1855, în fruntea unui grup de 300 oameni, sub pretextul de a ajuta o tabără 
rivală, americanul Guillermo (William) Walker se proclamă preşedinte al ţării. Excesele comise de acesta de-
termină alungarea sa din Nicaragua în 1858. Se întoarce în 1860, dar este luat prizonier şi executat. Tot în acest 
an, capitala ţării a fost succesiv mutată la Masaya, la León şi la Granada, apoi este stabilită definitiv la Managua. 

În ceea ce priveşte viaţa politică a Nicaraguei din secolul al XIX-lea, între anii 1863 şi 1893 puterea 
este deţinută de Partidul Conservator. Este proclamată separarea bisericii de stat, sunt expulzaţi iezuiţii, se 
fondează o serie de şcoli laice şi religioase. Între anii 1893 şi 1909, preşedinte al Republicii a fost şeful Parti-
dului Liberal, José Santos Zelaya. El a încercat un control absolut asupra finanţelor şi vămilor ţării, a dezvol-
tat căile de comunicaţii, exploatarea zăcămintelor minerale şi industria, a încurajat producţia de cafea şi a 
acordat multă atenţie învăţământului. Pe plan internaţional, Zelaya a încheiat tranzacţii cu cercuri financiare 
britanice, pentru a face faţă presiunilor şi ameninţărilor venite din partea americanilor. Această perioadă s-a 

încheiat odată cu alăturarea forţelor conservatoare 
interne şi a Statelor Unite, pentru răsturnarea lui 
Zelaya, în anul 19093. 

Istoria Republicii Costa Rica începe ofici-
al în 1502, odată cu descoperirea „Coastei Bogate”, 
iar în cei 60 de ani cât a durat cucerirea teritoriilor 
actualei Republici, spaniolii au întâlnit o opoziţie ero-
ică din partea indienilor. În anul 1563, a fost fondat 
oraşul Cartago, eveniment ce a determinat încheierea 
cuceririlor de către spanioli. Abia în cea de-a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea spaniolii au putut să-şi 
întemeieze aşezări statornice, după ce indienii deci-
maţi de focul archebuzelor s-au refugiat în munţi4.  

La începutul secolului al XIX-lea, provincia 
Costa Rica era dependentă de Căpitănia Generală a 
Guatemalei. A fost condusă la vremea aceea de 
Tomas de Acosta, care a înţeles gravitatea situaţiei 
privind îngrădirea libertăţii comerţului şi a propus să 

se desfiinţeze impozitele pentru anumite culturi, cum ar fi cea de cafea, şi a permis pătrunderea medicamen-
telor în ţară. În anul 1814, locuitorii oraşului San José au fondat „Casa Învăţământului – Santo Tomas”, în 
care se învăţau cititul, scrisul, gramatica, filosofia şi teologia morală. Odată cu dezvoltarea lor, au pătruns 
influenţe republicane şi principii fundamentale ale Revoluţiei Franceze, aduse de către Francisco Osejo. 
Aceste principii se refereau la drepturile omului, la libertatea comerţului, la dreptul de autodeterminare al 
popoarelor, manifestându-se o dorinţă mare de progres în rândurile costaricanilor. 

Costa Rica şi-a cucerit independenţa şi s-a afirmat ca naţiune în cursul a două principale evenimente: 
primul a avut loc în anul 1821, prin răscoalele împotriva reacţiunii interne şi a claselor feudale, iar cel de-al 
doilea în anul 1856, împotriva hegemoniei americane în formare. În luna noiembrie a aceluiaşi an, populaţia 
din San José şi din alte centre importante ale ţării a cerut să se declare independenţa absolută faţă de Spania 
şi să se constituie o juntă de guvernare, care să redacteze propria Constituţie a ţării. Timp de peste un an şi 
jumătate, s-a dus o luptă aprigă între cele două tendinţe: conducătorii de la Cartago cereau ca ţara să adere la 
statul mexican al lui Agustin de Iturbide, în timp ce marea majoritate a poporului din San José şi Alajuela 
cerea instaurarea unui regim republican, independent. Disputele dintre cele două curente au luat caracter din 
ce în ce mai violent, ajuns la folosirea armelor. Susţinătorii alipirii au pus la cale o lovitură de stat, iar repu-
blicanii, în frunte cu Gregorio José Ramirez, au organizat opoziţie armată. Bătălia s-a soldat, la Ochomogo, 
cu înfrângerea susţinătorilor alipirii, astfel încât capitală ţării s-a mutat la San José, în 1823. 

După căderea regimului Iturbide şi înfrângerea definitivă a conservatorilor, Costa Rica s-a alipit la 
Republica Federală a Americii Centrale în iunie 1823. În următorul an, s-a instalat prima Adunare Legislativă 
a ţării şi a fost numit primul şef al statului, Juan Mora Fernandez5. În anul 1824, Congresul Federal, cu se-

                                                 
3 James D. Rudolph (Edit.), Nicaragua: a country study. Library of Congress Cataloging in Publication Data, Washington, 1982, 
pp. 12-19. 
4 Despre cronologia descoperirii şi colonizării de către spanioli a acestui teritoriu, vezi Monica A. Rankin, The History of Costa 
Rica. Greenwood, Santa Barbara, 2012, pp. XV şi XVI. 
5 Ibidem, pp. 35-50. 
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diul la Guatemala, a abolit sclavia pe întreg teritoriul republicilor centro-americane. Măsurile adoptate de 
primul preşedinte al ţării au avut un caracter liberal şi progresist. El a îmbunătăţit condiţiile de învăţământ, a 
introdus tiparul în ţară, a organizat primele emisiuni de monedă naţională, a permis apariţia primului ziar, a 
desfiinţat sistemul de dijmă care frâna dezvoltarea ţării şi care constituia unul dintre vestigiile cele mai im-
portante ale societăţii de tip feudal, a susţinut cultivarea de cafea, pentru ca în anul 1823 să se realizeze pri-
mul export de cafea spre Europa. 

Următorul preşedinte al ţării a fost José Rafael de Gallegos, care, conservator fiind, a fost înlăturat de 
la putere în 1835, fiind ales în funcţie Braulio Carrillo. Carrillo a avut un rol important în dezvoltarea economi-
că şi politică a ţării, însă în 1842 a fost înlăturat de Francisco Morazon, preşedinte al Federaţiei Centro-
americane. În această scurtă perioada de guvernare, Morazon a încercat să menţină unitatea cu ajutorul armelor 
şi să acţioneze ca un despot, astfel că poporul costarican i-a întors spatele. Urmaşul său a fost José Maria Cas-
tro, care a avut un rol important în dezvoltarea economică a ţării. A fost considerat în Republică drept primul 
preşedinte în noua formă de guvernare proclamată în anul 1848. Dacă Carrillo a declarat Costa Rica stat inde-
pendent, Castro a completat regimul de republică suverană şi independentă. În general, între anii 1850 şi 1860, 
Costa Rica s-a integrat în sistemul de relaţii internaţionale prin numirea de reprezentanţi diplomatici şi comer-
ciali în cele mai mari ţări ale lumii, prin încheierea de tratate cu multe state şi, mai ales, prin recunoaşterea sa ca 
stat independent, de către Spania. În această perioadă, s-a ilustrat o dezvoltare economică bazată pe cultivarea 
cafelei. A fost o perioadă de pace şi prosperitate, care a permis un avânt ideilor de libertate6. 

În anul 1857, nord-americanii, în frunte cu William Walker, au invadat Costa Rica, în scopul anexării 
de teritorii. Armata costaricană a dat dovadă de eroism, sub conducerea lui Juan Rafael Mora, şi a respins 
invadatorii dincolo de hotarele ţării, pătrunzând adânc în Republica Nicaragua7. Sub preşedintele Tomás 
Guardia din 1870, reformele liberale au condus spre evoluţii democratice în Costa Rica. S-au instaurat 
schimbări instituţionale progresive, inclusiv luarea unor măsuri democratice şi sociale, cum ar fi promovarea 
dreptului liber la educaţie sau abolirea pedepsei capitale. După 1880, Biserica Catolică a suferit transformări 
serioase în Costa Rica. Factorii decizionali liberali aveau intenţia de a obţine, în diferite circumstanţe, contro-
lul statului asupra majorităţii problemelor publice. În 1884, confruntarea directă dintre stat şi Biserica a în-
ceput cu promulgarea legilor anticlericale, ordinele religioase fiind interzise în stat, alături de impunerea taxe-
lor religioase şi de ritualuri religioase în afară bisericilor8. 

De la sfârşitul mandatelor lui Tomás Guardia (1870-1882), preşedinţii şi mişcările de opoziţie din 
Costa Rica au început încet să evite utilizarea violenţei pentru a păstra sau a obţine controlul asupra statului 
şi au concurat la alegerile organizate regulat pentru birourile executive şi legislative. Costa Rica este una din-
tre puţinele ţări în care un sistem republican din secolul al XIX-lea a fost încet, dar sigur, transformat într-o 
democraţie, un sistem politic cu alegeri echitabile şi competitive. Însă limitele acestor alegeri erau date de 
Constituţia din 1871, în care dreptul la vot din Costa Rica a fost limitat la bărbaţii cu vârsta de cel puţin 20 
de ani, care, datorită proprietăţii sau locurilor de muncă, aveau un nivel de trai adecvat, adică era vorba de 
un vot censitar, de altfel specific statelor europene9. 

Consolidarea tradiţiei democraţiei pentru care Costa Rica urma să devină renumită în toată America 
Latină a fost victoria din 1889 a preşedintelui José Joaquín Rodríguez, în urma a ceea ce au fost considerate 
primele alegeri în întregime libere şi oneste din toată America Centrală. Importante au fost şi alegerile din 
1906, un candidat eligibil pentru postul de preşedinte fiind Cleto González Víquez. Totuşi, aceste alegeri au 
fost indirecte, având în vedere faptul că, pe de-o parte, alegerile au fost mai mult personale decât ideologice, 
prin prisma asemănărilor orientărilor politice naţionaliste, excepţie făcând candidatul Ezequiel Gutiérrez 
Iglesias, cu o orientare politică liberală, iar pe de altă parte susţinerea fostului preşedinte Ascensión Esquivel 
Ibarra pentru candidatul Cleto González Víquez. În acest sens, s-a format „anti-cletismo”, un front comun 
care a unit opoziţia, însă fără un real succes. Astfel, câştigătorul alegerilor a fost Víquez, cu un procent de 
42%, faţă de adversarul său, Máximo Fernández Alvarado, care avea un procent de 32%. Schimbările ce au 
urmat nu au fost doar pe plan intern, ci şi în plan extern. Disputa legată de frontiera dintre Costa Rica cu 
noul stat Panama a fost gestionată de către Víquez prin Soluţia de arbitraj, astfel evitând începerea unui con-
flict cu acest stat susţinut de SUA. 

                                                 
6 Ibidem, pp. 51-70. 
7 Steven Palmer, Ivan Molina (Edit.), Costa Rica Reader: History, Culture, Politics. Duke University Press, Durham and London, 
2004, pp. 90-91. 
8 Ordóñez Jaime, Padilla Diego, The Republic of Costa Rica: A Case Study on the Process of Democracy Building, 2008, pp. 13-17. 
https://www.queensu.ca/csd/sites/webpublish.queensu.ca.csdwww/files/files/publications/wps/09.01.20_Final_CostaRica.pdf. 
9 Lehoucq Edouard Fabrice, Fraud, Electoral Reform and Democracy: Costa Rica in Comparative Perspective, Indiana University, pp. 
3-5. http://lasa.international.pitt.edu/LASA97/lehoucq.pdf 
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Următorii ani, 1910-1914, respectiv 1924-1928 şi 1932-1936, au reprezentat conducerea republicii de 
către Ricardo Jimenez Oreamuno, cu o alternanţă paşnică a guvernului, care a avut efecte benefice pe plan 
local, această perioadă fiind recunoscută ca „epoca lui Don Cleto şi Don Ricardo”. Ea a asigurat o lungă 
stabilitate economică şi legitimitate democratică dată de Constituţie, cu o uşoară perturbare din partea gu-
vernului autoritar al generalului Federico Tinoco Grandon (1917-1919)10. Această alternanţă a susţinut într-o 
mare măsura economia, astfel că atunci când criza economică a lovit, soluţiile promulgate au fost legate de 
legislaţia privind salariul minim, iar unele terenuri neutilizate deţinute de United Fruit Company au fost dis-
tribuite fermierilor costaricani fără pământuri. După alegerile din 1936, León Cortés Castro din PRN a fost 
cel victorios, urmând, în general, politica de intervenţionism blând a predecesorului său, Don Ricardo, dar a 
început să folosească poliţia pentru a-i contracara pe comuniştii lui Mora Valverde. Don Ricardo l-a atacat 
pe Cortés politic, iar acesta a ales drept candidat la PRN în 1940 pe un medic. Acest medic, Rafael Angel 
Calderón Guardia, s-a dovedit a fi un politician mai aspru şi mai ambiţios decât Cortés. 

Treptat, Calderón a deviat de la liberalismul clasic al predecesorilor săi. Liberalii clasici au fost în fa-
voarea politicilor capitalismului de tipul „laissez faire” şi s-au abătut de la această poziţie ca urmare a condi-
ţiilor aparent de urgenţă ale marii crize economice. Liberalii clasici au fost, în general, anticlericali şi au văzut 
Biserica Catolică ca având prea multă putere seculară. În schimb, Calderón era un catolic evlavios, care ur-
mărea programe de asistenţă socială susţinute de Biserică. El era dispus să modifice Constituţia costaricană 
dacă era necesar pentru a-şi atinge programele sociale. Ulterior, a adoptat 15 amendamente asupra Constitu-
ţiei pe care le-a numit Garanţiile Sociale şi credea că ar putea fi folosite pentru a crea un program social-
democratic al drepturilor sociale, însă membrii propriului partid au început să se despartă de el. 

Cortés a rupt legătura politică cu Calderón şi a format Partido Demócrata (PD), atrăgând şi pe alţi 
opozanţi ai lui Calderón. În centru se afla Accíon Demócrata. Liderul partidului comunist, Mora Valverde, a 
criticat programul lui Calderón, pe care îl considera a fi slab şi ineficient. Social-democraţii au acuzat că ine-
ficienţa şi corupţia guvernului din Calderón reprezintă cauzele lipsei progresului în Costa Rica11. 

În ceea ce priveşte discordanţa dintre Republica Costa Rica şi statul Nicaragua, aceasta s-a evidenţiat 
în epocă printr-un aspect aparte. În prima jumătate a secolului al XX-lea, Nicaragua s-a confruntat cu o in-
stabilitate politică, economică, teritorială, dar şi cu dezastre naturale, precum cele două cutremure majore în 
regiunea Managua, mai multe uragane, alunecări de teren, erupţii vulcanice, secete şi inundaţii. În ceea ce 
priveşte exercitarea politicii interne, ea era moderată, fiind preponderent vizată de către Statele Unite, pentru 
că Nicaragua reprezenta o zonă de interes pentru canalul inter-oceanic. Interesul Statelor Unite pentru Nica-
ragua era vechi şi nicio altă ţară din zona centrală a Americii nu a fost atât de apropiată de administraţia 
nord-americană ca Nicaragua. Pe lângă existenţa minelor de aur la care râvneau monopolurile americane, 
Nicaragua controla accesul spre Canalul Panama, aflat atunci în construcţie şi, la rândul ei, putea deveni tra-
seul unui alt canal interoceanic pe care îl preconizau de multă vreme oamenii de afaceri americani. Astfel, în 
următorii ani, forţele Statelor Unite ale Americii au intervenit şi ocupat Nicaragua în 1910, 1912 şi din nou 
în 1926. Prima dată, în 1910, trupele americane impun un guvern de marionete, iar preşedintele liberal, José 
Santos Zelaya, este forţat să cedeze funcţia, Adolfo Díaz urmându-i ca preşedinte provizoriu. În 1912 Díaz 
solicită ajutor militar american pentru a controla tulburările civile, dar nicaraguanii se opun ocupaţiei ameri-
cane şi în înfruntările iscate eroul lor naţional, Benjamin Zeledón, îşi pierde viaţa. În 1914, preşedintele nica-
raguan semnează tratatul Bryan-Chamorro cu administraţia S.U.A., care prevede că, în schimbul a 3 milioane 
de dolari, SUA dobândeşte dreptul de a construi un canal pe teritoriul Nicaraguei, de a închiria insulele ţării 
şi de a stabili o bază navală în Golful Fonseca. Tratatul Bryan-Chamorro stârneşte sentimente antinord-
americane şi războiul de gherilă din Nicaragua, provocând proteste şi în alte ţări din America Centrală. 

În 1915, ca urmare a unor grave tulburări interne, preşedintele Adolfo Diaz a cerut ajutorul ameri-
canilor pentru menţinerea ordinii şi menţinerea sa la putere12. Astfel că trupele americane debarcă din nou în 
Nicaragua şi ocupă ţara pentru o bună perioadă. Demersurile făcute de către Statele Unite pentru a stabiliza 
ţara şi a facilita controlul s-au concretizat prin crearea „Guardia Nacional de Nicaragua”. Creată şi comanda-
tă direct de forţele americane, însă compusă din soldaţi localnici, aceasta a devenit un instrument cheie al 
influenţei americane pentru următorii 50 de ani. Astfel, pe plan intern s-au format grupări patriotice care au 
decis să reziste ocupaţiei americane. Unul dintre revoluţionari şi liderul acestora a fost Augusto Cesar 

                                                 
10 Bethell Leslie, History of Latin America: Mexico, Central America and the Caribbean, Barcelona, Ediciones Criticism, 1992. 
https://zodml.org/sites/default/files/%5BLeslie _Bethell%5D_The_ Cambridge_History_of_Latin_Am_%281%29.pdf. 
11 David Diaz-Arias, Ronny Viales Hurtado, Juan José Marin Hernandez, Historical dictionary of Costa Rica. Rowman & Little-
field, Lanham-Boulder-New York-London, 2019, pp. 47-48. 
12 James D. Rudolph, op. cit., pp. 20-24. 
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Sandino, între 1927 şi 1930. Sub conducerea lui Sandino, o parte a teritoriului ţării a fost eliberat în anii ur-
mători. „Generalul oamenilor liberi”, cum avea să-l numească Henri Barbusse pe Sandino, a lansat în iulie 
1927 manifestul luptei împotriva invadatorului străin, luptă la care a aderat o parte din armata nicaraguană şi 
cea mai mare parte a populaţiei ţării. Era prima mişcare autentică de gherilă din America Centrală. Detaşamen-
tele militare conduse de Sandino, formate din muncitori şi ţărani, indieni şi metişi cuprinzând mii de luptători 
permanenţi şi sute de cavalerişti, au constituit nucleul aşa-numitei „Armate a Suveranităţii Naţionale”, în spa-
niolă Ejercito Defensor de la Soberania Nacional de Nicaragua. Ea a controlat în acea perioadă circa 32.000 km2 din 
teritoriul ţării, luptând sub deviza „Patria şi Libertatea” şi întruchipând idealurile naţionale şi sociale13. 

În anii 1927-1933, forţele armate revoluţionare, conduse de generalul Sandino, au rezistat cu succes 
în faţa ofensivei generalizate a trupelor americane şi a forţelor guvernamentale superioare din punct de ve-
dere numeric şi tehnic. În acest sens, puşcaşii marini împreună cu Guardia au considerat că li s-a declarat 
război, astfel că în 1927 s-a lansat un val de asasinate şi distrugeri împotriva populaţiei din Nicaragua, indife-
rent de susţinerile sale. Aceste fapte au distorsionat şi mai mult echilibrul social, prin prezenţa torturii, atât 
fizice, prin lovituri, înecări sau violuri, cât şi psihice, prin ameninţări, devenind în Nicaragua o modalitate de 
a-i supune pe toţi indivizii14. În atare situaţie, duşmanii lui Sandino s-au convins că numai printr-un act de 
trădare revoluţia din Nicaragua ar putea fi înfrântă. Iată de ce, începând din anul 1931, o parte a soldaţilor şi 
ofiţerilor americani din Nicaragua au fost retraşi, trecându-se la o tactică mai suplă, hotărându-se ca proble-
ma conflictului armat din Nicaragua să fie soluţionată de guvernul ţării. La 6 noiembrie 1932, candidatul for-
ţelor liberale, Juan Bautista Sacasa, a fost ales preşedinte. În 1934, după cinci sute de bătălii duse împotriva 
marinarilor şi a simpatizanţilor americani, Sandino îndepărtează cu succes forţele armate americane din Ni-
caragua. Statele Unite se retrag, lăsându-l pe comandantul militar nicaraguan, Anastasio Somoza, comandant 
al Gărzii Naţionale. În noua situaţie, între forţele revoluţionare şi guvernul Sacasa au început tratative în ba-
za cărora s-a hotărât să se încheie pacea, întrucât ţara îşi recăpătase independenţa după plecarea trupelor 
americane. Între timp, preşedintele Sacasa a organizat o întâlnire între Sandino şi Anastasio Somoza, pentru 
a se realiza o nouă conciliere. Somoza anunţă că simpatizanţii lui Sandino vor fi chemaţi „să colaboreze la 
opera patriotică în pace şi armonie”. Paralel, însă, sub tutela lui Arthur Bliss Lane, ambasadorul SUA în Ni-
caragua, Somoza a organizat asasinarea lui Sandino şi a principalilor lui colaboratori, cu prilejul vizitei făcute 
de aceştia la Managua preşedintelui Sacasa, la 21 februarie 1934. Detaşamente ale Gărzii Naţionale l-au ares-
tat pe Sandino şi pe oamenii lui, i-au transportat în afara oraşului şi i-au împuşcat15. 

Mişcarea de eliberare din Nicaragua s-a bucurat de sprijinul şi solidaritatea forţelor revoluţionare şi 
progresiste, precum şi de cel al opiniei publice internaţionale. Cesar Sandino avea să rămână în istoria Nica-
raguei ca un simbol al libertăţii şi independenţei naţionale, iar lupta împotriva exploatării şi dictaturii avea să 
continue şi în deceniile următoare16. 

Originile democraţiei liberale din Costa Rica şi identitatea partidelor politice contemporane au 
rădăcini care se întorc până la sfârşitul secolului al XIX-lea, dar, aşa cum susţinea John Booth, regimul s-a 
consolidat abia după Războiul Civil din 1948. 

Anii ’40 au fost cu siguranţă un deceniu critic în politica Republicii Costa Rica. În decursul acestor 
ani, controlul oligarhiei aflate la guvernare asupra arenei electorale şi a resurselor de stat a fost contestat. 
Diviziunea între reformele elitelor şi reformele sociale progresiste, combinată cu grave defecţiuni politice şi 
economice din partea guvernului, precum fraudele electorale, corupţia, nepotismul, persecuţia adversarilor 
politici şi gestionarea defectuoasă fiscală au creat o ambianţă politică „explozivă”. Acest mediu a provocat o 
luptă pentru aliaţii politici, producând în cele din urmă două grupuri aflate în competiţie pentru a obţine 
control politic. Una dintre aceste grupări – cea aflată la conducere – a fost o mişcarea condusă de Partido 
Republicano (PRep), al cărei lider a fost preşedintele Rafael Angel Calderón-Guardia (1940-1944), orientat 
spre reformă. El a inclus şi Partidul Comunist, sub numele de Partido Vanguardia Popular (PVP), condus de 
Manuel Mora, precum şi Biserica, reprezentată de Victor Manuel Sanabria. Alianţa de opoziţie a fost integra-
tă de noul Partido Social Demócrata (PSD), a cărui figură centrală a fost José Figueres-Ferrer, alături de cei 
mai conservatori membri ai oligarhiei, printre care se numărau bancheri, antreprenori, cafetaleros, reprezentaţi 
de Partido Demócrata şi Partido Unión Nacional (PUN). După două guverne consecutive ale lui PRep, cu-
noscut sub numele de „regimul de opt ani” (Calderón-Guardia, 1940-1944 şi Picado, 1944-1948), candidatul 

                                                 
13 Ibidem, pp. 25-27. 
14 Hagene Turid, Nicaragua in the 20th Century: 100 Years of Patronage, Center for Multicultural and International Studies, Oslo 
University College, 2002, passim. 
15 Jerome R. Adams, Liberators, Patriots and Leaders of Latin America. 32 Biographies. McFarland & Company Inc. Publishers, 
Jefferson, North Carolina and London, 2010, pp. 140-141. 
16 Constantin Bucur, Ţările Americii Centrale, pp. 189-190. 
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la alianţa de opoziţie, Otilio Ulate, a câştigat alegerile din 1948 cu 55,3% dintre voturi, faţă de 44,7% obţinu-
te de Calderón-Guardia, care căuta o a doua şansă în funcţie. Tribunalul Electoral l-a declarat pe Ulate câşti-
gător, dar mai târziu, din cauza unor nereguli semnificative, noul congres a anulat alegerile prezidenţiale17. 

După eşuarea mai multor încercări ale Tribunalului Electoral şi ale membrilor PRep şi PUN de a 
ajunge la un acord, s-a ajuns la Război Civil. Pretinzând că luptă pentru a restabili tradiţia democratică a ţării, 
Figueres şi Ejército de Liberación Nacional (ELN, format din aproximativ 600 de bărbaţi) s-au angajat într-o 
confruntare armată cu guvernul. Războiul civil al Republicii Costa Rica a durat 44 de zile, perioadă în care 
Armata de Eliberare Naţională, având ca nucleu Legiunea Caraibiană, a avut permanent iniţiativa. De cealal-
tă parte, armata costaricană comandată de generalul Picado a fost sprijinită activ de gherilele vanguardiste şi 
de trupe nicaraguane. Prima ciocnire importantă a avut loc pe 12 aprilie 1948, rebelii reuşind să ocupe 
Cartago, al doilea oraş ca mărime al ţării. În zilele următoare au ocupat şi celelalte oraşe importante, asediind 
San José, capitala statului. În aceste condiţii şi mai ales ca urmare a presiunilor SUA, preşedintele Picado 
Michalski a solicitat începerea tratativelor între cele două tabere, dar ele au fost amânate mai multe zile, ca 
urmare a refuzului liderului vanguardist Mora de a participa, comuniştii refuzând să se recunoască învinşi. La 
24 aprilie, când a devenit evident că tabăra opoziţiei era învingătoare, preşedintele Picado, din partea autori-
tăţilor statale, şi Benjamin Nunez, lider al fermierilor, din partea opoziţiei, au semnat acordul de încetare a 
focului, în sediul Ambasadei Mexicului din San José. Patru zile mai târziu, Don Pepe Figueres intra învingă-
tor în capitală şi prelua integral puterea politică în Costa Rica. Diferite surse indică, însă, faptul că nu forţele 
sale deciseseră rezultatul conflictului civil, ci, mai degrabă, nord-americanii. Mobilizarea trupelor acestora din 
zona Canalului Panama, presiunile exercitate asupra lui Somoza, pentru a-l determina să stopeze ajutorul oferit 
taberei calderoniste şi recomandarea făcută preşedintelui Michalski de a deschide tratative, au contribuit, evi-
dent, dacă nu decisiv, oricum într-o bună măsură, la victoria opoziţiei costaricane. Războiul a provocat cca 
2.000 de victime, majoritatea civili, fiind considerat cel mai violent din istoria secolului XX, pentru Costa Rica. 

Învins, Calderon Guardia avea să încerce preluarea puterii, prin două rebeliuni sprijinite de Nicara-
gua. În ceea ce priveşte motivele care au stat la baza declanşării războiului, în general, sunt considerate a fi 
gestionarea economică incorectă, corupţia şi represiunea politică din partea guvernului, un conflict de clasă 
datorat reformelor sociale progresiste ale regimului, timp de opt ani, influenţate de stânga şi, cel mai impor-
tant, frauda electorală din 1948. Alţi factori, cum ar fi convingerea lui Figueres că războiul era singura moda-
litate de a pune capăt regimului de opt ani, precum şi poziţia luată de actorii internaţionali, în special guver-
nul Statelor Unite, şi slăbiciunea armatei, au contribuit la transformarea crizei politice într-un război civil18. 
Motivele menţionate mai sus au fost mai mult decât suficiente pentru ca opoziţia politică puternică să for-
meze şi chiar să iniţieze ostilităţile, aşa cum s-a şi întâmplat. Totuşi, atât PRep, cât şi PUN erau gata să nego-
cieze o cale paşnică de soluţionare a conflictului armat. De fapt, la sfârşitul lunii martie 1948, când războiul 
era deja în plină desfăşurare, Calderón şi Ulate au ajuns la un acord. Însoţiţi de Monseniorul Sanabria, aceş-
tia au recunoscut că Congresul va numi o persoană onorabilă şi reciproc acceptată, dr. Julio Cesar-Ovares, 
un susţinător al lui Calderón, să guverneze în calitate de preşedinte interimar timp de doi ani. După aceasta, 
s-ar fi organizat un nou proces electoral. Astfel, o posibilitate paşnică de ieşire din criză era încă posibilă. Cu 
toate acestea, nu a fost cazul lui Figueres, al PSD şi al ELN, cei care încă luptau pentru a pune capăt regimu-
lui de opt ani. Ei nu au acceptat pactul şi au continuat ostilităţile. Când partidele care au aderat au ajuns la 
acordul menţionat, divizarea în alianţa de opoziţie a fost evidentă. Pactul PUN cu guvernul nu a luat în con-
siderare în mod clar poziţia PSD, pentru care orice posibilitate de continuare a regimului existent era inac-
ceptabilă. Ideea lor de transformare completă a Republicii Costa Rica, printr-un program social-democratic, 
ar fi fost periclitată de aranjamentul propus. 

Convingerea lui Figueres că războiul a fost singurul mod de a pune capăt regimului existent, împre-
ună cu împrejurări interne şi internaţionale favorabile pentru a-şi îndeplini planul, a generat condiţiile nece-
sare pentru a începe ostilităţile. Urmărind viaţa politică, în perioada postbelică, membrii PSD au fost pregă-
tiţi să profite de rezultatul războiului şi dornici să intre în funcţie şi să înceapă implementarea proiectului lor 
social-democrat. Această incertitudine generală de după război s-a încheiat când Figueres şi Ulate au semnat 
un pact în 1948, care l-a numit pe Figueres să conducă o juntă de facto de cel puţin optsprezece luni şi a 
declarat că după aceea Ulate îşi va asuma funcţia. Optsprezece luni mai târziu, după ce a cerut o Adunare 
Constituantă – dominată, în principal, de membrii PUN – Figueres şi-a ţinut cuvântul. Faptul că Figueres a 
semnat şi respectat pactul când a avut un control militar complet al ţării arată, în fapt, veridicitatea principii-
lor sale democratice. Instalarea Juntei Fundadora conduse de Figueres Ferrer părea să determine pentru acest 

                                                 
17 Monica A. Rankin, The History of Costa Rica, pp. 95-112. 
18 Ibidem. 
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stat o evoluţie asemănătoare altor state din regiune, unde juntele fuseseră trambuline pentru instaurarea unor 
regimuri dictatoriale, de factură militară. Guvernarea lui Figueres, chiar dacă a însemnat şi aplicarea unor 
măsuri mai puţin democratice, între care interzicerea partidului vanguardist, a determinat mari schimbări în 
evoluţia istorică a statului costarican.  

Perioada postbelică a fost o perioadă de reforme pentru Costa Rica. Poziţia politică a ţării a fost in-
fluenţată, în principal, de patru dintre aces-
tea, printre care se numără slăbirea preşe-
dinţiei şi consolidarea Adunării, desfiinţa-
rea armatei, implementarea unor reforme 
electorale majore, inclusiv un tribunal elec-
toral consolidat, şi interzicerea grupărilor 
comuniste la activităţile electorale. Junta 
de guvernare condusă de Figueres a decis 
să desfiinţeze forţele armate şi, în primul 
rând, propriul său Ejército de Liberación 
Nacional. Costa Rica a eliminat armata, ca 
urmare a articolului 12 din Constituţia din 
1949, fiind prima ţară din lume care a în-
treprins o astfel de măsură civilă. José 
Figueres Ferrer19 a promovat abolirea ei în 
timpul guvernului de facto din 1949 şi a 
anunţat că bugetul militar va fi redirecţio-
nat în totalitate la educaţia publică. Aboli-
rea armatei a fost considerată una dintre 
cele mai îndrăzneţe şi pozitive decizii din istoria Republicii, un factor fundamental în sistemul democratic al 
ţării20. Siguranţa internă şi la frontieră este astăzi păstrată de o forţă de poliţie şi nu există soldaţi, arme grele, 
ordine militare sau servicii obligatorii. Interzicerea forţelor armate distinge Costa Rica de majoritatea ţărilor 
latinoamericane, fiind imposibil ca grupurile militare să se transforme în actori politici şi să creeze o lovitură 
de stat pentru a deveni parte din dinamica politică a ţării. Ca urmare, monopolul arenei politice a fost lăsat 
grupurilor civile, ale căror singure mijloace legitime de a accede la putere erau partidele politice. Absenţa 
unei armate nu numai că a limitat lupta pentru putere politică faţă de partide prin alegeri democratice, ci a 
modelat şi cultura democratică naţională21. Totuşi, în cel de-al şaselea deceniu al secolului XX, Figueres Ferrer 
avea să fie vehement etichetat drept comunist de către dictatorii din Nicaragua, Columbia, Venezuela, Cuba 
şi Republica Dominicană, care au şi încercat să îl înlăture de la putere. Dar, pe plan intern, măsurile radicale 
luate de el aveau să facă din Costa Rica prima ţară cu adevărat democratică din America Centrală. Statul cos-
tarican avea să fie, în a doua jumătate a secolului trecut, un exemplu de stabilitate şi neutralitate, evitând im-
plicarea în conflictele care au însângerat statele vecine, precum Nicaragua, El Salvador, Guatemala şi Pana-
ma ani la rând. Între anii 1950 şi 1980, guvernul a stabilit noi politici privind importurile, iar Costa Rica a 
devenit parte a Mercado Común Centroamericano (Piaţa comună a Americii Centrale). În anii 1980 şi 1990, 
Costa Rica s-a clasat ca o ţară dezvoltată la mijlocul indicelui dezvoltării umane al PNUD. În cele două peri-
oade consecutive guvernamentale ale Partido Liberación Nacional, între 1970-1974 şi 1974-1978, ţara a cu-
noscut o expansiune considerabilă a clasei de mijloc şi o dezvoltare substanţială a PNB şi a indicilor statistici 
pe cap de locuitor22. 

De aceeaşi parte a Mării Caraibilor, Nicaragua ne prezintă o altfel de cronologie a secolului XX. 
Analizând viaţa politică din secolul trecut în Nicaragua, observăm că ea fost dominată de figura lui Anasta-
sio Somoza García, care a controlat puterea politică în mod direct ca preşedinte, sau indirect, prin preşedin-
ţii marionetă atent selectaţi, din 1936 până la asasinarea sa în 1956. Un om cinic şi oportunist, Somoza 

                                                 
19 Fernando F. Sanchez C., Democracy after War: Causes and Consequences of the 1948 Civil War in Costa Rica. European Consorti-
um for Political Research Joint Sessions of Workshops, Uppsala University, april 2004, pp. 3-10, passim. 
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/9562ceb2-3cd4-4c13-9981-c562fe96ebfe.pdf. 
20 Ibidem. 
21 Alberto Trejos, Country Role Models for Development Success: The case of Costa Rica. Helsinki, June 2008, p. 2. 
http://faculty.nps.edu/relooney/Success-CostaRica.pdf. 
22 Jaime Ordonez, Diego Padilla, Timothy Andrews Sayle & Patricia De Gennaro, The Republic of Costa Rica: A Case Study on 
the Process of Democracy Building. C.S.D., Kingston-Ontario, 2008, passim. 
https://www.queensu.ca/csd/sites/webpublish.queensu.ca.csdwww/files/files/publications/wps/09.01.20_Final_CostaRica.pdf. 

Soţii Ceauşescu primiţi în vizită oficială de José Figueres Ferer, 
părintele democraţiei din Costa Rica (sept. 1973) 
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García a condus Nicaragua cu un braţ puternic, puterea sa fiind fundamentată pe trei surse principale: deţi-
nerea sau controlul unor porţiuni mari din economia nicaraguană, sprijinul militar al Gărzii Naţionale şi ac-
ceptarea sprijinului din partea Statelor Unite ale Americii.  

După ce a câştigat alegerile prezidenţiale din decembrie 1936, Somoza García a continuat să îşi con-
solideze puterea în cadrul Gărzii Naţionale. Garda lui Somoza a reprimat demonstraţii politice şi antiguver-
namentale serioase. În mai puţin de doi ani după alegerea sa, Somoza García, sfidând Partidul Conservator, 
şi-a declarat intenţia de a rămâne la putere dincolo de termenul prezidenţial. Astfel, în 1938, a numit o Adu-
nare Constituantă care i-a conferit preşedintelui puterea extinsă şi l-a ales pentru un alt mandat de opt ani. 
După cel de-al Doilea Război Mondial, opoziţia internă şi internaţională, larg răspândită faţă de dictatura lui 
Somoza, a crescut între partidele politice, forţa de muncă, grupurile de afaceri şi guvernul Statelor Unite. 
Decizia lui Somoza de a candida pentru realegere în 1944 a fost respinsă de unii liberali, care au înfiinţat Par-
tidul Liberal Independent (PLI). Realegerea lui Somoza García a fost, de asemenea, criticată de guvernul 
Statelor Unite. Dictatorul a reacţionat la critici în creştere, prin crearea unui guvern marionetă, pentru a-şi 
salva, astfel, puterea. El a hotărât să nu mai candideze pentru realegere şi l-a numit pe candidatul PLN, 
vârstnicul Leonardo Argüello, crezând că l-ar putea controla din spatele scenei. Somoza a subminat procesul 
electoral prin utilizarea resurselor guvernamentale şi a Gărzii Naţionale, în vederea asigurării victoriei candi-
datului său. Argüello a fost învestit în funcţie la 1 mai 1947, iar Somoza García a rămas în funcţia de co-

mandant al Gărzii Naţionale. În 1950, Somoza a semnat un acord cu gene-
ralul conservator Emiliano Chamorro Vargas, care a asigurat Partidului 
Conservator o treime din delegaţii Congresului, precum şi o reprezentare 
limitată în cabinet şi în instanţe. Somoza a promis, de asemenea, clauze în 
noua Constituţie din 1950, care garantează „libertatea comercială”. El a fost 
apoi din nou ales preşedinte în alegerile generale din 1950, iar în 1955 Con-
gresul a modificat Constituţia, pentru a permite realegerea sa pentru încă un 
termen prezidenţial23. 

Somoza García a fost urmat ca preşedinte de fiul său mai mare, Lu-
is Somoza Debayle. O campanie majoră de represiune politică a urmat după 
asasinarea lui Somoza García, întrucât mulţi oponenţi politici au fost tortu-
raţi şi încarceraţi de gardieni în baza ordinelor lui Anastasio Somoza 
Debayle, iar guvernul a impus cenzura presei şi a suspendat multe dintre 
libertăţile civile. Când sănătatea precară l-a împiedicat pe Luis Somoza 
Debayle să candideze, fratele său Anastasio i-a luat locul în alegerile prezi-
denţiale din 1967. Pentru a contesta candidatura lui Anastasio Somoza 
Debayle, conservatorii, PLI şi Partidul Social Creştin (PSC) au creat Uniu-

nea Naţională de Opoziţie (Unión Nacional Opositora – UNO). UNO l-a nominalizat pe Fernando Agüero 
drept candidat. În februarie 1967, Anastasio „Tachito” Somoza Debayle a fost ales preşedinte în cadrul unei 
campanii represive împotriva susţinătorilor opoziţiei lui Agüero. Două luni mai târziu, fratele lui Anastasio, 
Luis, a murit de un atac de cord. După alegerea sa, Anastasio Somoza Debayle a devenit preşedinte şi coman-
dant al Gărzii Naţionale, dobândind control politic şi militar absolut în Nicaragua. Deşi mandatul său de patru 
ani urma să se încheie în 1971, Anastasio Somoza Debayle a modificat constituţia, pentru a rămâne la putere 
până în 1972. Cu toate acestea, presiunile crescânde din partea opoziţiei şi a partidului său au determinat dicta-
torul să negocieze un acord politic, cunoscut sub numele de Kupia-Kumi Pact, care a instalat o junta cu trei 
membri, care va domina din 1972 până în 197424. Cu toate acestea, anii ’70 s-au dovedit a fi un deceniu de 
schimbare în Nicaragua, care va aduce, în sfârşit, căderea dinastiei. În 1974, Somoza a declarat o stare de asediu 
după o operaţiune de succes a ostaticilor, care a umilit guvernul şi Garda Naţională, ceea ce a condus la cenzu-
ra completă a presei şi la dezlănţuirea Gărzii împotriva populaţiei nicaraguane. Ceea ce a urmat nu a fost altce-
va decât o domnie de teroare, care a marcat începutul declinului lui Somoza Debayle de la putere. 

Treptat, revolta faţă de dictatură a crescut, declanşând un ciclu brutal de opoziţie şi represiune, culmi-
nând cu victoria sandinistă din 1979 şi devenind, în fapt, un război civil. Negarea accesului la învăţământ a cla-
selor de mijloc şi, în special, a oamenilor defavorizaţi din mediul rural a fost extrem de funcţională în menţine-
rea dictaturii într-o poziţie de putere supremă şi în păstrarea dominaţiei sale complete în viaţa politică, econo-
mică şi socială a Nicaragua. Ca şi în cazul economiei naţionale, dictatorul şi aliaţii săi au avut control absolut al 

                                                 
23 Kurt Walter, The Regime of Anastasio Somoza, 1936-1956. The University of North Carolina Press, 1983, passim. 
24 Tim Merrill, Nicaragua. A Country Study. Washington, Library of Congress, 1993, pp. 25-35. 
http://countrystudies.us/nicaragua/11.htm. 
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unui aparat guvernamental extrem de centralizat, format din birocraţia executivă, Congresul nicaraguan şi for-
ţele armate, în special Garda Naţională. În ianuarie 1979, dinastia se afla într-un curs ireversibil al decăderii sa-
le, iar elitele politice începuseră să fugă din ţară, de teama victoriei revoluţionarilor. Deşi apartenenţa la Garda 
Naţională a atins un maxim de 14.000 de soldaţi, forţele revoluţionare deveniseră prea mari pentru a fi îngrădi-
te. FSLN a lansat ofensiva finală în iunie 1979, acoperind zonele urbane şi rurale cheie şi învingând rapid nu-
mărul scăzut de gardieni, care au fost lăsaţi să lupte în zadar. Somoza Debayle a fugit din Nicaragua pe 17 iulie, 
iar cei rămaşi în Gardă s-au predat rapid forţelor FSLN, astfel născându-se Nicaragua Sandinista25. 

Când junta militară a guvernului nou-născut Sandinista a sosit la Managua în iulie 1979, a adus şi 
speranţele şi planurile preliminare pentru „Noua Nicaragua”, ca rezultat al unei revoluţii sociale, economice 
şi politice totale. Obiectivele ei explicite din 1979 au fost de a şterge cât mai complet posibil despotismul şi 
exploatarea din perioada Somoza, în favoarea democraţiei populare bazate pe participarea politică la masă şi 
unitatea naţională26. În primii ani ai revoluţiei, când popularitatea regimului sandinist era foarte mare, majo-
ritatea organizaţiilor în masă erau afiliate la partidul FSLN. Cu toate acestea, până la mijlocul anilor 1980, 
când opoziţia faţă de Sandinistas a crescut, numărul partidelor din spectrul ideologic a crescut la peste două-
zeci. Încrezătoare în sprijinul poporului, junta guvernamentală a promis că va organiza alegeri până în 1985. 
În conformitate cu Legea partidelor politice, guvernul revoluţionar a recunoscut partidele de opoziţie ca fi-
ind legitime şi le-a dat dreptul de participare politică competitivă pentru prima dată în istoria statului Nicara-
gua. Alegerile au avut loc în 1984, iar 75% dintre alegătorii înregistraţi care au participat au dat FSLN 66% 
din votul prezidenţial şi 63% din voturi pentru Adunarea Naţională. Cea mai plauzibilă explicaţie a eşecului 
regimului sandinist condus de Daniel Ortega Saavedra este că nu au reuşit să-şi transforme economia în ace-
eaşi măsură în care au reuşit să transforme arenele sociale şi politice. O nouă Nicaragua a început să se dez-
volte cu politici revoluţionare care au generat câştiguri semnificative în educaţie, îngrijire medicală şi locuin-
ţe. Reforma politică a transformat ţara de la existenţa ei ca regiune virtuală a familiei Somoza, într-o politică 
revoluţionară cu o participare politică sporită şi libertăţi sociale27. 

În anul 1990, presiunile internaţionale puternice au determinat regimul Ortega Saavedra să accepte 
organizarea de alegeri prezidenţiale libere, care aveau să fie câştigate de reprezentanta opoziţiei, Violeta Bar-
rios de Chamorro, prima femeie şef de stat din istoria continentului american28. Din 1990, transferul de pu-
tere între partidele politice din Nicaragua s-a făcut în urma unor alegeri libere. La alegerile prezidenţiale, par-
tidul Uniunii Naţionale de Opoziţie (UNO), reprezentanţi fiind Violeta Barrios de Chamorro şi Virgilio 
Godoy, a câştigat cu 54,7% din voturi, urmat de FSLN, cu Daniel Ortega şi Sergio Ramirez, cu 40,8%. În 
alegerile legislative, UNO a câştigat o majoritate absolută, cu 51 din 92 de locuri, în timp ce FSLN a câştigat 
39 de locuri. Un candidat, Yatama, care făcea parte din Partidul Creştin Social (PSC) a câştigat un loc, iar 
Mişcarea Unitatea Revoluţionară (MUR) a obţinut un loc. UNO a câştigat şi alegerile locale, dobândind con-
trolul asupra a 102 din 131 consilii municipale. FSLN a câştigat majoritatea celor 29 de municipii rămase29. 

Între anii 1990 şi 2002 au avut loc următoarele evenimente privind istoria politică a statului Nicara-
gua: în 1990 Violeta Barrios de Chamorro îl învinge pe candidatul FSLN, Daniel Ortega Saavedra, în alegeri-
le prezidenţiale; Antonio Lacayo recunoaşte armata sandinistă drept forţă armată constituţională a ţării, într-o 
discuţie privată cu generalul Humberto Ortega; echipa de tranziţie, cu sprijinul cardinalului, ajunge la 
Toncontín Accord cu liderii militari Contras. Acordul prevede reducerea armatei FSLN şi demobilizarea 
Contras. În 1994, FSLN suferă o împărţire acrimonioasă, în urma căreia apar taberele „ortodoxe” şi „reno-
vatorii”. În 1995 are loc criza constituţională, iar în 1996 Arnoldo Alemán îl învinge în alegeri pe candidatul 
FSLN, Daniel Ortega Saavedra. În 2002, Ortega Saavedra este învins de fostul vicepreşedinte al lui Aleman, 
Enrique Bolaños30. În ceea ce priveşte următoarele alegeri, cele din anul 2006, acestea au condus la mai mult 
de un an de tensiuni politice între Enrique Bolaños, Daniel Ortega şi partidul de stânga Sandinista, şi aliaţii 
fostului preşedinte de dreapta, Arnoldo Alemán. La 10 ianuarie 2007, liderul Sandinista, Daniel Ortega, a 
preluat un mandat prezidenţial de cinci ani. Mandatul anterior al lui Ortega Saavedra, din 1985 până în 1991, 
a fost marcat de un conflict civil care a pus capăt regimului său. Ortega Saavedra, care pierduse ultimele trei 

                                                 
25 Laura M. Zaremba, Nicaragua: Before and After the Revolution. “Honors Theses”. Paper 21, S.I.U.C., Illinois, 1992, pp. 9-26. 
https://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1031&context=uhp_theses. 
26 Michael John Anderson, Puppet Wars: The Nicaraguan Revolution in a Cold War Context. Western Oregon University, 2003, pp. 
5-10, passim. http://www.wou.edu/history/files/2015/08/Michael-Anderson.pdf. 
27 Laura M. Zaremba, Nicaragua: Before and After the Revolution, în loc. cit, p. 29. 
28 Ibidem, p. 58. 
29 Observing Nicaragua’s Elections, 1989-1990, passim. https://www.cartercenter.org/documents/1153.pdf. 
30 Cruz Consuelo, Political Culture and Institutional Development in Costa Rica and Nicaragua World Making in the Tropics, Cambridge 
University Press, 2005, p. 16. 
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alegeri prezidenţiale, a câştigat doar 37,9% din voturi în alegeri, însă legea nicaraguană i-a permis votul în 
două tururi, deoarece el a fost cu mai mult de 5% înaintea celui mai apropiat contracandidat, Eduardo 
Montealegre, preşedinte al Alianţei Liberal-Nicaragua (ALN)31. În anul 2011, Daniel Ortega Saavedra a câş-
tigat un nou mandat de preşedinte, cu 63% din totalul voturilor, în faţa contracandidatului Fabio Gadea, din 
partea PLI (Partidul Liberal Independent). În ianuarie 2014, Adunarea Naţională a Republicii Nicaragua, 
dominată de FSLN, a lovit puternic democraţia abia înfiripată în această ţară, modificând constituţia în aşa 
fel, încât preşedintele să poată obţine mandate nelimitate. Prin alte măsuri, Ortega Saavedra, care continuă 
să se declare un adversar al capitalismului şi un exponent al marxismului „bolivarian”, a primit dreptul de a 
numi comandanţii armatei şi ai poliţiei, ca în perioada regimului sandinist32. 

Urmărind sistemul politic al Republicii Costa Rica după 1990, constatăm că aceasta este unul multi-
partid, cu reprezentare proporţională pe liste închise. În Costa Rica, distanţa dintre reprezentanţi şi alegători 
a fost lărgită de interdicţia din constituţia din 1949 privind realegerea imediată a deputaţilor. Mai mult, la 
mijlocul anilor 1990, sistemul de partide specifice care garantau atragerea fondurilor pentru anumite proiecte 
de către deputaţii din partidul majoritar a fost transferat la controlul local. În 1994, din nou, un guvern PLN 
sub preşedintele José María Figueres Olsen a înfiinţat o comisie condusă de fostul preşedinte al Băncii Cen-
trale, Eduardo Lizano, unul dintre susţinătorii liberalizării ţării, pentru a aborda datoria internă a statului. 
Comisia a recomandat vânzarea de active de stat, inclusiv monopolul de stat pentru energie electrică şi pen-
tru telecomunicaţii. Acest lucru, totuşi, a declanşat proteste imediate din partea multor părţi, iar Figueres a 
refuzat recomandările comisiei. În schimb, el a căutat un acord bipartizan cu privire la cursul general al libe-
ralizării, care s-a cristalizat în pactul Figueres-Calderón, semnat în 1995 de către preşedintele actual şi prede-
cesorul său imediat. În 1998, în Costa Rica este ales un nou preşedinte, Miguel Angel Rodríguez (PUSC), 
care, la rândul său, a susţinut liberalizarea33. În 1998, modelele de vot din Costa Rica s-au schimbat brusc. În 
acel an, abţinerea a crescut de la aproape 19% în 1994 la 30%, un nivel fără precedent în ultimii patruzeci de 
ani. Voturile pentru partidele minoritare din cursa prezidenţială s-au mărit de la 2% la peste 8%, iar partidele 
minoritare s-au dublat de la şapte la treisprezece. La următoarele alegeri, din 2002, a fost zdruncinat sistemul 
stabil bipartid de care ţara se bucurase de câteva decenii. Deşi PUSC şi-a păstrat funcţia de preşedinte, can-
didatul său, Abel Pacheco de la Espriella, a fost forţat la un scrutin fără precedent, deoarece niciun candidat 
nu a obţinut cel puţin 40% din voturi în primul tur. În alegerile pentru Adunarea Legislativă, Partidul Acţiu-
nii Cetăţeneşti (Partido Acción Ciudadana, PAC) a câştigat 14 locuri, oprind o majoritate generală fie pentru 
PUSC, fie pentru PLN. În anul următor, Curtea Supremă din Costa Rica a anulat reforma legislativă din 
1969 a constituţiei, care limita preşedintele la un singur mandat de patru ani, revenind astfel la constituţia 
din 1949, care a permis unui fost preşedinte să-şi revizuiască din nou preşedinţia după ce a fost în afara 
funcţiei timp de opt ani. Anularea a permis fostului preşedinte şi câştigătorului Premiului Nobel pentru pace, 
Arias, să-şi anunţe candidatura pentru preşedinţie în 2004. 

Arias a câştigat preşedinţia în alegerile din 2006, învingându-l pe Ottón Sol. El a propus încetarea 
monopolurilor de stat în domeniul energiei electrice, al securităţii sociale şi al telecomunicaţiilor şi a favori-
zat ratificarea Acordului de Liber Schimb cu America Centrală şi Republica Dominicană (CAFTA-DR), cu 
Statele Unite, în ciuda protestelor din partea sindicatelor şi a altor organizaţii. Cetăţenii din Costa Rica au 
votat în favoarea acordului cu o marjă îngustă în primul referendum naţional din ţară, care a avut loc în 
2007. În acest proces, Costa Rica a devenit ultima ţară din America Centrală care a ratificat acordul. Tot în 
2007, preşedintele Arias a stabilit oficial relaţii diplomatice cu China, într-un efort de promovare a cooperării 
economice şi comerciale, înlăturând 60 de ani de legături oficiale cu Taiwanul34. 

Între Costa Rica şi Nicaragua au avut loc, de-a lungul istoriei şi până înspre prezent, mai multe con-
flicte, pornite din diferite motive: politice, economice, sociale sau chiar geografice. Cele mai recente eveni-
mente legate de conflictul dintre cele două state au ca pion principal râul San Juan. Disputa porneşte de la 
interpretările legate de domeniul de aplicare şi limitele drepturilor pe care le are Costa Rica pentru navigaţie 
gratuită şi controlul suveran al Nicaraguei asupra râului. Drepturile la frontieră şi drepturile de navigaţie asu-
pra râului San Juan reprezentau o mare problemă între cele două state. Fluxul imigraţiei ilegale şi ambiguitatea 
drepturilor de navigaţie au cauzat dispute politice între state timp de peste zece ani. Un eveniment dezbătut în 
mare parte a avut loc în 2005, când Nicaragua a interzis poliţiei armate din Costa Rica să navigheze în El Rio 

                                                 
31 C. R. Seelke, Nicaragua: Political Situation and U. S. Relations, 2008, p. 2. 
32 Kai M. Thaler, Nicaragua: A return to Caudillismo. „Journal of Democracy”, 28 (2), 2017, pp. 157-169. 
33 Hoffmann B., Why Reform Fails: The „Politics of Policies” in Costa Rican Telecommunications Liberalization, European Review of 
Latin American and Caribbean Studies 84, 2008, p. 8. 
34 https://www.britannica.com/place/Costa-Rica/Costa-Rica-in-the-21st-century. 
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San Juan, ceea ce a determinat guvernul costarican să deschidă un caz la Curtea Internaţională de Justiţie. 
Costa Rica considera că drepturile lor de a naviga pe râu sunt protejate de Tratatul de la Cañas Jerez. Cu toate 
acestea, Nicaragua atrage continuu atenţia asupra faptului că tratatul le dă costaricanilor dreptul la navigaţia 
comercială liberă, dar nu la navigaţia militară sau poliţienească cu arme. În data de 13 iulie 2009, Curtea Inter-
naţională de Justiţie a hotărât astfel: Costa Rica poate naviga gratuit pe râul San Juan în scopuri comerciale, în 
acelaşi timp fiind permisă şi circulaţia gratuită a persoanelor – cetăţeni sau turişti. Altfel spus, circulaţia era 
gratuită pentru oamenii care navighează la bordul unei ambarcaţiuni din Costa Rica şi au acordul acestui stat 
de a naviga pe râu, fără a solicita vize din partea statului nicaraguan şi fără a avea nevoie nici de achiziţionarea 
cardurilor turistice. Există, însă, şi restricţii pe care Costa Rica nu le poate încălca, întrucât navele ce lucrează 
în slujba poliţiei din Costa Rica nu au dreptul de a naviga pe râul San Juan. Curtea Internaţională de Justiţie a 
hotărât că navele din Costa Rica care desfăşoară activităţi poliţieneşti nu puteau folosi râul, dar navele oficiale 
ale statului care furnizau servicii esenţiale locuitorilor din zona râurilor, dar şi turiştilor din Costa Rica, ar pu-
tea călători liber pe râu. În urma investigaţiilor făcute, s-a descoperit că Nicaragua a încălcat în repetate rân-
duri liniile impuse de Curtea Internaţională de Justiţie ce urma direcţiile trasate de Tratatul din 1858. În acest 
sens, au fost semnalate cazuri în care Nicaragua, prin intermediul autorităţilor, solicita persoanelor ce călăto-
reau la bordul navelor venite din Costa Rica vize nicaraguane sau cartele turistice şi, în aceeaşi măsură, perce-
peau taxe pentru certificatele de plecare ce se adresau ambarcaţiunilor din Costa Rica, care, prin tratatul din 
1858 şi hotărârea Curţii Internaţionale de Justiţie, aveau dreptul de a circula gratuit pe râul San Juan35.  

Disputa din 2010 a fost declanşată tot de statul Nicaragua, în luna octombrie, când s-a demarat o ope-
raţiune pentru a devia 33 km din râul San Juan. Răspunsul statului Costa Rica cu privire la această situaţie nu 
a întârziat să apară, astfel că, pe 20 octombrie 2010, guvernul a înaintat o plângere autorităţilor din Nicara-
gua, vizând o presupusă încălcare a suveranităţii sale. În ciuda acestei acţiuni desfăşurate de statul costarican, 
trupele din Nicaragua au pătruns în teritoriul ce aparţinea statului Costa Rica, aducând daune în zonele 
umede din Isla Calero, daune cauzate prin devierea râului. În acest context, în data de 22 octombrie, guver-
nul a răspuns prin trimiterea a 70 de unităţi ale 
poliţiei în zona de frontieră, însă Nicaragua deja 
trimisese în Isla Calero 50 de soldaţi. În acelaşi 
timp, Costa Rica a solicitat în cererea înaintată 
retragerea tuturor trupelor nicaraguane din Isla 
Calero, încetarea construcţiei unui canal pe teri-
toriul Costa Rica, încetarea imediată a tăierii co-
pacilor, îndepărtarea solului şi a vegetaţiei de pe 
teritoriul Costa Rica, mai ales în zonele umede 
şi de pădure. Organizaţia Statelor Americane a 
aprobat cererea statului Costa Rica în aceeaşi 
zi36. În 2013, Curtea Internaţională de Justiţie a 
respins procesul statului Nicaragua din 2012, 
care avea scopul de a opri construirea unei auto-
străzi din Costa Rica, paralelă cu râul, pe moti-
vul daunelor ireparabile asupra mediului. Tot în 
2013, Curtea Internaţională de Justiţie, în ceea ce priveşte teritoriul disputat, a ordonat Nicaragua să se abţi-
nă de la construcţia canalelor şi să repare daunele cauzate de şanţurile care leagă râul de Caraibe, dar şi să 
respecte hotărârea din 2011, potrivit căreia Nicaragua trebuie să înlăture întreg personalul. La începutul lui 
2014, Costa Rica a adus Nicaragua la Curtea Internaţională de Justiţie pentru concesiunile petroliere din re-
giunea disputată. Soluţionarea problemei a fost privită diferit de cele două state. Costa Rica dorea implicarea 
Organizaţiei Statelor Americane, considerând că se pune deja problema unui conflict militar. Nicaragua, în 
schimb, considera că între cele două este doar o dispută de frontieră, fără altfel de implicaţii şi considera su-
ficientă soluţionarea problemei de către Curtea Internaţională de Justiţie37. Organizaţia Statelor Americane a 
răspuns rapid solicitării statului Costa Rica, implicându-se în soluţionarea conflictului dintre cele două părţi. 
În urma discuţiilor purtate cu ambele guverne, cele două state au fost somate să îşi retragă toate trupele de 
securitate aflate în Isla Calero, pentru ca mai departe conflictul să poată fi înăbuşit pe cale paşnică. Chiar 

                                                 
35 International Court of Justice, Dispute Regarding Navigation and Related Rights (COSTA RICA v. NICARAGUA), Judgement 
of 13 July 2009, pp. 23-26. https://www.icj-cij.org/en/case/133. 
36 Jimenez Marianela, Costa Rica denounces alleged Nicaraguan incursion, The Associated Press, 2010. 
37 Ibidem. 
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dacă statul Costa Rica s-a conformat şi a respectat această direcţie, Nicaragua nu a făcut nicio mişcare în 
acest sens, refuzând să-şi înlăture trupele din teritoriu, pe motiv că nu consideră această organizaţie în măsu-
ră să se implice în soluţionarea unui conflict de frontieră. În decembrie 2015, Curtea Internaţională de Justi-
ţie lansează o nouă hotărâre. Noile prevederi îi certifică Costa Ricăi statutul de stat suveran asupra teritoriu-
lui în litigiu, anume asupra teritoriului Isla Calero. Nicaragua încalcă şi de această dată hotărârea emisă de 
Curtea Internaţională de Justiţie, prin stabilirea unei prezenţe militare pe teritoriul statului Costa Rica. Mai 
mult decât atât, Nicaragua a încălcat şi dreptul de navigaţie al Costa Ricăi pe râul San Juan. Prin urmare, 
pentru a compensa aceste daune, cele două părţi se vor întâlni pentru a ajunge la un numitor comun înainte 
de data de 16 decembrie 201638. 

În iunie 2016, Costa Rica evalua daunele la suma de 6.700.000 de dolari, sumă pe care preşedintele 
din Nicaragua era dispus să o plătească. Cu toate acestea, în anul 2019 nu se poate vorbi încă de o încheiere 
clară a conflictului dintre Costa Rica şi Nicaragua, existând încă negocieri asupra sumei. Relaţiile dintre cele 
două state au fost tensionate de-a lungul timpului şi se pare că nici până în ziua de astăzi nu au reuşit să ajun-
gă într-un punct comun, astfel încât conflictul să fie încheiat definitiv. Zonele naţionale protejate de pe terito-
riul statului Costa Rica au suferit daune majore din cauza lucrărilor la conducerea cărora s-a aflat în tot acest 
timp statul Nicaraguan, acţiunile sale nefiind justificate în totalitate. De remarcat în acest caz este atitudinea 
cu care fiecare dintre cele două state a abordat conflictul. Costa Rica, chiar şi în postura statului cel mai lezat, 
a încercat în repetate rânduri să ajungă la soluţionarea acestui lui pe cale paşnică, iar toate acţiunile pe care le-a 
înaintat Curţii Internaţionale de Justiţie şi Organizaţiei Statelor Americane au fost doar pentru apărarea şi în-
lăturarea presiunilor statului nicaraguan de pe teritoriul său şi respectarea drepturilor pe care Costa Rica le are 
asupra navigării pe râul San Juan. Nicaragua, în schimb, a avut de cele mai multe ori atitudini neprietenoase în 
ceea ce priveşte statul Costa Rica, acestea fiind vizibile încă din anul 2009, când a încălcat de mai multe ori 
drepturile statului vecin cu privire la circulaţia liberă şi gratuită pe râul San Juan. În anii următori, măsurile 
luate de Nicaragua au subliniat şi mai clar poziţia pe care o are faţă de Costa Rica, amintind aici de trimiterea 
trupelor militare pe teritoriul Isla Calero, nerespectarea hotărârii Organizaţiei Statelor Americane şi încălcarea 
în repetate rânduri a direcţiilor trasate de Curtea Internaţională de Justiţie, care aveau la bază Tratatul din 
1858. Totuşi, Nicaragua îşi asumă toate acţiunile ce trădează incorectitudinea cu care a abordat acest conflict, 
acceptând să plătească suma daunelor estimată de statul costarican. De asemenea, imigraţia uşor de gestionat 
de prin zonele nepopulate de-a lungul râului creează probleme pentru Costa Rica, care crede în stereotipurile 
potrivit cărora populaţia din Nicaragua aduce violenţă, boală, deplasarea forţei de muncă şi alte obligaţii care 
le afectează ţara. În prezent, în Costa Rica trăiesc 800.000 de locuitori din Nicaragua, dintre care 300.000 sunt 
ilegali. Unii cetăţeni din Costa Rica susţin că nicaraguanii profită de îngrijirea sănătăţii şi de educaţie gratuite, 
în timp ce fură locuri de muncă şi provoacă probleme, inclusiv atacuri şi jafuri39. 

În concluzie, se afirmă că diferenţele dintre Costa Rica şi Nicaragua sunt, fără îndoială, semnificative 
şi de necontestat, fie că privim asupra istoriei celor două ţări, fie că discutăm despre prezentul lor. Drumuri-
le politice ale Republicii Costa Rica şi ale Nicaraguei au fost, de-a lungul istoriei, antitetice, fiecare ajungând 
într-un punct în care fie devine un model demn de urmat în toată lumea datorită regimului său instituţional, 
cum este cazul celei dintâi, fie atrage atenţia lumii prin involuţia şi ruinarea democraţiei, cum este cazul celei 
de-a doua. Pe de-o parte, Costa Rica prezintă o istorie politică aparte, prin alegerile sale remarcabile care au 
avut ca scop consolidarea democraţiei, care au transformat-o într-una dintre cele mai vechi şi puternice de-
mocraţii din lumea în curs de dezvoltare. Democraţia actuală a Republicii Costa Rica se datorează, în special, 
politicii din secolul trecut, care a fost dominată de civili, cu puteri limitate stabilite prin lege, supravegheate 
instituţional şi primite în urma alegerilor organizate regulat şi corect. Ceea ce o apropie pe Costa Rica de 
sistemul politic occidental este designul său instituţional, al cărui punct de referinţă este supremaţia legii. 
Ţara este într-o continuă dezvoltare, datorită investiţiilor pe care le face, încă din anii ’70, în protejarea me-
diului său, costaricanii fiind conştienţi de comoara biologică din interiorul graniţelor lor. 

La polul opus, comparativ cu dezvoltarea pe care o prezintă Costa Rica, Nicaragua este considerată 
a fi o ţară din lumea a treia, cu un guvern socialist de stânga, care promovează, de obicei, un sentiment anti-
american în rândul cetăţenilor săi. Este cea mai săracă ţară din America, după Haiti. În ciuda istoriei sale tu-
multuoase, Nicaragua se consideră a fi în evoluţie, cu noul lor guvern, deşi investiţiile sunt încetinite, aştep-
tând dezvoltarea politicilor guvernamentale. 

                                                 
38 International Court of Justice, Construction of a road in COSTA RICA along the SAN JUAN River, NICARAGUA v. COSTA 
RICA, în loc. cit., pp. 51-53. 
39 Fick J. Kathryn, Cultural, Educational and Historical Origins of Costa Rican and Nicaraguan Intercultural Conflict, Journal of Under-
graduate Research XI (2008). https://www.uwlax.edu/urc/jur-online/pdf/2008/fick.pdf. 
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O voievodeasă răpită în Ardeal, la anul 1480 
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Pentru Ţara Românească, secolul al XV-lea, îndeosebi după anul 1418, când se stingea din viaţă 

marele voievod Mircea cel Bătrân, a fost o perioadă a nenumăratelor lupte interne pentru tron. De pe la 
anul 1420 şi până către anul 1482, s-au luptat pe viaţă şi pe moarte, trofeul fiind scaunul ţării, urmaşii 
marelui Mircea, aşa-zişii Drăculeşti (mai degrabă, Mirceşti) şi urmaşii fratelui său, Dan I, aşa-zişii Dăneşti. 
Lucrurile au fost încă şi mai complicate, atunci când, nu de puţine ori, s-au înfruntat între ei chiar pre-
tendenţi din aceeaşi ramură, adică ori Drăculeştii între ei, ori Dăneştii între ei. 

După anul 1470, când şi-a început incursiunile de jaf în Ţara Românească („cealaltă Valahie”, 
după cum o numea într-o scrisoare), socotită supusă Imperiului Otoman, Ştefan cel Mare a căutat să 
impună pe tronul de la Târgovişte voievozi credincioşi lui, începând cu Basarab cel Bătrân, zis Laiotă. A 
fost însă primul dintre pretendenţii sprijiniţi care s-au întors împotriva lui, Laiotă participând (este ade-
vărat, de nevoie) inclusiv la campania din anul 1476 a sultanului Mehmet al II-lea în Ţara Moldovei. De-
spre aceasta, cronica ţării menţiona că „scrie la letopiseţul nostru că la acest război ce au fost la Valea 
Albă, au fostu şi Basarabă vodă cu muntenii, venit întru ajutoriul împăratului turcescu”1. 

Oricum, la sfârşitul anului 1477, după o nouă expediţie a lui Ştefan cel Mare în Ţara Româneas-
că şi o incursiune a ungurilor în acelaşi timp, Laiotă Basarab şi-a pierdut tronul şi a fugit în Ardeal, în 
scaunul ţării urcând un alt voievod cu numele Basarab. Acest nou Basarab a rămas în hrisoave şi cronici 
ca Basarab cel Tânăr sau Ţepeluş Basarab2 şi era fiul lui Basarab al II-lea, pus domn al Ţării Româneşti 
în 1442-1443 de către Iancu de Hunedoara. Ţepeluş i s-a zis după pedeapsa cu tragerea în ţeapă pe care o 
folosea împotriva duşmanilor domniei, în rest neavând asemănări cu mai celebrul şi aprigul Vlad Ţepeş. 
A domnit prima dată câteva luni, în anul 1474, apoi câţiva ani, între 1477 şi 1482 (cu o întrerupere), 
vreme în care a trecut de partea turcilor şi a participat alături de aceştia la expediţii de jaf în Ardeal şi în 
Moldova3. 

În toamna anului 1479, mai precis în lunile septembrie şi octombrie, o oaste munteană condusă 
de voievodul Basarab cel Tânăr a fost nevoită să participe la o campanie turcească de jaf în sudul Ardea-
lului, alături de oastea condusă de fraţii Mihailoglu, Ali-Beg şi Skender-Beg. Într-o scrisoare din lunile 
următoare, voievodul le-a scris braşovenilor că el îi convinsese pe turci să atace în părţile Sibiului şi să 
lase Braşovul în pace4. Profitând, însă, de lipsa din ţară a lui Basarab ce Tânăr, fostul domn Laiotă, care 
se refugiase întâi la Sibiu5, apoi fusese găzduit în Braşov, unde voievodul Ardealului, Ştefan Báthory, îl 
implicase chiar în paza oraşului6, organizase o incursiune de jaf în Ţara Românească, de unde golise vis-
tieria ţării şi luase ostatice trei doamne din familia voievodală. 

                                                 
1 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă. Ediţie de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 
1958, p. 104. 
2 În hrisoave îşi zicea „Io Basaraba Mladi voevoda” („Io Basarab cel Tânăr voevod”) sau „Mladii Basaraba voevoda i 
gospodin” („Tânărul Basarab voevod şi domn”). Vezi Ioan Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi 
cu Ţara Ungurească, în sec. XV şi XVI. Vol. I, 1413-1508, Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, S-sor I. St. Rasidescu, Bucu-
reşti, 1905, p. 134. Într-o scrisoare din anul 1480 către ruda sa, ducele Ercole de Ferrara, regina Beatrix a Ungariei îi zicea 
„Bazarab Iuniore, nomine Cyppelles vaivoda, obbedinte al Turco (Basarab cel Tânăr, zis Ţepeluş voievod, supus Turcului)”. 
Vezi Andreas Veress, Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia. Volumen Primum. 1468-1540, 
Fontes Rerum Transylvanicarum, Kolozsvár, 1914, p. 35, doc. 32. 
3 Despre domnia lui, vezi Constantin C. Giurescu, Istoria românilor. Vol. II, Partea întâi, Fundaţia Regală pentru Literatură şi 
Artă, Bucureşti, 1943, pp. 121-123. Mai nou, vezi Daniela Mitea, Relaţiile Ţării Româneşti cu Transilvania, în timpul domniilor lui 
Basarab IV cel Tânăr (Ţepeluş). În Anuarul Institutului de Istorie G. Bariţiu din Cluj-Napoca, tom. XLVI, 2007, pp. 285-302. 
4 Ioan Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti, pp. 148-149, doc. CXX. 
5 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor. Volumul XV. Acte şi scrisori din arhivele oraşelor (Bistriţa, Braşov, 
Sibiiu). Partea I. 1358-1600. Publicate după copiile Academiei Române, de N. Iorga, Bucureşti, 1911, p. 100, doc. CLXXVIII. 
6 Ibidem, p. 104, doc. CLXXXVI. 
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Faţă de orientali, turci şi tătari bunăoară, europenii vremii nu aveau obiceiul de a aduce atingeri 
femeilor duşmanului, îndeosebi celor de neam nobil. Aceasta şi pentru că, de obicei, familia voievodului 
era adăpostită în vreuna dintre mănăstirile fortificate sau în cetăţile ţării. O excepţie fusese consemnată 
chiar înainte de domnia lui Basarab cel Tânăr, cronica Ţării Moldovei vorbind despre luarea ca ostatice, 
de către Ştefan cel Mare, a două voievodese, Maria şi Maria-Voichiţa, soţia şi fiica lui Radu cel Frumos7. 

Cele trei rude ale lui Basarab cel Tânăr luate în prinsoare erau Maria, soţia acestuia, o altă Maria, 
bunica lui, şi Anca, sora voievodului8. Izvoarele vremii nu arată locul de unde fuseseră răpite rudele 
domneşti şi nici de unde fusese jefuită vistieria ţării. Este mai puţin de crezut că întâmplările avuseseră 
loc în cetatea de scaun de la Târgovişte9, căci, dacă oamenii lui Laiotă ar fi ajuns acolo cu puterea de a 
înfăptui ceea ce înfăptuiseră, l-ar fi pus pur şi simplu pe tron. Mai degrabă este de crezut că doamnele şi 
vistieria fuseseră adăpostite în vreo mănăstire fortificată, dar aflată către munte şi, deci, aproape de Ar-
deal sau în cetatea Poenari, şi ea la fel de aproape de Ardeal, de unde furii ar fi venit repede, dacă ar fi 
primit de ştire, ceea ce s-a şi făcut. 

Mai multe scrisori de epocă adresate de Basarab cel Tânăr braşovenilor şi soţiei sale, precum şi 
de către unii mari boieri munteni, tot către braşoveni şi doamna ţării, şi păstrate în arhivele oraşului ara-
tă încercările numeroase făcute pentru eliberarea ostaticelor şi recuperarea vistieriei ţării. 

Dintr-o scrisoare nedatată, scrisă, însă, şi trimisă undeva între decembrie 1479 şi februarie 1480, 
„Tânărul Basarab voevod şi domn” le scria braşovenilor, supărat că ţineau la ei pe vrăjmaşii săi, Laiotă 
şi boierii, pe care îi acuza de toate relele din ultimul sfert de veac, zicând că „mai întâiu ei au adus pe 
Vlad voevod10 împotriva lui Vladislav voevod şi l-au tăiat; apoi au fugit de la Vlad voevod la turci şi-au 
adus pe împăratul în Ţara Românească ş-au călcat-o precum ştiţi11; au dus pe Ese-beg împotriva Mol-
dovei şi-au pustiit-o, precum ştiţi12; apoi, cu Laiotă împreună, au dus pe împăratul în Moldova şi au pră-
pădit Moldova13; într-aceea au adus ei şi cei hicleni pe Ali-beg la Nicopole14 şi tot ei au dus şi au îndem-
nat pe Ali-beg împotriva ungurilor”15. Imperativ, voievodul cerea să i se înapoieze ceea ce i se luase, da-
că se făcuse fără ştirea lui Ştefan Báthory, voievodul Ardealului, „până la un fir de păr”16. În cele din 
urmă, cerea să-şi jure unii altora credinţă şi ameninţa că „dacă nu veţi îndeplini toate acestea câte le scri-
em, ceea ce se va întâmpla, departe să fie de sufletul meu”17. 

Într-o altă scrisoare către braşoveni, scrisă şi trimisă în „1479, prin dechemvrie sau pe la începu-
tul lui 1480”18, Basarab cel Tânăr le scria iarăşi braşovenilor pentru vistieria furată şi „de nu veţi face, cât 
despre vistierie, ce are să fie, pe răspunderea voastră să fie”19. I-a menţionat pe cei trei duşmani ai lui 
adăpostiţi în Braşov, anume Laiotă, boierul Udrişte20 şi un altul nenumit, poate pretendentul Vlad, zis 
Călugărul. Le-a cerut vistieria şi veşmântul domnesc furat (porfira) şi a ameninţat iarăşi cu represalii: „da-

                                                 
7 „În această lună, în ziua de 24, luă Ştefan Vodă cetatea şi pătrunse cu forţa înăuntru şi luă lui Radu Vodă pe soţia sa şi pe 
unica lui fiică cu toată oastea şi comorile, dar mai cu seamă pe domniţa de sânge şi neam mare, care şi astăzi e doamna lui 
Ştefan Vodă”. Vezi Ion Const. Chiţimia, Cronica lui Ştefan cel Mare (Versiunea germană a lui Schedel), Casa Şcoalelor, Bucureşti, 
1942, p. 63. 
8 Unii istorici au vorbit de o rudă a voievodului. O scrisoare a boierului Neagu arată clar că era vorba de sora voievodului, 
măritată cu boierul oltean Stanciu din Glogova, alături de care apare ca donatoare la Mănăstirea Tismana, într-un hrisov din 
17 noiembrie 1479. Vezi Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească. Vol. I. 1247-1500, Editura Academiei, Bucureşti, 
1966, p. 165, doc. 269. 
9 Basarab cel Tânăr îşi avea scaun de domnie şi în „cetatea cea nouă” din Bucureşti. 
10 Adică pe Vlad Ţepeş, în anul 1456. 
11 Aluzie la campania lui Mehmet al II-lea în Ţara Românească, în vara anului 1462. 
12 Invadarea Moldovei de către Soliman Hadâmbul şi Isak-beg, la sfârşitul anului 1474 şi la începutul anului 1475. 
13 Invadarea Moldovei de către sultanul Mehmet al II-lea, în vara anului 1476. 
14 Tot în anul 1476. 
15 Campania terminată cu înfrângerea turcilor în bătălia de la Câmpul Pâinii, lângă Orăştie, la 12 octombrie 1479, de către 
Pavel Chinezul. 
16 Ioan Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti, pp. 150-151, doc. CXXI. 
17 Ibidem. 
18 Conform I. Bogdan. 
19 Ioan Bogdan, op. cit., pp. 151-152, doc. CXXII. 
20 Despre boierul Udrişte din Mărgineni, vezi George D. Florescu, Divanele domneşti din Ţara Românească. Vol. I (1389-1495). 
Bucureşti, 1943, pp. 184 (spiţa curgătoare a neamului boierilor din Mărgineni), 246 şi 249-250. Singura dată când apare într-un 
hrisov domnesc ca membru al Sfatului este la 13 iulie 1482, în prima domnie a lui Vlad Călugărul. 
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că nu vreţi, pe răspunderea voastră să fie ce are să fie”21. Într-o altă scrisoare trimisă tot în zilele acelea, 
Basarab cel Tânăr îi acuza iarăşi de relele lui pe boierul Udrişte şi pe Laiotă, „acela care vă mănâncă”22. 
Voievodul amintea iarăşi incursiunea de jaf a lui Laiotă, zicând că „acel vrăjmaş a venit să-mi facă rău, 
dar n-a putut şi la nimic n-a isbutit. I s-a întâmplat numai să puie mâna pe trei femei şi pe ceva avere, 
dar altă bărbăţie n-a făcut nici una”23. Le aducea aminte braşovenilor cum intervenise la Sublima Poartă 
pentru pacea lor, zicând că „mi-am pus capul şi vorba la împăratul, ca să fie pace şi bine între creştini” 
şi că a cheltuit mulţi bani pentru binele creştinătăţii şi nu „pentru nasul lui Laiotă”24. La urma-urmei, i-a 
sfătuit să cugete şi să hotărască, altminteri „socotiţi-vă dar şi voi, căci pentru doi-trei oameni din Braşov, 
pe care Laiotă îi pune la masă şi care se vor alege cu ducaţii, că pentru ei plătiţi voi răul”25. 

Aparte şi tot atunci, fie în înţelegere cu voievodul, fie din grija lor, ca unii care aveau cunoştinţe 
şi relaţii între braşoveni, unii mari boieri munteni le-
au scris, la rândul lor, pentru a le cere ostaticele şi 
vistieria ţării. Amintind că „veni acel Laiotă şi luă 
vistieria Ţării Româneşti şi luă pe acele suflete”26, trei 
mari boieri, anume Neagu fost mare vornic, Vlad 
vornic şi Cazan vistier, cereau vistieria şi „despre 
acele suflete, ce sunt iarăşi în mâinile voastre şi în 
casele voastre, nu puteţi voi face să le scoateţi din 
robie şi să le daţi drumul iarăşi în ţară?”, întrebându-i 
retoric şi dacă „oare nu vă e ruşine?”27 pentru ce fă-
cuseră. Fostul mare vornic Neagu a trimis şi o scri-
soare personală, în care le-a amintit braşovenilor că a 
trăit între ei şi că „era bătrân şi-mi caut de bătrâne-
ţe”. Le aducea, însă, aminte că Basarab cel Tânăr şi el 
însuşi intervenise la turci pentru pacea braşovenilor 
şi îi mustra pentru că opriseră solii voievodului către 
Ştefan Báthory şi că îl adăposteau pe Laiotă cu ceea 
ce furase. I-a acuzat că puteau să o trimită pe doam-
nă înapoi şi nu o făcuseră, că „doamna era în mâinile 
voastre şi voi nu aţi putut să vă faceţi, ca mai întâiu, 
cinste, ca să o luaţi şi să o trimiteţi cu cinste, ca să 
vadă şi el că îi sunteţi prieteni şi ca să-şi dreagă ini-
ma. Şi acum poate (ea) să se închine craiului şi doamnei craiului. Căci a auzit domnul nostru că de acolo 
au trimis-o şi au luat-o din mâna vrăjmaşului lui”28. Scrisoarea boierului Neagu este şi singura păstrată, 
din care reiese şi grija pentru sora voievodului, jupâneasa Anca, în care cere „pentru acea fată, care este 
sora voievodului, nu puteţi să o luaţi de la patul vrăjmaşului domnului meu şi să le trimiteţi curând?”29. 
În final, le cerea braşovenilor să îi gonească pe pribegi, care ei au fost primii „care au început să pună 
oamenii în ţepi”30.  

Ştefan Báthory, voievodul Ardealului, fără îndoială înţeles cu Laiotă, i-a pus lui Basarab cel Tâ-
năr mai multe condiţii pentru a-i elibera soţia şi pe celelalte rude. Dintr-o scrisoare a voievodului mun-
tean reies aceste condiţii: trimiterea unei liste cu bunurile furate de oamenii lui Laiotă, eliberarea ostati-
cilor ardeleni ţinuţi chezăşie în Ţara Românească, suma de 2.000 de florini (galbeni) pentru Ştefan Bá-
thory şi o altă sumă identică pentru Laiotă. Din scrisoarea menţionată reiese că Basarab cel Tânăr înde-

                                                 
21 Ioan Bogdan, op. cit., pp. 151-152, doc. CXXII. 
22 Ibidem, pp. 153-154, doc. CXXIII. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Grigore G. Tocilescu, 534 documente istorice slavo-române din Ţara Românească şi Moldova, privitoare la legăturile cu Ardealul, 1346-
1603, Librăria „Cartea Românească”, Bucureşti, 1931, p. 393, doc. 393. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, p. 396, doc. 394. Scrisoare trimisă din Bucureşti. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. Aluzie la faptul că lui Basarab cel Tânăr ardelenii îi ziceau Ţepeluş. 

Laiotă Basarab. Tablou votiv la Mănăstirea Horezu 
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plinise unele condiţii, însă refuzase categoric să plătească vreun ban pentru răscumpărarea soţiei, câtă 
vreme nici măcar turcii nu-i ceruseră aşa ceva, când fusese între ei. Scrisoarea, edificatoare pentru men-
talitatea epocii, glăsuieşte toată amărăciunea voievodului: „Cu mila lui Dumnezeu, Io Tânărul Basarab 
voevod şi domn, scrie domnia mea, fie că se va afla sluga părintelui meu Batăr Iştvan, fie că se va afla 
judeţul braşovean sau pârgarii. Şi despre aceasta, dau de ştire domniei voastre, că eu m-am nevoit mult 
pentru binele, ca să se întocmească creştinătatea şi soli mi-am trimis şi multe ne-au umblat nouă vorbe 
la deal şi la vale. Şi ceea ce mi-a spus mie părintele meu Batăr Iştvan, eu i-am îndeplinit vorba, căci pen-
tru o afacere, a trimis pentru acea vistierie, ce mi s-a luat, ca să-i fac lui catastih. Eu am făcut. Alta: iarăşi 
mi-a scris pentru acele suflete ce sunt prinse de mine şi m-a rugat. Într-aceasta încă i-am îndeplinit voia 
şi pe ei i-am scos din fiare şi i-am slobozit. Drept aceea, eu am aşteptat ca să-mi vie şi mie vreo ispravă, 
dar mie nu mi-a venit nici o ispravă, nici în privinţa solilor, nici în privinţa acelui avut, care era să fie 
scut creştinilor. Iar câte vorbe au fost, până acuma, toate au fost degeaba, cuvinte deşarte. Fiindcă eu 
am făcut voia părintelui meu Batăr Iştvan şi am lăsat acelor suflete slobozenie, ca să-i fie lui cinste şi 
laudă. Căci pe ei i-au lăsat părinţii lor ca să piară, iar domnia lui i-a scos de la moarte. Şi făgăduise pen-
tru acele suflete, ce sunt acolo prinse, că vor fi slobozite. Şi când a fost apoi, el mi-a trimis carte şi mi-a 
spus că aş fi făgăduit, ca să-i dau lui pentru acele suflete 2.000 florini. Şi încă mi-a spus că eu aş fi zis ca 
să dau şi Bătrânului. 

Drept aceea, gura ce a vorbit, ea a minţit. Şi să ştiţi: ce sunt doi bani roşii? Încă nu voi da, ca eu 
să-mi cumpăr femeia de la creştini, căci ea a fost în mâinile păgâne, ci ei mi-au trimis-o cu cinste. Iar eu 
acum, ca s-o cumpăr pe dânsa? Aceasta nu poate să fie. Ci eu am vorbit cu Ştefan voevod şi voiu regula 
afacerea de acolo. Iar pentru această afacere ce a fost deşartă şi n-a fost nimica, din ce am întocmit, ceea 
ce va fi, să fie de sufletele acelora, cari au făcut aşa. Căci aşa să ştiţi pentru acele suflete, pe care eu le-am 
slobozit după voinţa părintelui meu Batăr Iştvan, eu le-am pus la muncă mai mare şi în ferecare. Iar alta, 
dacă voesc să facă apoi: fiica lui Laiotă, ea este fată de domn, iar aceea este o femee. Astfel, când o veţi 
elibera pe aceasta acolo, eu voiu libera pe fiica lui Laiotă şi pe Ioana, căci în aceasta nu este nici o mira-
re, fiindcă fiica lui Laiotă este fată de domn, iar aceea este o femee. Şi astfel, dacă va fi aşa, apoi să fie. 
Iar dacă nu va fi aşa, ceea ce va fi, să fie pe sufletul finilor ei. Şi eu aceste neamuri, ce le-am prins, eu le-am 
prins pentru hiclenie”31. Reiese, astfel, că Basarab cel Tânăr trecuse la represalii, reîntemniţând ardelenii 
abia eliberaţi, dar ţinând prinsă şi pe fiica lui Laiotă şi pe jupâneasă Ioana, ruda acestuia, şi anunţând că 
apelase la medierea voievodului Moldovei, Ştefan cel Mare, cu care fusese prieten şi devenise duşman. 

La 24 februarie 1480, după ce chestiunea răpirii rudelor voievodului transalpin ajunsese până la 
Curtea regală de la Buda, regele Matia Corvin le-a scris braşovenilor, cu porunca de a o ţine la ei pe 
doamna voievodului Ţării Româneşti32. După această dată, doamna ţării şi celelalte rude ale lui Basarab 
cel Tânăr au fost eliberate din mâinile lui Laiotă şi au trecut în „găzduirea” voievodului Ardealului, Şte-
fan Báthory. Aflând aceasta, voievodul muntean şi-a trimis la curtea voievodală slujitori credincioşi, cu 
scrisori către doamnă. Trei dintre aceste scrisori, scurte în cuprinsul lor, îi menţionează pe cei prin care 
voievodul a trimis şi a primit ştiri prin viu grai către şi de la voievodeasa lui. Prima dintre scrisori glăsu-
ia: „Io Tânărul Basarab voevod şi domn. Scrie domnia mea multă sănătate doamnei mele Maria şi îţi 
dau de ştire domniei tale că oricâte vor spune Iuga şi Moş, domnia ta să-i crezi, căci sunt vorbele noas-
tre. Şi Dumnezeu să te bucure, amin!”33. Cea de-a doua scrisoare glăsuia: „Io Tânărul Basarab voevod şi 
domn. Scrie domnia mea multă sănătate doamnei Maria şi-ţi dau de ştire domniei tale că am trimis aco-
lo pe Dragomir şi orice va spune, domnia ta să-l crezi, căci sunt vorbele noastre. Şi Dumnezeu să te bu-
cure!”34. A treia scrisoare glăsuia asemănător, anume: „Din mila lui Dumnezeu, Io Basarab cel Tânăr, 
voevod şi domn. Scrie domnia mea multă sănătate doamnei Maria şi-ţi dau de ştire că am trimis acolo 
pe Petru şi oricâte va spune către domnia ta, domnia ta să-l crezi, căci sunt vorbele domniei mele adevă-
rate, din toată inima mea. Şi Dumnezeu să-ţi înmulţească anii!”35 

O altă scrisoare trimisă voievodesei prin acelaşi credincios Petru este mai cuprinzătoare şi vor-
beşte despre „găzduirea” doamnei Maria de către voievodul Ardealului, despre cum Ştefan Báthory do-

                                                 
31 Ibidem, pp. 121-122, doc. 125. Scrisoarea este reprodusă şi la Ioan Bogdan, op. cit., pp. 97-98, doc. XCIX. 
32 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, XV-I, p. 106, doc. CLXXXVIII. 
33 Ioan Bogdan, op. cit., p. 161, doc. CXXIX. 
34 Ibidem, p. 162, doc. CXXX. 
35 Ibidem, doc. CXXXI. 
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rea să o înfieze pe soţia voievodului muntean36, despre un dar de trimis conducătorului ardelean ş.a. 
Scrisoarea arăta şi amărăciunea lui Basarab cel Tânăr pentru nereuşita de a-şi aduce mai repede soţia 
acasă. Nedatată, ca şi celelalte, dar fără îndoială de pe la jumătatea anului 1480, scrisoarea glăsuia: „Din 
mila lui Dumnezeu, Io Basarab cel Tânăr, voevod şi domn a toată Ţara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea 
multă sănătate moaşei mele iubite, doamnei Maria, multă sănătate. Şi îţi dau de ştire domniei tale despre 
aceasta: pentru cele ce mi-ai poruncit prin sluga noastră Petru, domnia mea te-am înţeles bine asupra 
acestui lucru, că te-a scos Dumnezeu şi Prea Curata Maica Domnului şi Batăr Ştefan din mâinile vrăj-
maşului nostru şi acum eşti în mâinile oamenilor noştri şi ale pârgarilor. Mulţămesc lui Dumnezeu şi-l 
laud pentru aceasta. Şi-mi pare bine domniei mele de aceasta şi-i mulţămesc lui Batăr Ştefan pentru 
aceasta. Şi ne-ai trimes vorbă că te-a luat Batăr Ştefan să-i fii lui fiică de suflet. Cu asta bine a făcut şi va 
fi bine de sufletul lui. Deci, dă-te şi tu să-i fii lui fiică, iar el să-ţi fie ţie părinte. Şi iarăşi ne-ai trimes vor-
bă să-i facem un dar lui Batăr Iştvan; am înţeles domnia mea de aceasta şi am făcut şi am trimes, cum 
vei vedea şi domnia ta, dar să fie acest dar din partea domniei tale. Şi spune-i că-i eşti fiică şi sileşte-te şi 
pune vorbă pe lângă pârgari şi roagă-te de părintele tău Batăr Ştefan să-ţi dea drumul mai iute şi să vii. 
Iar dacă vei vedea că nu poţi face nimic şi că nu poţi să vii de grabă, iartă-mă şi domnia ta să fii iertată 
de mine, căci destul m-am nevoit împreună cu boerii domniei mele şi nu mai am ce face; că ţi s-a în-
tâmplat să mergi din mână în mână, n-am ce să fac. Şi Dumnezeu să-ţi înmulţească anii domniei tale! Şi 
ce va spune Petru, să crezi”37. 

Şi marii boieri ai lui Basarab cel Tânăr s-au grăbit să-i scrie voievodesei lor. Astfel, marele vistier 
Cazan şi marele comis Staico i-au scris că o aşteptau să se întoarcă în ţară, după ce urziseră cu voievodul 
pentru scăparea ei: „Stăpânei noastre, doamnei Mariei, multă sănătate şi plecată închinăciune aducem 
domniei tale, robii domniei tale. Şi despre aceasta, dăm spre ştire domniei tale, că am auzit despre dom-
nia ta, că te-a scos Dumnezeu din mâna vrăjmaşului şi că eşti în mâna oamenilor domnului nostru voie-
vodului. Pentru aceasta lăudăm şi mulţămim lui Dumnezeu pentru domnia ta, ca să te scoaţă Dumne-
zeu, ca să vii să ne fii iarăşi, precum ne-ai fost şi înainte, doamnă. Şi să ştie domnia ta că, de când ai ple-
cat, apoi noi stăm şi ziua şi noaptea, tot pentru afacerea domniei tale, pe lângă domnul nostru voievo-
dul, ca să te scoatem. Şi avem nădejde în Dumnezeu că în curând te va scăpa Dumnezeu şi vei veni şi 
ne vei fi doamnă, ca şi domnul nostru, voevodul. Şi Dumnezeu să-ţi înmulţească anii! Robii domniei 
tale, jupan Cazan vistierul şi jupan Staico comisul”38. 

La rândul său, şi marele logofăt Vintilă, care peste un an se va dovedi trădător, i-a scris şi el 
doamnei Maria, dându-i de ştire că i-a îndeplinit cele poruncite prin credinciosul Petru şi că a trimis un 
dar pentru Ştefan Báthory. Scrisoarea boierului muntean glăsuia: „Stăpânei mele, doamnei Mariei, multă 
sănătate şi plecată închinăciune aduc domniei tale, robul domniei tale. Şi despre aceasta dau spre ştire 
domniei tale, pentru ceea ce mi-ai poruncit domnia ta prin Petru, eu bine te-am înţeles. Şi să ştie dom-
nia ta, că de când a plecat domnia ta, apoi nouă ne este inima cernită şi grea, cum numai unul Dumne-
zeu ştie. Şi de atunci eu stau pe lângă domnul meu voevodul şi ziua şi noaptea, în afacerea domniei tale, 
cum să te scoatem, ca să ne fii iarăşi doamnă, precum ne este şi domnul voevod şi cum ne-ai fost şi mai 
înainte doamnă. Şi acum să ştie domnia ta, că avem mare nădejde în Dumnezeu, că te vom scoate şi că 
vei veni în curând şi ne vei fi doamnă, ca şi mai înainte. Căci am trimis dar bun lui Batăr Iştvan tot în 
afacerea domniei tale, ca să te scoatem şi avem nădejde în Dumnezeu că în curând are să fie, ceea ce va 
fi. Şi Dumnezeu să-ţi înmulţească anii! Robul domnie tale, jupan Vintilă logofătul”39. 

Izvoarele vremii nu dezvăluie soarta Doamnei Maria după eliberarea ei, de la curtea lui Ştefan 
Báthory. Este de crezut că s-a întors în Ţara Românească în a doua jumătate a anului 1480, la voievodul 

                                                 
36 Ioan Bogdan, interpretând cuvântul „moaşă” din scrisoare şi din adresă („Iubitei moaşei mele, doamnei domniei mele, 
Maria”), aprecia greşit că scrisoarea era adresată bunicii voievodului Basarab cel Tânăr. Era evident de necrezut că voievodul 
Ştefan Báthory, el însuşi bătrân, să dorească să o înfieze pe bunica voievodului muntean, cu siguranţă de un leat cu el. Cu-
vântul „moaşă” îl considerăm aici cu sens de respect, într-unul dintre multiplele sale sensuri arhaice, aşa precum „ţaţă”, în 
trecut, era o formulă de respect, adresată inclusiv femeilor tinere căsătorite şi nu însemna neapărat femeie bătrână sau gurali-
vă. Grigore G. Tocilescu, op. cit., p. 282, doc. 174, considera că scrisoarea era adresată „părintelui meu Moş şi iubitei mele 
doamnei Maria” şi aprecia că textul ei se referea oricum numai la voievodeasă şi nu la bunica voievodului. 
37 Ioan Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti, p. 160-161, doc. CXXVIII. 
38 Grigore G. Tocilescu, 534 documente istorice slavo-romane, p. 398, doc. 395. 
39 Ibidem, p. 398-399, doc. 396. 
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său, care era prins deja cu altele. Afirmaţia vreunui istoric că a devenit mai târziu soţia rivalului soţului 
său, Vlad-Vodă Călugărul, nu are vreun temei veridic. 

Problema restituirii vistieriei ţării a rămas nerezolvată, ca de atâtea ori când braşovenii ori sibie-
nii au pus mâna pe averile voievozilor munteni. Pe la sfârşitul anului 1480, când se pregătea să meargă la 
Constantinopol, Basarab cel Tânăr le-a scris iarăşi braşovenilor, despre un sol trimis la Ştefan Báthory şi 
un boier dus să îi cumpere multe hamuri, necesare alaiului domnesc. A cerut atunci, iarăşi fără folos, „să 
stăruiţi pentru acea avere ce se află în casele voastre, ca să mi se dea îndărăt”40. În februarie 1481, când 
Basarab cel Tânăr s-a întors de la Sublima Poartă cu domnia reconfirmată, problemele lui nu încetaseră. 
În lunile următoare, după ce oştenii lui participaseră, obligaţi, la expediţia lui Ali-Beg Mihailoglu în su-
dul Moldovei41, Basarab cel Tânăr se plângea braşovenilor că doi dintre oamenii lui de încredere, marele 
logofăt Vintilă şi Caloian, îi furaseră bunuri în valoare de 60.000 de aspri şi fugiseră în Braşov, la pre-
tendentul Vlad Călugărul42. La începutul lunii iulie 1481, Ştefan cel Mare a invadat Ţara Românească şi 
în ziua de 4 a învins oastea lui Basarab cel Tânăr în bătălia de la Râmnic. Cronica moldo-germană (Chronica 
Breuiter Scripta) consemna despre aceasta următoarele: „6989. În luna iulie, în ziua de 4, într-o duminecă, 
avu Ştefan Vodă încă o mare bătălie cu Ţepeluş Vodă, în Muntenia, lângă o apă ce se numeşte Râmnic 
şi Dumnezeu ajută lui Ştefan Vodă, căci bătu tare pe Ţepeluş Vodă cu toată oastea lui şi câştigă lupta şi 
omorî pe Ţepeluş şi puse domn în Muntenia pe Vlad Vodă”43. 

Basarab cel Tânăr nu a murit însă atunci, ci s-a refugiat întâi în Oltenia, apoi peste Dunăre, la 
turci44. Revenit nu după mult timp pe tron, cu sprijin turcesc, a mai domnit ceva peste o jumătate de an, 
până către aprilie 1482. Dintr-o scrisoare a lui Vlad-Vodă Călugărul către braşoveni, nedatată, dar pro-
babil din aprilie 1482, se ştia că pe Ţepeluş-Vodă „l-am alungat din ţară şi a trecut sâmbătă peste Dună-
re. Şi oştile mele le-am pornit şi sunt aproape de Severin”45. Apoi, cândva între aprilie şi iulie 1482, după 
cum dădea de ştire acelaşi Vlad-Vodă braşovenilor, „să ştie graţiozitatea voastră cum că al nostru vrăj-
maş şi al vostru, iată pe el l-au ucis Mehedinţii în satul Glogova”46. Tânărul Basarab se refugiase, aşadar, 
în Oltenia, în părţile Mehedinţilor şi fusese ucis chiar în satul cumnatului său Stanciu, de către oamenii 
locului, doritori să se înfăţişeze cu bine noului voievod de la Târgovişte. A fost înmormântat la Glogo-
va47, ori poate în Mănăstirea Bistriţa48. 

Marele său duşman, Laiotă Basarab, cel care-i răpise soţia şi vistieria, murise deja, înainte de 22 
decembrie 1480, în Braşov49. 

                                                 
40 Ioan Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti, p. 165, doc. CXXXIII. 
41 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, XV-I, p. 110 şi 114, n.1. 
42 Ioan Bogdan, op. cit., p. 168, doc. CXXXV. 
43 Ion Const. Chiţimia, op. cit., pp. 66-67. 
44 La 7 august 1481, Matia Corvin îi scria din Buda papei Sixtus al IV-lea că voievodul muntean fusese înlăturat de către Şte-
fan cel Mare, din porunca sa. Vezi Andreas Veress, op. cit., p. 37, doc. 34. 
45 Grigore G. Tocilescu, op. cit., p. 145, doc. 152. 
46 Ibidem, p. 147, doc. 154. 
47 Alexandru Ştefulescu, Documente slavo-române relative la Gorj (1406-1665), Tipografia Nicu D. Miloşescu, Târgu Jiului, 1908, 
p. 20. 
48 După cum menţiona un hrisov târziu, din anul 1633, dat de către Matei Basarab. Vezi Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 123. 
49 Ştefan Báthory le cerea atunci braşovenilor să angajeze ca mercenari pe unii dintre foştii oşteni ai răposatului Laiotă 
(„condamn Bozarab Maioris”). Vezi Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., p. 107, doc. CXCVIII. 



Istorie 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

95 

 
 

Fotografii „mişcate” 

Se închină „rădăcinilor” mele de zestre, 
pioasă reverenţă întru amintirea poienarului Ghiţă Popp, făuritor de Mare Unire! 

 
Dan SANDU 

Bacău 
 

Aştern anevoios aceste rânduri – prinos al zbu-
ciumului sufletesc trecut prin melancolia unei călătorii 
întâmplate în prag de toamnă, la obârşiile străvechiului 
meu neam ardelean. Însoţit de prietenul meu mai tânăr, 
preotul Cătălin Ilie, m-am hotărât să mă nasc a doua oară 
în patria mea transilvană, luând-o la pas, bătrâneşte, îna-
poi, spre izvoare şi să-l rog pe bravul patriot Dumitru 
Flucuş – primarul de la Şinca – să-mi ierte mie, fiului ră-
tăcitor, întârzierea de aproape două sute de ani, deoarece 
bolovanii istoriei i-am avut legaţi la picioare şi vânturi 
negre mi-au grămădit în cale stavile de suferinţă şi, mai 
mereu, trageri pe roată şi pe secure...   

Una dintre rădăcinile mele bolnave de umblet (şi 
nu numai!) s-a numit iniţial Sósmező (adică Satul Sărat, pe ungureşte). Nu degeaba bunii mei veniţi din 
Ardeal ştiau la perfecţie limba celor cu care-şi împărţeau până şi aerul de respirat! Cam tot pe-atunci se 
numea şi Poienele Sărate, rămânând, mai apoi, Poiana Sărată. Aşezată pe pământul Moldovei, la poale 
de Carpaţi şi la vreo trei ore de mers „pas alert” până la Breţcu, peste munte, localitatea „se face” din 
ordinul Curţii de la Viena, în scopul întăririi graniţei de Răsărit a Imperiului. 

Tradiţia orală pomeneşte un exod cu începuturi la Şinca Nouă, lângă Făgăraş. Cred neclintit că 
aşa a fost şi am dovezi cum că localitatea Breţcu (fostul castru roman Angustia, de acum două mii de 
ani) a fost doar un popas vremelnic, când, ademeniţi de noua perspectivă, „economii de oi” au trecut 
munţii spre ţara visată. 

Primii poienari, „douăzeci şi patru de familii de oieri şi de haiduci”, „au bătut ţăruşul” la 1823, 
după ce au trecut munţii sub oblăduirea duhovnicească a vestitului protopop Petru Pop, frate de sânge 
al harnicului mentor spiritual Gheorghe Pop, prim slujitor al Bisericii Neamului, târnosită aici la 1834, şi 
viitor socru al vrednicului slujitor bisericesc Ioan Beloiu. Acesta din urmă s-a născut pe vremea când cei 
din neamul lui Şerban se pregăteau să-şi mute turmele dincoace de Moghioruş, venind de la Şinca Nouă. 
Veneau şincanii hăituiţi de soartă, alungaţi din lumea lor primordială. În toamna anului trecut le-am vă-
zut, în pădurile de la Şinca, mânăstirea distrusă, cândva, cu tunurile imperiale! Viitorul ginere al preotu-
lui Gheorghe Pop a fost la început paraclisier şi cântăreţ în strană, devenind, mai apoi, diacon şi păstor 
de suflete – pe la 1853, slujind cu credinţă maximă patruzeci şi şapte de ani, până s-a mutat la Domnul, 
în anul de graţie 1897. 

Părintele Ioniţă, cum era „alintat” cu dragoste de către enoriaşi, a fost un protopop „unicat”, 
mai aflăm noi de la etnologul Dorinel Ichim care, la rându-i, ştie mai multe despre acest „personaj” pi-
toresc din lucrarea profesoarei dr. Ana Grama Brescan, intitulată Românii sudtransilvani în secolul al XIX-
lea. Mai descoperim din sursa citată că „părintele însuşi, un bătrân de vreo şesedeci şi cinci de ani, cu o 
foarte frumoasă barbă albă, verde încă şi hazliu, e omul cel mai simpatic din lume... pe masa lui vezi zia-
re româneşti, ungureşti, nemţeşti... este un om blând, deştept învăţat, un mare patriot!” Prestigiul de 
care se bucura îl recomanda în faţă autorităţilor timpului, astfel încât, în vara anului 1891, când Regele 
Carol I vizitează Târgu-Ocna şi Slănic Moldova, „patriarhul” de la Poiana Sărată trece munţii cu sprin-
teneala unei tinereţi secrete şi are onoarea să facă parte din comitetul de primire încropit în cinstea înal-
tului oaspete poposit pe meleaguri moldave cu prilejul inaugurării Tunelului de extracţie de la Mina Sa-
lina. O fotografie de epocă ni-l înfăţişează în aceste momente în prim-plan, alături de rege şi, printre 
alţii, de prim-ministrul Lascăr Catargiu. 

Dan Sandu 
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În data de 3 ianuarie 1883, vede, la Poiana Sărată, lumina vieţii pământeşti Ghiţă Popp, viitorul 
mare om politic al românilor, în familia notarului Gheorghe Popp. Corifeu al Marii Uniri, marele patriot 
român va fi „răsplătit”, peste ani, cu prigoană şi puşcărie comunistă... 

De la 1897 până în 1912, predica în altarul Bisericii din Poiana Sărată va fi oficiată de către preo-
tul Gheorghe Olteanu, băştinaş get-beget, căsătorit cu fiica mai mare a lui Gheorghe Pop. Urmează o 
perioadă mai puţin fastă pentru viaţa bisericească din Poiană, când interimatul de un an este asigurat de 
către preotul Ioan Cioară, adus tocmai de la Zagon. Între 1913 şi 1940 şi-a trăit tihna sau aspiraţiile zbu-
ciumate surâzând veacului preotul protopop Ioan Rafiroiu (care l-a botezat şi pe tatăl meu, Dumitru!), 
preot militar între 1916 şi 1918, expulzat la Dobru de Hunedoara după Diktatul din 1940, adormit întru 
Domnul la 1948 şi reînhumat, după dorinţă, la Poiana Sărată. 

În anul 1945 vine la post, de la Crăciuneşti (tot de Hunedoara), preotul Ioan Ciurea, care păsto-
reşte cu cinste până în 1972, trecând la cele veşnice în anul următor, după o grea suferinţă. L-am cunos-
cut personal, m-a spovedit şi m-a împărtăşit, eu copil fiind în vremea aceea, şi astăzi figura sa luminoasă 
îmi transpare în apele tot mai subţiri ale amintirii. Mă ruga pe-atunci să-i fiu de ajutor în biserică, să-l 
însoţesc întru cele ale serviciului de obşte. L-am refuzat timid, cu inocenţa vârstei, speriat de măreţia şi 
de importanţa perspectivei care mi se deschidea... Nu întâmplător, cred, i-am găsit numele neamului din 
care se trage, încrustat pe crucile adormite şi ele preţ de-o Eternitate în ţintirimul de la Şinca Nouă... 

Din 1972 şi până la 1979, neamurile mele de Poienari (după numele lor – Şerban şi Sandu) pri-
mesc binecuvântarea şi lumina ortodoxă prin grija neasemuită a părintelui Mircea Ilie (târgocnean ca şi 
mine), trecut mai apoi munţii, „din ordin”, la Slănic Moldova, unde slujeşte şi astăzi cu osârdie în Bise-
rica cea vie a lui Hristos, ctitorită mai hăt de către părintele Clement Filimon – un alt fiu de seamă al 
istoriei locale. 

Pe părintele profesor Marcel Ciucur, venit tocmai de la Seminarul Teologic Neamţ, poienarii îl 
primesc cu braţele deschise pe 25 august 1979 şi-l au în mijlocul lor până la 1983, când locu-i rămas va-
cant este ocupat de preotul Ionel Piştea. Zece ani s-a ostenit dumnealui aici, până la transferul său în 
parohia Coţofăneşti. 

Pe Părintele Ovidiu Herbei îl consemnează cartea locului între anii 1993 şi 1997 – an când în 
fruntea Sfintei Biserici din Poiana Sărată este numit preotul Sînel Lăzărel, teolog de o aleasă frumuseţe 
spirituală, erudit strălucit şi bun gospodar. Faima operelor sale de caritate a devenit deja celebră. Ar fi 
un păcat de neiertat să nu-l pomenim în această modestă trecere în revistă a clerului ortodox, care face 
deosebită cinste localităţii şi nu numai, şi pe părintele Ioan Bitir, fiu al satului, actualmente păstor al pa-
rohiei din Grozeştii Oituzului – om de cultură solidă, personalitate de influenţă şi autor al unei mono-
grafii cu trimiteri la „descălecatul” dintâi al oierilor ardeleni pe tărâmul „poienilor sărate”, mai la vale de 
Vama împărătească de la Oituzul unguresc... 

Acum, când locuiesc deja în peste şase decenii de reverii viscolite şi împliniri vindecate, mă ală-
tur, sufleteşte, prin timp şi prin timpuri, bunei mele Domnica Şerban (cea care-mi ura mereu „minte şi 
noroc”!) şi murmur, în şoaptă, din amintirea înmiresmată a limbii române, frânturile unei polifonii mai 
vechi, aproape uitate: 

 
Transilvanie – vis fără’ntoarceri 
al bunilor mei, 
nesecaţi în mormintele lor, 
sub áripa ţărnii 
de unde-au purces. 
Potolit e tăciunele vremii 
Ca buha lotrilor, noaptea... 
Mai furăm câte-un lemn de prin codri, 
Căci rară-i cenuşa pe care n-o ştim 
Şi urnele scumpe închise în noi 
Să ne-ajungă vreodată. 
Moşnegii recheamă albitele ploi, 
Urcaţi către prânzul cel mare, 
La mese de brad, jur-împrejur, 

Nu ştiu măcar până unde, 
Ascunse genuni, 
Prea puţini, totuşi, cred, 
Adânciţi către ceruri 
C-o lacrimă-n pumni. 
Ce-or fi sfătuind cei desculţi, 
Buni vecini cu Oierul 
şi mai multe numele sale, 
Foarte aproape de zori, 
Meşteşugite răspunsuri mai poţi să asculţi 
Că vin din pământuri, şi ele astrale, 
Cu ochii frăţânilor mei, 
Plecaţi, uneori... 
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Cântec de prieten 

 
Dan SANDU 

Bacău 

 
Se dedică Ţăranului-oştean Ioan C. Tălpău 
 
Cel ce încă-şi mai caută odihna 
cea mare, pe deplin meritată, în lutul veşnic 
creştin al Patriei recunoscătoare... 
 
„Cruce albă de mesteacăn, 
Răsărită peste creste, 
Cine te cunoaşte-n lume, 
Cruce fără de poveste?...” 

(Artur Enăşescu) 
 
Culorile morţii sunt mâinile mele/ 
năpădite de şoareci flămânzi/ 
Pe coate se umflă şi cresc/ 
alături de foame/ 
mânjitele broaşte, din oul spurcat/ 
urzit în gunoaie,/ 
cioplit în patria sabiei / 
şi-n luciul afetului-crimă./ 
Oştean sau păstor astrucat,/ 
putrezesc de-atâtea războaie,/ 
scormonind sub cetăţi,/ 

duşmănind sau ucis pe corăbii./ 
Cavaleri ai sfinţilor ciocli,/ 
batem ora caldă, plină de rugină/ 
şi sângele putred împarte vedenii.../ 
Iarba fiarelor se cheamă / 
c-au păscut-o, cu saţ, vârcolacii;/ 
Vaca domnului închină/ 
în doruri de lună pustie,/ 
vărsată în bietele hârci,/ 
verzui de nesomn... 

Nimic altceva decât înscrisul pe crucea sa risipită pe muntele Măgura Ocnei, unde, pe-aproape, a 
căzut şi el, printre cei aproape două mii de camarazi întorşi cu faţa spre Cer şi strigând, cu frânte puteri, 
cuvântul mamă!, într-un dureros solilocviu, cuibărit, parcă-ntr-un semn de-ntrebare: „Aici odihneşte ro-
bul lui Dumnezeu plt. Ioan C. Tălpău, căzut în luptele de la Cireşoaia. 1916-1918”. 

Se născuse în comuna Buhalniţa, judeţul Neamţ, devenit, fără voie, dreptproprietar al oaselor 
adumbrite sub veşnica povară, de-aici înainte, al câtorva roabe de pământ vânzolit şi fără identitate, în 
inima unui ţintirim închipuit ad-hoc la „porţile de foc ale Târgului Ocna”, în zile de áugust augúst, anul 
duhnind amar a praf de puşcă: 1917!... Îşi dormea, desăvârşit, himera eternităţii, când stăpânii vremelni-
ciei impuse de la Răsărit, fără sens şi arbitrar, au hotărât distrugerea locului de veci şi nivelarea mormin-
telor, amestecând, în brazde triste, teren de sport, de joacă şi de agrement. Cu buldozerul, cu duşmănie 
şi cu rânjet. Mânăstirea din preajmă a fost făcută una cu pământul şi pe locul ei (chiar şi-n chilii!) au în-
tronat tavernă şi hotel. Abia au apucat creştinii de prin împrejurimi să mai salveze nescareva icoane din 
amintirea unui celebru loc de-nchinăciune... Le-au readus, mai apoi, după „vrăvuiala” din „obzeşinouă”, 
închipuind cu ele un paraclis modest, udat cu focul lacrimii din amintiri bătrâne... Mai apoi, s-au limpe-
zit anii la chip şi-am sperat într-o minune! Visam cu toţii la Vechile hotare, cu jertfe rostuite în calapod 
de Ţară nouă... 

Însoţit de bunul meu prieten dr. Costin Ţintaru – nepotul bravului Elisei Ursac, cel ce stătea la 
rege-n ospeţie –, am străbătut, la pas, zbuciumatele ocini ale sacrificiului pentru Neam şi pentru Ţară şi 
i-am aflat mormântul bravului oştean Tălpău, pângărit şi-nsingurat la margini de uitare. Însemnele 
tombale jeleau, de zeci de ani, doar umbra unei amintiri ce s-a topit, ca-ntr-o baladă, în spectrul mioritic 
al unei guri de rai rostind iluzia că-n lumea asta de crucificaţi alegoria e, doar, o „moarte cu chip de cu-
nunii”. Aveam, aşadar, dovada că Sfântul cu praznicul uitat în puţinătatea recunoştinţei omeneşti fusese 



Istorie 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

98 

ucis şi-a doua oară! Lunecă, mai apoi, timpul prin pridvoarele de suflet ale ţării şi trupul dogit de sufe-
rinţă Hristică al ţăranului român chemat sub drapel şi devenit cătană fără vârstă, fără chip şi fără nume, 
împins în silnicia carnagiului mondial, rămâne, pentru mereu, o permanenţă a palmelor bătătorite-n clă-
tinări de coasă şi de plug: 

Vedeţi, oameni buni, mireasmă de carne turtită,/ 
de rău peste rău/ 
şi foc peste foc,/ 
În umbletul strâmb al proştilor stârci,/ 
De-au uitat şi năpârcile pacea/ 
Şi-odrasla de-un stat ascultă ispită... 
În hronicul de sânge al veşniciei valahe, convulsiile Timpului ne rostuiesc destrămarea şi renaş-

terea, după datină, răsărind, neostoit, Lumina şi mângâind o lacrimă de mamă cu care s-ar putea închide 
şi rănile, de veacuri... Pământul! Pământul din care-au ieşit şi-n care vor să dăinuiască până la stingerea 
pomenirii, Pământul lor şi-al nostru pe care, triumfătoare, biruie hora, Pământul pe care huruie căruţa în 
vremea secetei şi care marchează, precis, uliţa tuturor copilăriilor din România Dodoloaţă... Pământul 
acesta tăcut şi milos în care ne-am îngropat cu nesaţ răstignirea destinică, până la încăpăţânare şi-n care 
stau înfipte, cu temei, colonadele de suflet ale unui neam de plugari ciopliţi în cremenea Carpaţilor tute-
lari, dătători de statornică vatră!... Şi iată-ne că, după aproape trei decenii de ode şi de ritmuri ditirambi-
ce dedicate Centenarului şi bunăstării pântecului nostru, ne regăsim/păşim pe-aceleaşi locuri triste şi pe 
aceleaşi poteci de istorie suferindă şi alungată aproape definitiv din calendarul conştiinţei noastre. Dez-
amăgiţi, descumpăniţi şi sceptici! Nu regăsesc însemnele potopului cazon, nu văd altar de pioasă recule-
gere, nu simt nimic din tot ce s-ar opune iertării şi uitării... Doar un rest de cruce sfărâmată şi-adunată 
cu grijă monastică de pe toboganul vremelniciei dublate de nepăsarea viitorimii, depus ofrandă la temelii 

de paraclis contemporan... Martori fără de cuvinte la tristeţea zilei de astăzi – începutul de martie înlă-
crimat în albul ghioceilor ce încă n-au mai învăţat să moară, preotul Cătălin Ilie care mă însoţea şi două 
monahii clătinate sufleteşte la aflarea crudului adevăr... Efigia bravurii eroului nostru e acum dispărută 
definitiv şi ei, martirii, ştiuţi şi neştiuţi, împuşcaţi a treia oară! Uitarea colectivă îi va-mpuşca mereu şi ei 
vor adormi mereu... 

Măcar o „cruce albă de mesteacăn”, dreptmăritorilor creştini, să ridicaţi pe Măgura Ocnei, în loc 
sfânt de odihnă şi de reculegere, întru amintirea acestor nefericiţi cu nume uitate, cândva izvorâte din 
poamele bucuriei şi din floarea nădejdii spre Mâine, care-au murit şi pentru noi, în vremuri de urgie, 
urcând la Domnul pe Sfânta Magistrală sisific străbătută cu-ngenunchere de EROI. Şi-atât să încrustaţi 
pe chipul ei imaculat: 
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„AICI DOARME 
FERICIT ÎNTRU DOMNUL 

OSTAŞUL NECUNOSCUT!...” 
 

Eu îmi închin floarea recunoştinţei pe altarul celor cu rouă pe braţ şi-mi rostuiesc bătăile inimii 
în cânt purtat pe aripi de păun urzit din smalţuri de luceferi: 

Înmărmurit, Antares mai ascultă/ 
din pribegiile înguste, dalbe,/ 
la marginea lui Când şi Cum./ 
O neclintire oarbă ne soarbe din prăpăstii,/ 
La sfat am mas cu plinele genuni,/ 
Dintru obştescul fir de fum/ 
Din loc în loc aprins/ 
ca robul ultimei minuni./ 
Vor dăinui doar sorţii noştri / 
Când unii-ţi lasă drept strânsuri/ 
Ciopor de mioare şi prunci,/ 
o lacrimă-n pâini, o frunte amară,/ 
livezi sau fântâni, izvoare – frânturi;/ 
Sortiţii bărbaţi – doar pline redute/ 
Cu veghe de inimi şi ziceri de Ţară! 
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„Mişcarea memorandistă” – simpozion online 

 
Gabriel STAN-LASCU 

Gavril BABICIU 

 
Anul 1892, 24-28 mai. O delegaţie formată din 300 de români din Transilvania şi Ungaria s-a înfăţi-

şat la Viena, cu scopul de a înmâna împăratului Franz Joseph I un Memorandum prin care se prezenta starea 
naţiunii române din Ungaria. Evenimentul a rămas cunoscut în istorie ca Mişcarea memorandistă. 

Anul 2020, luna mai, ziua 28. În Baia Mare, un grup de iniţiativă, în frunte cu colonelul (rtr) Gavril 
Babiciu, face demersuri încordate pentru a marca momentul petrecut în urmă cu 128 de ani, de însemnătate 
majoră pentru istoria poporului român. Condiţiile sunt vitrege, în ţară fiind instaurată starea de alertă şi, ca 
atare, întrunirile publice sunt interzise. Astfel că simpozionul intitulat „Mişcarea memorandistă” se petrece 
online, prin intermediul unei aplicaţii informatice care permite (versiunea cu abonament plătit) întrunirea 
audiovideo a maxim 100 de persoane, pe o durată de până la 24 de ore. Este primul eveniment cultural – 
după ştiinţa noastră – din Baia Mare care se desfăşoară în mediul virtual, astfel încât am putea spune că am 
făcut muncă de pionierat. 

Organizatorul principal şi sufletul întregii iniţiative, col. Gavril Babiciu, a reuşit să angreneze în des-
făşurarea simpozionului următoarele instituţii partenere: Filiala Maramureş a Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor „Regina Maria”, Filiala Maramureş „Pintea Viteazul” a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare şi 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan”. Cei aproximativ 
20 de invitaţi ai organizatorului se află răspândiţi prin diverse părţi ale ţării, inclusiv în capătul cel mai înde-
părtat de nucleul organizatoric, respectiv judeţul Constanţa. Ca asistent şi sprijin pe partea de conexiune on-
line, a „logisticii informatice” să spunem, colonelul Babiciu l-a încredinţat pe bibliotecarul Gabriel Stan-
Lascu, care, cu permisiunea conducerii instituţiei, a ales ca „centrul de comandă” să fie la Biblioteca Jude-
ţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Salonul Artelor, unde conexiunea wireless la internet este suficient de rapidă 
pentru a se asigura desfăşurarea în bune condiţii a evenimentului. Bineînţeles, cu respectarea distanţei mini-
me de 2 metri între participanţi, care au fost doar trei la număr, avându-l alături de noi pe procurorul Ioan 
Bâtea, decanul de vârstă al reuniunii. 

Pregătirea evenimentului a fost mai laborioasă decât ne-am aşteptat la început, fiind necesare testări 
prealabile ale conexiunii online cu fiecare invitat în parte, în anumite cazuri existând probleme care au nece-
sitat intervenţii speciale şi bătăi de cap suplimentare. Timpul de pregătire fiind scurt, aceste operaţiuni s-au 
desfăşurat până la ore târzii din noapte, în urma a numeroase apeluri telefonice, până la sincronizarea cu fie-
care invitat în parte. În urma unor modificări neprevăzute, legătura cu unii dintre invitaţi s-a putut face abia 
la momentul începerii simpozionului, respectiv ora 13.00 a zilei de 28 mai. Astfel că o mică întârziere – pro-
verbialul sfert academic – a fost imposibil de evitat. 

* 

Prin mişcarea memorandistă trebuie să înţelegem toate acţiunile iniţiate, organizate şi conduse 
de către Partidul Naţional Român din Transilvania îndreptate împotriva încorporării Transilvaniei în 
Ungaria. Se întinde pe o perioadă de 30 de ani, din 1865 şi până în 1895, cuprinzând următoarele mo-
mente importante: 

- Protestul românilor transilvăneni din 18 decembrie 1865; 

- Petiţia românilor înaintată către Tron la 30 decembrie 1866, atribuită lui Gheorghe Bariţiu; 

- Pronunciamentul din 3/15 mai 1868 de la Blaj; 

- Cererile pentru obţinerea permisiunii organizării unui Congres al românilor din Transilvania –
nu s-a obţinut; 

- Memorandul de la 1869 de la Miercurea-Ciuc; 

- Memorandul din Braşov al lui Iosif Hodoş din 1870-1871; 

- Memorandul din 1882 întocmit de Gheorghe Bariţiu; 

- Marele Memorand de la 1892; 

- Procesul Memorandiştilor din 7-25 Mai 1894, desfăşurat la Cluj. 



Istorie 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

101 

Mişcarea memorandistă a fost iniţiată, organizată şi condusă de către Partidul Naţional Român din 
Transilvania şi Ungaria, care a reprezentat interesele naţiunii române trăitoare sub coroana Dublei Monarhii 
– împărătească şi crăiască (kaiserlich und königlich Doppelmonarchie sau k. u. k. Doppelmonarchie), denumită şi 
Monarhia Dunăreană, compusă din două Regate: Cisleithania (stat numit oficial Austria doar din 1915) şi din 
„Ţările Sfintei Coroane Ungare a lui Ştefan”, Transleithania (stat numit colocvial Ungaria). Acest compromis 
dintre împăratul Francisc Iosif I şi nobilimea maghiară a fost parafat public prin încoronarea, la Buda, a su-
veranului ca rege al Ungariei, la data de 8 iunie 1867. Mişcarea a reprezentat cea mai importantă acţiune poli-
tică de afirmare a naţiunii române din Ardeal şi a fost cea mai grandioasă manifestare a luptei paşnice şi legale a 
românilor din Transilvania şi Ungaria înainte de Marea Unire. A fost o replică politică hotărâtă, obiectivă şi 
necesară la compromisul austro-ungar care a instituit în anul 1867 dualismul ca formă de guvernare a impe-
riului şi care, fără consultarea şi acordul românilor, a ratificat alipirea Transilvaniei la Ungaria. 

La Consfătuirea Comitetului PNR din 25-26 martie 1892, ţinută la Sibiu, prezidată de către marele 
nostru tribun, Gheorghe Pop de Băseşti, în calitate de vicepreşedinte al Partidului Naţional Român (preşe-
dintele dr. Ioan Raţiu era bolnav), s-a hotărât „ubaşternerea unui memorand la tron şi decide ca acest memorand 
să se prezenteze fără amânare1, de către o delegaţie numeroasă. 

Începând din 24 mai 1892, membrii delegaţiei românilor au ajuns în Viena, în grupuri mici şi cu tre-
nuri diferite, pentru a nu oferi argumente poliţiei statale să zădărnicească sosirea lor în capitala imperiului. 
Badea George, dr. Vasile Lucaciu şi dr. Ioan Raţiu au fost întâmpinaţi la gara Staatsbanhof (Gara de Sud) 
din Viena, pe 26 mai, iar până în 28 mai, dată la care trebuia să aibă loc întâlnirea tuturor membrilor delega-
ţiei, au sosit la Viena peste 300 de români. 

De asemenea, trebuie subliniată importanţa comunităţii româneşti din Viena de atunci, puternică şi 
unită, care a fost în măsură să asigure cazarea a peste 300 de români din Ardeal şi părţile ungurene. „Sâmbă-
tă, în 28 Maiu, toţi membrii delegaţiei erau la Viena. Sara s-au putut întâlni pentru o cină comună în casina 
Elterlein”2. 

Memorandul, documentul aprobat la Sibiu, a fost trimis printr-un emisar deghizat şi a fost predat lui 
Eugen Brote, vicepreşedinte al PNR, sosit mai înainte la Viena, care s-a ocupat de traducerea şi caligrafierea 
lui în limbile română, germană şi maghiară. Emil Brote a realizat acest lucru cu ajutorul iscusitului caligraf R. 
Pik, acesta scriind, pe foi de hârtie format folio (43/31 cm), petiţia românească în trei limbi, română, germană şi maghiară, 

                                                 
1 Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur sau Luptele politice naţionale ale românilor de sub coroana ungară, Sibiiu, Tiparul tipografiei Arhi-
diecezane, 1913, p. 501. 
2 Ibidem, p. 548. 
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toate trei versiunile fiind aşezate una lângă alta, pe aceeaşi pagină, în mod perpendicular3. 
Prin Memorand, în mod explicit, s-a cerut: autonomia Transilvaniei; redeschiderea Dietei Transilva-

niei, desfiinţată la 1867; restabilirea validităţii legilor aprobate de Dieta de la Sibiu din 1863-1864 şi recu-
noaşterea naţiunii române ca naţiune de sine stătătoare, egală în drepturi cu celelalte naţiuni din imperiu, 
precum şi a religiei ei, ca religie „receptă”, adică oficială, în stat. 

Exemplarul original al Memorandului, scris la Viena, a fost semnat de: dr. Ioan Raţiu, în calitate de 
preşedinte al Partidul Naţional Român din Transilvania şi Ungaria, George Pop de Băseşti, vicepreşedinte, 
Eugen Brote, vicepreşedinte, dr. Vasile Lucaciu, secretar general, Septimiu Albini, secretar, şi Iuliu Coroia-
nu, „referinte”. 

Semnătura lor are ca suport reprezentativ faptul că acestea au fost persoanele ce au făcut parte din 
Comitetul designat de adunarea generală a reprezentanţilor tuturor alegătorilor români din Transilvania şi Ungaria pentru 
aşternerea memorandului. Dr. Iuliu Coroianu, prezent atunci la Viena, a fost îndreptăţit să semneze acest impor-
tant document, deoarece el a conceput şi completat Memorandul, aducându-l la forma finală. Din aceste 
considerente în dreptul semnăturii sale se precizează cuvântul „referinte”. 

Adunarea de întâmpinare a delegaţiei memorandiste a fost stabilită pentru ziua de 29 mai 1892, zi de 
duminică, ora 9.00, în Sala de festivităţi din clădirea Altes Rathaus, adică Primăria Veche, ce are adresa în 
Wipplingerstraße 6-8, 1010 Wiena. 

Memorandistul Rubin Patiţia, 
unul dintre membrii marcanţi ai Co-
mitetului PNR din Transilvania şi Un-
garia, prezent la Viena şi participant 
direct la hotărârile ce s-au luat acolo în 
cadrul întâlnirilor de lucru ale condu-
cerii partidului şi, totodată, a delegaţi-
ei, ne mărturiseşte ce s-a întâmplat: În 
loc de primire binevoitoare, cu ocazia conve-
nirii deputaţiunii române cu prietenii vienezi, 
în sala vechiului edificiu al Magistratului vienez, se comandaseră în jurul acelui edificiu o ceată de 25 de poliţişti, ca şi când ar 
fi avut teamă de o bandă revoluţionară. Comisarul poliţienesc de la acea adunare, sub pretext de neobservare a unei forme 
(acesta a solicitat „lista celor invitaţi la adunare”, lucru imposibil de realizat atunci, n.n.), a respins adunarea şi 
ne-a împrăştiat. Tratamentul acesta cred că a rămas şi va rămâne fiecărui român în minte, căci insultă mai mare nu se poate 
socoti, când astfel sunt răsplătite multele mii de morţi ai neamului românesc de pe câmpurile de luptă, pentru patrie şi tron...4 

Presa vieneză a fost cenzurată, niciun cotidian nu a scris pe larg despre această mişcare, iar ştirile, la-
cunare, au fost dirijate pentru a discredita delegaţia românilor. Un singur exemplu: Neue Freie Presse, 30 mai – 
„Delegaţia Românească care a venit la Viena pentru a înmâna un memorandum despre starea românilor nu a 
fost primită de împărat. Vizita conducătorului delegaţiei la şeful cabinetului pentru a cere audienţa la împărat s-a lovit de 
un refuz. Domnilor li s-a dat de înţeles că au luat o iniţiativă greşită şi că în Viena nu este niciun factor care să fie 
favorabil vreunei conspiraţii împotriva guvernului constituţional al Ungariei. O astfel de conspiraţie este întâlnită 
doar printre cei tineri (referire expresă la gruparea iredentă a Tinerilor Cehi, n.n.) sau printre antisemiţi (trimi-
tere directă la Partidul Social Creştin din Austria, considerat atunci ca fiind un partid antisemit, n.n.), iar în-
tre mişcarea românească şi antisemitismul internaţional este o legătură care nu poate fi negată. Ziarul Berlin 
Kreuzzeitung este principalul organ al românilor transilvăneni şi al României irredenta (menţiune de denigrare a 
presei româneşti din Viena, n.n.). Împăratul, pe care domnii Schneider şi Lueger (membri ai PSC, ultimul va 
ajunge primar al Vienei, n.n.) au încercat să-l folosească pentru a-şi atinge scopurile, va deschide poate ochii şi 
altor cercuri pentru a vedea tendinţele distructive pe care unii le urmăresc în secret. Întâlnirea programată pentru 
ieri, în care fraternitatea dintre români şi antisemiţi trebuia celebrată, a fost anulată de către autorităţi, deoarece ei nu 
au luat seamă de regulile dreptului de întrunire”5. 

Împăratul n-a acordat audienţa solicitată de delegaţia memorandiştilor, astfel că la 1 iunie 1892, în 
cuverta sigilată, dr. Ioan Raţiu a prezentat Memorandul la adresa Excelenţei Sale, a şefului Cabinetului Maiestăţii 
Sale, pentru a-l înmâna, pe calea sa, la locul destinaţiunii. Cancelaria imperială a înaintat Memorandul guvernului de 
la Budapesta, care, la rându-i, l-a trimis intact (fără a fi deschis plicul), prin poştă, la 25 iulie 1892, doctorului 
Ioan Raţiu, pe adresa acestuia din Turda. Facem precizarea că autorităţile imperiale şi ungare aveau cunoş-

                                                 
3 Vasile Netea, Istoria Memorandului, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1993, p. 107. 
4 Ibidem, p. 105. 
5 Cotidianul vienez Neue Freie Presse, din 30 mai 1892. 
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tinţă despre conţinutul acestei petiţii, deoarece anterior au fost distribuite o parte din cele 5.000 de exempla-
re comandate iniţial, în luna mai, iar până la finele lui iulie 1892 au fost tipărite, apoi distribuite, aproximativ 10.000 
exemplare ale Memorandului Românilor din Transilvania, dintre care 7.500 în limba română, 700 în limba franceză, 700 
în limba italiană, 500 în limba germană şi 500 în limba maghiară6. 

Memorandul, tipărit la Sibiu în tipografia particulară a lui Eugen Brote, a fost distribuit în tot Ardea-
lul, de către un număr de „78 de bărbaţi de încredere stabiliţi de Comitetul Naţional Român”7. Vicepreşedin-
tele PNR, Pop Gheorghe de Băseşti, a primit circa 80 de exemplare, dr. Teodor Mihali „aproximativ 40-50 
exemplare”, dintre care 10 (8 în limba română, 2 în limba maghiară) le-a ascuns într-un sertar secret de la o 
masă de birou şi au fost găsite, în mod întâmplător (s-a deteriorat biroul), de către urmaşii acestuia abia în 
anul 1965. Nu ştim câte au fost trimise părintelui dr. Vasile Lucaciu, deoarece în mod sigur acestea au fost 
confiscate de autorităţile maghiare, care-l urmăreau zi şi noapte, precum şi întreaga lui corespondenţă. 

Ca noutate absolută arătăm că un exemplar din acest Memorand se găseşte în Muzeul „Anca” din Co-
palnic-Mănăştur. Răsfoind acest 
exemplar şi analizând adnotările 
făcute pe filele lui, am constatat 
că a aparţinut, până la 1 octom-
brie 1940, lui Andrei Farcaş din 
Vad, comuna Copalnic-Mănăş-
tur. Badea Andrei l-a predat  
preotului Victor Buda, parohul 
localităţii, care de atunci şi până 
la 14 septembrie 1967 l-a păstrat 
cu cea mai mare grijă şi care, la 
această dată, l-a donat pentru totdeauna la „Muzeul Memorandului” din Copalnic-Mănăştur, spre vecinică pomenire a acelora 
care au luptat pentru drepturile şi întregirea teritorială a românilor într-un stat de sine stătător şi independent8. Muzeul Memo-
randului din Copalnic-Mănăştur era un proiect al părintelui Victor Buda şi al muzicologului Leontin Anca, vis 
care n-a fost îndeplinit în timpul vieţii lor. Aşa se face că domnul Lucian Anca a desăvârşit proiectul, amena-
jând casa părintească într-un complex muzeal care a fost inaugurat cu ocazia lansării ultimului număr din 1919 
al revistei Vatra chioreană. 

Cine era acest Andrei Farcaş din Vad? Ne-o spune chiar el prin adnotările sale repetate şi formulate 
la persoana I. Un exemplu: „Farcas Andreiu fostu sergentu în Viena în Ano 1882, la Regimentu de Infanterie 
Wilhelmu III der Ninderlem în Alzer Casarm în oc. (probabil, în octombrie, dar cele scrise ulterior ne dau impre-
sia că s-a oprit din scris şi a precizat de câte ori a fost acolo, n.n.) 4. rănduri. Farkas Andreiu din Vad”. 

Urmările imediate ale 
acestei acţiuni memorandiste: 
casa dr. Ioan Raţiu din Turda a 
fost devalizată; membrii identi-
ficaţi ai delegaţiei, în totalitatea 
lor, au fost atraşi în odiosul 
Proces al Memorandului din 7-
25 mai 1894, care s-a ţinut la 
Cluj; persecuţii, condamnări, 
emigrări în România sau în alte 
state Europene... La Cluj Sala 

Redutei era arhiplină. Sus pe piedestal iau loc juraţii, la mijloc preşedintele, având câte un judecător la dreapta şi la stânga, iar 
la capul mesei pe procuror. Jos, în faţa juraţilor la stânga, iau loc cei 17 apărători în frunte cu dr. Amos Frâncu şi dr. Aurel 
Isac. Cei 300 de acuzaţi ocupă loc pe băncile lungi improvizate. În spate şi la balcon se află publicul înghesuit ca sardelele. (...) 
Stabilirea identităţii acuzaţilor a durat două zile. Procurorul, primind ordin de sus, a scos din cauză 270 de acuzaţi, ridicând 
acuză numai contra a 30 de acuzaţi. Din[tre] aceştia, 4 au fost absenţi, care urmau să fie judecaţi ulterior 9. 

                                                 
6 Emil Lazăr, Dr. Teodor Mihali (1855-1934), unul din conducătorii mişcării memorandiste, în Muzeul de Istorie Baia Mare, Memoran-
dul Românilor – centenar (1892, 1894-1992, 1994). Contribuţii la cunoaşterea mişcării memorandiste, Baia Mare, 1994, p. 89. 
7 Ibidem. 
8 Adnotare pe ultima filă a exemplarului existent la Muzeul „Anca” din Copalnic-Mănăştur. 
9 Tiron Albani, Leul de la Şişeşti, ediţie aniversară, 100 de ani de la Marea Unire, Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş 
„Dragoş Vodă”, Cluj-Napoca, 2017, prin care s-a reeditat lucrarea Tiron Albani, Leul de la Şişeşti, Editura Cercul Ziariştilor 
Oradea, 15 august 1936, p. 174. 
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* 
După cuvintele de deschidere rostite de colonelul Babiciu, primul invitat căruia i s-a oferit cuvântul a 

fost dr. Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător ştiinţific la Filiala Cluj a Academiei Române, care a făcut o 
succintă prezentare a modului cum s-a desfăşurat demersul românilor memorandişti de la Viena în anul 
1892: „Delegaţia românilor din Transilvania şi Ungaria, în frunte cu Ioan Raţiu, Gheorghe Pop de Băseşti, 
Eugen Brote, Septimiu Albini, Patriciu Barbu şi Vasile Lucaciu, s-a deplasat la Viena, împreună cu 300 de 
români, dorind să înainteze împăratului şi Curţii de la Viena, în numele a 3 milioane de români din Imperiul 
Austro-Ungar de atunci, acest memoriu în care îi prezentau suferinţele, nedreptăţile, discriminările naţionale. 
S-au decis să meargă la Viena pentru a înainta împăratului acest memorandum, acest document amplu în 
limbile română, maghiară şi germană, prin care cereau autorităţii imperiale... de fapt ei făceau apel din nou – 
cum au făcut-o iarăşi şi iarăşi – la suveran, aşa cum au făcut-o din secolul al XVIII-lea, începând cu Ino-
chentie Micu-Klein, şi apoi trecând prin episcopii Ioan Bob şi Gherasim Adamovici, care au înaintat Supplex 
Libellus Valachorum tot Curţii de la Viena, tot aşa şi acum, fruntaşii români s-au decis să facă apel la împărat 
peste autoritatea Guvernului de la Budapesta, sperând, nădăjduind că împăratul îi va ajuta... «drăguţul» de 
împărat va asculta şi de această dată «gravaminele», cum spuneau ei atunci – astăzi am traduce prin plângeri-
le, doleanţele, durerile –, românilor. Din nefericire, ei n-au fost primiţi de către Curte, nici măcar de aghio-
tantul împăratului, poate şi datorită faptului că au ales să organizeze această deplasare într-un moment puţin 
nepotrivit, deoarece împăratul atunci se afla la Linz şi urma să organizeze o serbare amplă de aniversare a 25 
de ani de când se afla în fruntea imperiului. Şi astfel, se pare că împăratul a fost sfătuit de consilierii lui să nu 
îi primească pe români, pentru a nu-i supăra pe guvernanţii de la Budapesta”. 

„Să ne-aducem aminte că în 1867 imperiul se reorganizează şi se naşte acest stat dual, dublu, cu do-
uă guverne, la Viena şi la Budapesta, iar marea majoritate a românilor, în cazul nostru al celor din Maramu-
reş, Transilvania, Crişana şi Banat, ne-am aflat sub administraţia Guvernului de la Budapesta, iar fraţii noştri 
din Bucovina sub autoritatea directă a Curţii imperiale. Deci, în 28 mai 1892, această delegaţie nu a fost pri-
mită şi nici măcar memorandumul nu a putut să-l depună la Curte oficial, ci doar printr-un reprezentant, 
acesta ajungând, prin dr. Ioan Raţiu, la baronul Adolf Braun, şeful Cancelariei imperiale, sigilat, iar în acest 
plic sigilat baronul l-a înaintat apoi ministrului ungar de la Viena, Szőgyény, care l-a trimis, la rândul lui, pri-
mului ministru maghiar. Deci, vedeţi, cercul acesta al puterii a ocolit tronul imperial şi, practic, împăratul s-a 
spălat pe mâini. [...] Procesul memorandiştilor de la Cluj, început în 1893, datorită presei britanice şi france-
ze, a căpătat un ecou european şi, la Londra şi la Paris, mai ales, opinia publică a luat la cunoştinţă ce se în-
tâmplă şi datorită diasporei – micuţă – de acolo, care a ştiut să facă lobby cauzei românilor transilvăneni şi 
Guvernul de la Budapesta, totuşi, nu s-a lăsat impresionat, ci, după cum ştiţi, în 1894 ei sunt condamnaţi. Se 
încearcă o graţiere, şi aici aş vrea, pentru că tot vorbim de Budapesta, să-l pomenesc pe Iosif Gal, un român 
născut la Cluj, în familia protopopului ortodox Gavril Gal şi ajuns deputat la Budapesta, el este primul care 
intervine, pentru că avea relaţii bune cu Guvernul de la Viena şi, prin intermediul soţiei sale, care era baro-
neasă şi era o femeie foarte bogată, intervine şi cere graţierea lor, dar ştiţi că urmează intervenţia direct la 
împărat a regelui Carol I şi ei sunt graţiaţi”. 

După o trecere în revistă a pe-
lerinajului „Pe urmele memorandişti-
lor” din luna mai a anului 2018, când 
delegaţia română a fost întâmpinată, 
„spre deosebire de strămoşii noştri, cu 
multă bucurie, cu mult respect, atât de 
către autorităţile române, respectiv 
ambasadorul României la Viena, fiind 
primiţi la Ambasada României în mod 
oficial, dar şi la reşedinţa veche a Pri-
măriei din Viena, unde am fost primiţi 
şi cinstiţi cu prezenţa viceprimăriţei 
Vienei”, revine la evocarea momentu-
lui istoric de la 1892, de la care „ceea 
ce trebuie să se decanteze, mai ales 
pentru vremurile acestea pe care le 
trăim şi noi şi vedem că este multă 
vrajbă în societatea românească, oa-
menii aceştia, pe care i-am evocat, dar care au fost mulţi şi este fotografia celebră care circulă pe internet şi o 

Alături de ambasadorul României în Republica Austria, 
Excelenţa Sa Bogdan Mazuru, 26 mai 2018 
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cunoaştem, erau avocaţi, erau medici, erau preoţi, atenţie, şi ortodocşi şi greco-catolici, şi în momentul în 
care cauza naţională a fost pusă în faţă a primat această cauză. Deci ei au renunţat la orgolii personale, con-
fesionale, şi-au dat mâna şi au încercat să facă ceva pentru prosperitatea, pentru dobândirea drepturilor, li-
bertăţilor naţiunii române din Transilvania şi Ungaria. Aşa cum s-a întâmplat şi în toamna lui 1918, când, în 
ciuda gripei spaniole, care în Transilvania atunci – fiindcă suntem în pandemie, da? – bântuia în Transilva-
nia; sunt sate întregi de unde avem rapoarte că au murit oameni, strămoşii noştri s-au dus atunci în număr 

foarte mare la Alba-Iulia şi au trecut 
peste toate aceste greutăţi posibile, 
inclusiv la adresa vieţii lor, cu scopul 
unirii, pentru dragostea pe care o 
aveau faţă de neamul românesc şi faţă 
de unitatea pe care şi-au dorit-o – şi 
politică, nu doar culturală, lingvistică, 
etnică, religioasă/confesională cu fraţii 
de dincolo de munţi. Şi am vrut să 
subliniez acest aspect şi pentru că, iată, 
peste câteva zile, aşa cum ştiţi, se vor 
împlini 100 de ani de la semnarea Tra-
tatului de la Trianon, care consfinţeşte 
la nivel internaţional decizia de la 1 
decembrie 1918 şi este important să 
marcăm acest moment, pentru că şi la 
Trianon am avut o serie de reprezen-
tanţi români extraordinari – ardeleni, 

bănăţeni şi de dincolo de munţi – care, atenţie, spre deosebire de politicienii de astăzi... eu nu sunt membru al 
niciunui partid politic, dar sunt istoric şi trebuie să spun lucrul acesta, cei de-atunci şi-au dat mâna şi, mai mult 
decât atât, au băgat mâna în propriile lor buzunare: Alexandru Vaida Voievod, de pildă, şi-a plătit el din banii 
lui proprii, atenţie, şederea la Paris; nu i-a plătit-o statul român. Pentru că statul român ieşea dintr-un război 
foarte greu şi avea trupele până la Budapesta, care trebuiau întreţinute. Deci, oamenii aceştia au fost extraordi-
nari! Şi, la fel, o elită politică şi culturală de primă mână. Am avut în acea delegaţie medici – uitaţi, Cantacuzino, 
că s-a tot pomenit numele lui după desfiinţatul institut din Bucureşti care sperăm că se va reface –, doctorul 
Cantacuzino a fost membru în această delegaţie şi este cel care a semnat Tratatul de la Trianon împreună cu 
Titulescu. Deci, iată ce oameni deosebiţi am avut, memorandiştii, cei care au făcut unirea, care s-au luptat şi s-au 
jertfit pentru noi. Pentru ca noi, astăzi, să putem vorbi în libertate, fără să ne fie teamă că cineva ne dă în cap 
sau că ne închide în limba română. De aceea este bine să ne aducem aminte şi vreau să-l felicit pe domnul 
Babiciu că a avut această iniţiativă şi pe toţi dintre dumneavoastră care v-aţi luat, uită, timp şi aţi intrat online!”  

Menţionăm că discursurile invitaţilor la simpozion au fost intercalate cu scurte înregistrări video rea-
lizate cu ocazia pelerinajului făcut „pe urmele memorandiştilor” din luna mai a anului 2018. A urmat la cu-
vânt lectorul universitar dr. Ilie Gherheş, de la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Folclor Maramureş, care a 
evidenţiat faptul că „în secolul al XIX-lea naţiunile s-au aglutinat şi s-au orientat după alt azimut, fiind numit 
de către un savant austriac «secolul naţionalităţilor». Din nefericire pentru el şi pentru Austria lui, a fost o 
denumire şi o realitate fatală. Aş vrea să vă spun că lumea se grupa acum şi se aduna sub un alt drapel, sub 
un alt steag, unul etnic, un steag naţional, un steag în care fâlfâia sufletul întregii naţiuni – române, de data 
aceasta. Dar, ce pericol exista: toţi bărbaţii aceştia care au purtat acest steag şi care, din fericire pentru noi, 
sunt poate printre cei mai importanţi bărbaţi ai naţiei noastre din toate timpurile, toţi bărbaţii aceştia aveau 
de depus un jurământ pe drapelul austro-ungar, în această perioadă a istoriei. Şi atunci, ca să faci pasul de 
sub jurământul acela, adică să abjuri acel jurământ, nu puteai să te mântuieşti, nu puteai să faci aşa ceva decât 
dacă te puneai sub o altă ocrotire şi acea ocrotire putea fi asigurată, în primul rând, de către preoţi şi, în acest 
fel, noua religie a fost una naţională, una etnică. Şi preoţii le-au dat lor posibilitatea să poată jura încă o dată, 
de data aceasta pe drapelul tricolor românesc. Astfel, aceşti bărbaţi au putut să ne reprezinte şi, cum spunea 
foarte bine tânărul istoric Mircea Abrudan, şi-au riscat totul şi şi-au cheltuit averile, deşi le puteau cheltui şi 
în alt mod. Având în vedere că ne apropiem de centenarul semnării Tratatului de la Trianon, să nu uităm, ca 
maramureşeni, că la Conferinţa de Pace de la Paris un mare rol l-a jucat şi Gavrilă Iuga de Sălişte, maramu-
reşeanul nostru emblematic şi drag. Niciodată nu spunem destule când e vorba de jertfa înaintaşilor, dar îmi 
rezerv dreptul, dacă se va mai putea, de a interveni la sfârşit şi vă asigur şi vă mulţumesc că m-aţi primit în 
această frumoasă adunare, fiindcă vă ascult cu mare, mare atenţie”. 

Isabelle Jungnickel, Mircea Abrudan şi Gavril Babiciu, 25 mai 2018 
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De la malul mării, din localitatea Mamaia, colonelul (rtr) Aurel Butnaru, membru al Asociaţiei Na-
ţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din MAI, a rostit un mesaj colegial şi cordial pentru parti-
cipanţii la simpozion: „Nu putem să uităm de colegii noştri, deşi am absolvit Şcoala de Ofiţeri acum mai 
bine de 50 de ani. Noi am fost întotdeauna uniţi şi am ţinut să fim împreună la astfel de manifestări, mai ales 
când este vorba de eroii neamului. Ne-am întâlnit, bineînţeles, în principal, în Anul Centenarului, atât la Mă-
răşeşti, cât şi «Pe urmele memorandiştilor» şi la Cimitirul Eroilor din Viena, la Alba Iulia şi vom fi în conti-
nuare, sigur, de data aceasta în noile condiţii. Bineînţeles că ofiţerii români, fie că sunt ei activi, în rezervă 
sau în retragere, sunt principalii purtători ai mesajului de cult al eroilor neamului şi sperăm să fim în conti-
nuare, să ne întâlnim nu numai pe internet, poate şi în condiţiile în care ne întâlneam până acuma; aşa să ne-
ajute Dumnezeu să ne putem vedea în continuare, să fim sănătoşi!”  

Partea a doua a simpozionului a fost marcată de lansarea pe piaţă cu foarte pu-
ţin timp în urmă a excepţionalei lucrări închinate eroilor români care şi-au jertfit viaţa 
pe câmpul de luptă, intitulată Monumente din judeţul Maramureş închinate eroilor din Primul 
Război Mondial, apărută la Editura Ethnologica, sub egida Consiliului Judeţean Maramu-
reş şi a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Li-
viu Borlan” Maramureş, având ca parteneri instituţionali Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Arheologie Maramureş şi Muzeul Maramureşului din Sighetul Marmaţiei şi colaboratori 
primăriile judeţului şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Ma-
ramureş. Coordonatorului lucrării, dr. Ştefan Mariş, i-a revenit misiunea de a o prezen-

ta în cele ce urmează: „Nu este vorba nicidecum de o lansare, doar două-trei lucruri vreau să amintesc de-
spre această carte extrem de importantă, zic eu, pentru judeţul Maramureş. Şi e importantă şi din perspectiva 
a ceea ce înseamnă astăzi România în contextul Uniunii Europene. Volumul vine să sublinieze, încă o dată, 
un lucru esenţial: doar patriotismul creează adevăratele naţiuni. Fără jertfa acestor eroi, nu ar fi existat naţiu-
nea de azi. Sigur că, de multe ori, cuvântul acesta de patriotism începe să fie privit puţin ca învechit, e un 
termen desuet în ochii multora, însă, chiar dacă argumentele poate ar părea un picuţ deplasate, trebuie să-l 
aducem şi astăzi în discuţie, într-o lume în care globalizarea tinde să şteargă orice identitate între naţiuni. 
Chiar dacă astăzi suntem în Europa, mie mi se pare că noi trebuie să înţelegem foarte, foarte limpede că un 
mod de a ne exprima de genul «cetăţean european» nu are o acoperire atât de mare cum are aceea de cetă-
ţean român. Noi, în primul rând, suntem români, şi de aici trebuie să plecăm. Sigur că lumea globalizată va 
aduce o serie întreagă de schimbări profunde în viaţa socială şi politică a ţărilor care compun Uniunea Euro-
peană, dar nu numai. La nivel internaţional, lumea se schimbă. Şi orice schimbare aduce şi pericole. Iar în 
cazul nostru, al României, care e o ţară mică comparativ cu alte ţări ale lumii, pericolele acestea sunt extrem, 
extrem de mari. Şi vom putea face faţă pericolelor doar atunci când naţiunea îşi consolidează structura socia-
lă, politică, dar, mai mult decât atât, îşi ştie foarte bine istoria şi tradiţiile. De aici plecăm şi trebuie să reamin-
tim acest lucru întotdeauna”. 

„Revenind la album, trebuie să spun că a fost o muncă extrem, extrem de serioasă şi chiar foarte 
grea. În anumite momente am avut senzaţia că ne va fi aproape imposibil să parcurgem tot judeţul şi să in-
ventariem atâtea şi atâtea monumente. Sunt în total 157 de monumente, în cele două municipii, zece oraşe şi 
cincizeci de comune. [...] Au fost eforturi mari, însă bucuria e că putem pune pe masă o lucrare necesară, un 
omagiu, dacă vreţi, pe care-l aducem noi eroi-
lor acestui ţinut, celor care, de multe ori, nici 
măcar o clipă nu s-au gândit şi nu şi-au pus 
problema că ei îşi pun viaţa în pericol pentru 
ţara aceasta. Exemplul pe care ni l-a dat la în-
ceput şi domnul Abrudan cu Vaida Voievod 
este unul cât se poate de important şi ar merita 
să fie şi astăzi urmat de politicienii ţării”.  

Au urmat apoi prezentările unor foto-
grafii istorice, pe care col. Gavril Babiciu le-a 
comentat cu multă vervă şi pasiune, dovedind 
cu prisosinţă că posedă un bagaj de cunoştinţe 
foarte bogat în ceea ce priveşte acţiunea memo-
randiştilor de la 1892. Astfel, aduce unele obser-
vaţii legate de erori flagrante apărute pe internet, 
în speţă pe binecunoscuta enciclopedie liberă 
Wikipedia, care prezintă fotografia celor „osândiţi” în Procesul memorandului ca ilustrându-i pe semnatarii 
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documentului în discuţie. 
Chiar şi Enciclopedia României (online) reproduce aceeaşi greşeală cu fotografia prezentându-i pe 

condamnaţii procesului ca fiind semnatarii, 
eroare căreia i se adaugă una la fel de mare, 
a însuşi titlului documentului despre care 
vorbim: „Memorandul Românilor din 
Transilvania, Banat şi Ungaria”, în loc de 
corecta denumire „Memorandul românilor 
din Transilvania şi Ungaria”. Fotografiile 
alăturate sunt grăitoare în acest sens. Colo-
nelul Babiciu ne dă, însă, şi explicaţia titlu-
lui eronat, prin faptul că „Alexandru 
Mocioni, care conducea filiala Partidului 
Naţional Român din Banat, împreună cu 
Andrei Mureşanu, care conducea filiala de 
la Braşov, nu au fost de acord să fie înain-
tat atunci Memorandul, pentru că, spuneau 
ei, nu este momentul oportun. De acest 
moment oportun s-a legat şi Majestatea Sa, 
regele Carol I, la vizita pe care Lucaciu şi 
Coroianu i-au făcut-o şi i-au prezentat con-
ţinutul Memorandumului, iar acesta i-a în-
trebat: «Este oportun să-l înaintaţi acu-
ma?», iar cei doi – patrioţi şi ardeleni – i-au 

explicat regelui nostru, al românilor, care sunt argu-
mentele. El a «uitat» să le spună lor că peste numai o 
lună de zile va continua să semneze la Sinaia prelungi-
rea tratatului secret pe care l-a avut cu Imperiul 
Austro-Ungar”. 

După prezentarea altor câteva secvenţe de la 
pelerinajul făcut cu două autocare la Viena, col. Gavril 
Babiciu a ţinut neapărat să facă precizarea că „aportul 
maramureşenilor la această mişcare a fost unul deose-
bit. Au existat trei mari personalităţi, nu două, cum de 
regulă se afirmă acum: Gheorghe Pop de Băseşti, dr. 
Vasile Lucaciu şi dr. Teodor Mihali. Teodor Mihali a 
fost avocat, membru în delegaţie, şi s-a ocupat de tot 

ce se putea întreprinde ca Sălajul să contribuie decisiv prin numărul persoanelor participante în delegaţie, a fă-
cut parte din Sfatul Ţării, a făcut parte din comisia care a stabilit pe teren graniţele de vest. Deci, Teodor Mihali 
a fost un maramureşean căruia e musai, musai să îi cinstim memoria şi să-i aducem elogiile cuvenite”. 

Primarul din Şişeşti, Ioan Mircea Tentiş, a mărturisit că „acest simpozion l-am fost gândit cu domnul 
Babiciu să-l facem la Şişeşti, după ce am fost la Viena de două ori, mai ales că la Şişeşti, la un simpozion istoric, 
participă multă lume, fiind o comună în care lumea chiar simte româneşte şi pe oameni îi interesează acest 
subiect. Nu s-a putut în anul acesta din cauza pandemiei, dar sigur că nu ne lăsăm şi, când vom putea, îl vom 
face, mai cu seamă că la Şişeşti, chiar în faţa Primăriei, avem şi un monument închinat eroilor memorandişti, 
cei care au plecat împreună cu Vasile Lucaciu din comuna noastră în acea delegaţie la Viena. Şi dacă vorbim şi 
de cinstirea memoriei lui Vasile Lucaciu şi a acestor oameni, chiar acuma suntem în discuţii şi vom face un 
proiect amplu acolo, la Muzeul «Vasile Lucaciu», de reabilitare, de punere în valoare, inclusiv să gândim cele 
două statui, ale lui Traian şi Decebal – un vis de-al lui Vasile Lucaciu pe care să-l realizăm acuma, în viitorul 
apropiat. Eu ce să zic? Vă aşteptăm la Şişeşti şi Doamne ajută în continuare!”  

Colonelul (r) Ioan Ceterchi, preşedintele Filialei Maramureş „Pintea Viteazul” a Asociaţiei Naţiona-
le a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din MAI, a adresat câteva cuvinte participanţilor: „Vreau să 
felicit colectivul care s-a ocupat de redactarea şi organizarea acestui simpozion, în primul rând pe domnul 
colonel Gavril Babiciu, cât şi pe ceilalţi colaboratori care sunt prezenţi cu dânsul şi care au contribuit la buna 
desfăşurare a acestei transmisiuni. [...] Apreciez această reuniune şi, fiind prima de acest gen, sperăm ca vii-
toarea să fie mult mai reuşită. Vă mulţumesc, la revedere!” 
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În a doua sa luare de cuvânt, dr. Ilie Gherheş a mărturisit: „Mă simt emoţionat de această reverenţă 
adusă istoriei şi memorandiştilor. Este bine că am reuşit să mai aducem o gură de oxigen istoric şi etnic. Se 
spune că în Ardeal, fără să jignesc pe nimeni, noi avem un simţ în plus. Acel simţ se numeşte simţul istoric. 
Dar acelaşi lucru, în această perioadă a memorandiştilor, până şi Dumnezeu a fost naţionalizat. [...] În litera-
tura sau poezia lui Petőfi Sándor se spune că Dumnezeu este un bun maghiar. În literatura ucraineană se 
spune că Dumnezeu este un bun ucrainean. Şi în literatura noastră romantică, se spunea şi se spune, peste 
tot şi tot timpul, că Dumnezeu este un bun român. Aceşti oameni ne-au arătat că Dumnezeu atunci a fost şi 
un bun român. N-aş vrea să închei fără a-l felicita pe domnul director Ştefan Mariş, pentru că a ieşit un vo-
lum cu adevărat monumental, cu adevărat reprezentativ, emblematic şi să-i mulţumesc acuma, de la acest 
microfon, că deja cinci volume au ajuns la noi la Muzeul Satului.” 

A luat apoi cuvântul colonelul (r) Eugen Rusu, membru al Secţiei Maramureş a Asociaţiei Naţiona-
le a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din SRI, care a considerat că „este un eveniment... eu aşa îl iau, 
ca pe un eveniment istoric, care trebuie să fie luat ca exemplu pentru tinerii de astăzi, care nu înţeleg filele 
istoriei. Încă o dată, felicitări, domnule colonel Babiciu, şi tuturor celor care au contribuit!” 

Profesorul de istorie Adrian Bledea, de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” a afirmat: „E un 
moment important în istoria noastră naţională, momentul luptei memorandiştilor. În al doilea rând, mă bu-
cur că unii dintre elevii mei au avut dorinţa şi răbdarea – sper eu şi plăcerea şi interesul – faţă de ceea ce s-a 
discutat aici, la acest simpozion, şi doresc să transmit organizatorilor, domnului Babiciu şi tuturor celor pre-
zenţi, că astfel de acţiuni sunt importante pentru noi, românii, şi în special pentru tinerii din ziua de azi. În 
intervenţiile antevorbitorilor mei s-a discutat puţin despre ce înseamnă sentimentul patriotic, despre conşti-
inţa naţională. Şi eu obişnu-
iesc, atunci când avem lecţii de 
istorie care ating această temă, 
a conştiinţei naţionale, lecţii 
care se referă, în special, la 
istoria modernă şi contempo-
rană, să le spun elevilor că, 
practic, conştiinţa asta naţio-
nală, sentimentul patriotic în-
seamnă, de fapt, dorinţa ro-
mânilor de a avea un viitor 
comun. Practic, poporul ro-
mân, le spun eu elevilor mei, 
s-a transformat din popor în 
naţiune – naţiunea fiind pe o 
treaptă superioară de evoluţie a societăţii umane, să zicem –, s-a transformat din poporul român în naţiunea 
română în momentul în care românii s-au simţit români, înainte de a se simţi moldoveni, sau ardeleni, sau 
munteni. Deci, în momentul în care identitatea naţională a devenit mai importantă decât cea locală şi în 
momentul în care şi-au dorit să aibă un viitor comun. Practic, această dorinţă a unui viitor comun, de a trăi 
în acelaşi spaţiu, de a avea aceleaşi instituţii şi principii, reguli de organizare, această dorinţă, practic, a de-
terminat crearea statului român modern. Şi aceste lucruri trebuie să le înţeleagă tânăra generaţie, pentru că 
această naţiune va exista, ca oricare alta, atâta vreme cât noi, românii, ne vom simţi români. Atâta vreme cât 
va mai exista această conştiinţă naţională. Şi, încă o dată, îi felicit pe tinerii mei elevi pentru că au avut dorin-
ţa şi interesul de a participa la simpozion în aceste condiţii inedite”.  

Un al doilea profesor invitat la simpozion este Călin Morariu, de la Colegiul Economic „Nicolae 
Titulescu”, care şi-a exprimat gândurile astfel: „Sunt onorat că particip la această conferinţă. Vă urmăresc de 
mult şi ceea ce faceţi este un plus pentru întreg judeţul, pentru trezirea conştiinţei române şi a neamului ro-
mânesc şi vă felicit. Şi mă bucur că avem în ziua de azi ocazia să participăm la astfel de evenimente!” 

Din judeţul vecin Satu Mare ne-a fost alături în cadrul simpozionului un alt profesor de istorie, Şte-
fan Bonto, de la Şcoala Gimnazială din Livada, care ne-a adresat următoarele cuvinte: „Mulţumesc pentru 
invitaţia la acest eveniment, cred că mi-a fost foarte folositoare, pentru că lecţia pe care o aveam eu la clasa a 
VI-a astăzi era «secolul naţionalităţilor» şi se lega excelent acuma, numai că la modul în care le pregătisem eu 
introducerea pentru simpozion, mă aşteptam să-mi fie umplute lacunele legate de toată documentaţia mişcă-
rii naţionale a românilor din Transilvania din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, începând de pe la 1866, 
când regele Carol, în România, în Germania viitorul împărat al Germaniei, care îi ajută pe austrieci să înte-
meieze Imperiul Austro-Ungar, adică nu-i lasă să pice, să fie dărâmaţi de pe-atunci, înţelegându-se cu nobi-
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limea maghiară şi tocmai atunci startul acestei mişcări a românilor din Transilvania, cu Partidul Naţional 
Român, deocamdată scindat între cele două ramuri, din Ardeal şi din Banat, dar care din 1881 va fi unificat, 
îşi are momentele cheie. Faptul că acel regim austro-ungar, partea maghiară, îşi intensifică opresiunea aceea 
cu, nu ştiu, vreo patru legi despre care aş fi dorit să aud de la specialiştii dumneavoastră şi, implicit, să audă 
elevii mei... deci aceste lacune din cultura oricărui român cred că ar fi fost bine să fie reevocate. Fenomenul 
mişcării memorandiste e legat şi de mişcarea amplă, românească, pentru unificare. Faptul că la 1877 românii 
îşi câştigă independenţa, fraţii lor de peste deal devin foarte atrăgători. Mult mai atrăgători şi mai competitivi 
în a-i ajuta pe fraţii lor de peste munţi. Apoi, aş mai fi dorit să aud mai multe lucruri legate de dr. Vasile Lu-
caciu, a cărui memorie cred că ar necesita să fie întărită mai mult pe partea ştiinţifică. [...] Vă mulţumesc!” 

Decanul de vârstă al simpozionului, procurorul de 90 de ani Ioan Bâtea, ne-a onorat cu prezenţa şi 
în aceste condiţii mai puţin propice pentru organizarea unui simpozion, exprimându-şi cu verva-i binecu-
noscută şi cu emfază patriotică următoare-
le gânduri de susţinere şi îndemn: „Felicit 
pe organizatorii acestei frumoase lecţii de 
istorie şi am apreciat la ea două lucruri 
foarte valoroase, care au crescut calitatea 
prezentării ca atare, şi anume munca în 
asociere, munca mai multor societăţi cul-
turale şi instituţii de profil, cu prezentarea 
sau vizitarea unor locuri istorice sau cerce-
tarea unor documente istorice. Atunci 
când le prezentăm sau avem ocazia să ci-
tim un document original ori să mergem 
într-un loc în care s-a petrecut un eveni-
ment istoric deosebit, posibilitatea noastră 
de cunoaştere este mult, mult îmbunătăţită 
şi ea ne va ajuta ca, la rândul nostru, să o 
putem prezenta altora. Deci imaginile din 
această lecţie de istorie, documentele, per-
sonalităţile, eroii şi martirii neamului ro-
mânesc etc., este important să fie expuşi şi aduşi în atenţia publicului. Mişcarea aceasta memorandistă este o 
continuare a manifestării, în mod concret, a conştiinţei naţionale a poporului român, aşa cum anterior au 
fost cele două mari evenimente revoluţionare sau, după acest eveniment al mişcării memorandiste, a urmat 
actul final, cum s-ar spune, când conştiinţa naţională a poporului român s-a văzut într-o mare măsură împli-
nită. Aşa spunem şi aşa vrem să se ştie. Dar este necesar ca în acţiunile noastre să fim mai prezenţi şi în mod 
repetat acolo unde circulă anumite idei, teorii, cu nuanţe ascunse de şovinism, de iredentism şi de alte re-
formări ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale şi pe care trebuie să le combatem. Este necesar ca, sub 
acest aspect, al calităţii şi al volumului acţiunilor noastre, să ne îmbunătăţim activitatea de propagare şi de 
răspândire a istoriei noastre, a istoriei poporului român, care este o istorie foarte frumoasă, obiectivă, reală şi 
în concordanţă cu umanismul şi democraţia, libertatea şi fraternitatea între popoare. Poporul român a avut 
de suferit din cauza cinstei şi corectitudinii lui şi mai suferă şi astăzi şi nu trebuie să ne lăsăm. Aceasta este 
calea noastră: cinstea, corectitudinea, democraţia şi frăţietatea. Vă mulţumesc pentru audienţă!”  

Colonelul (r) Ioan Corcodel ni s-a alăturat ceva mai târziu, reamintindu-ne că „astăzi este şi Ziua 
Eroilor şi în municipiul Baia Mare s-au depus coroane de flori din partea prefectului şi din partea coman-
dantului Centrului Militar Maramureş, a filialelor judeţene a Asociaţiei Cultul Eroilor «Regina Maria», a Aso-
ciaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere «Alexandru Ioan Cuza» şi a Asociaţiei Veterani-
lor de Război «Bogdan-Vodă», iar acolo a fost şi domnul Morariu, nu ştiu în numele cui a depus şi o coroană 
la Monumentul Ostaşului Român din parc”. 

Cristian Mareş, directorul Editurii Marist şi vicepreşedinte al Filialei Maramureş a Asociaţiei Naţi-
onale Cultul Eroilor „Regina Maria”, a dorit să adreseze câteva cuvinte participanţilor la simpozion: „Ţin să 
vă felicit şi eu, domnule colonel Babiciu, şi pe toţi participanţii, pe toţi cei care au vorbit. Eu am o problemă 
la cameră, văd că, deci de aceea o să vă rog să mă scuzaţi, rămân cu imagine anonimă, dar e bine că ne au-
zim. Şi, având în vedere că astăzi este şi Ziua Eroilor, aş vrea numai să vă dau un citat: «Eroii sunt pentru 
neam ceea ce sunt profeţii pentru religie şi sfinţii pentru biserică. Ei sunt verigile prin care se leagă lanţul 
veşniciei naţionale». Deci, având în vedere că este Ziua Eroilor, să ne gândim preţ de o clipă şi la eroii noştri 
care nu mai sunt şi care s-au sacrificat pentru ca noi să fim ceea ce suntem acum. Vă mulţumesc!” 

Ioan  Bâtea,  Gabriel  Stan-Lascu  şi  Gavril  Babiciu 
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Primarului localităţii Şişeşti, Ioan Mircea 
Tentiş, i s-a oferit cuvântul de încheiere al simpo-
zionului, acesta glăsuindu-ne după cum urmează: 
„Eu îi felicit pe toţi organizatorii pentru acest eve-
niment, unul de reuşită, care a punctat un moment 
istoric şi sigur că, anul viitor, împreună – sper că 
toţi laolaltă – să ne întâlnim la Şişeşti la un eveni-
ment mai serios – ca să zic aşa –, cu lume mai mul-
tă şi să aducem noutăţi despre mişcarea memoran-
distă. Deci, eu vă aştept de pe acuma, fac o invita-
ţie împreună cu domnul Babiciu, fiindcă aveam în 
plan un lucru de genul acesta, iar la anul să facem 
un simpozion amplu, zic eu, şi vă aştept de pe 
acuma. Mulţumim tuturor pentru prezenţă şi nu-
mai bine!”  

Trebuie să facem precizarea că numărul total de participanţi a fost de aproape 50, avându-i alături de 
invitaţii noştri şi pe elevii care au răspuns pozitiv chemării profesorilor prezenţi la simpozion. Desigur, unii 
dintre ei s-au conectat ceva mai târziu, iar alţii au părăsit videoconferinţa înainte de încheierea ei, astfel încât 
numărul maxim de staţii IT (desktop, laptop, smartphone) conectate simultan a fost de 34. Dincolo de însemnă-
tatea momentului istoric comemorat, am trăit, prin simpozionul „Mişcarea memorandistă”, o experienţă 
inedită, de „comuniune virtuală”. 

* 
Acum, la 128 de ani de la această acţiune energică a naţiunii române din Imperiul Austro-Ungar, is-

toriografia română este unanimă în a aprecia însemnătatea istorică a mişcării memorandiste, care a constituit 
un avertisment sever dat împăratului privind atitudinea lui faţă de naţiunea română. Problema naţiunii ro-
mâne din Transilvania şi întreg Imperiul Austro-Ungar sunt prezentate în faţa Europei şi a lumii întregi. Co-
operarea frăţească dintre naţiunile din imperiu se instituţionalizează. Conducătorul acestei mişcări a fost Par-
tidul Naţional Român din Transilvania şi Ungaria, care a devenit reprezentantul consimţit al întregii naţiuni 
române din imperiul dualist. În această efervescenţă patriotică, naţiunea română s-a deşteptat şi a devenit o 
forţă politică importantă, pregătită pentru Marea Unire din 1918. 

Insistăm asupra faptului că, atunci, la 1892, ca şi acum (iar românii trebuie să ştie acest lucru, pentru 
a nu-l repeta), acţiunea fruntaşilor PNR nu a fost unitară. Personalităţi marcante ale vremii au făcut ca zone-
le Braşov şi Banat să se dezică; ba, mai mult, să critice acţiunea celor de la Sibiu, Alba, Sălaj şi din părţile un-
gurene (Arad, Oradea, Satu Mare). Această atitudine a braşovenilor şi bănăţenilor a oferit autorităţilor ma-
ghiare un argument important pentru a cere împăratului, iar acesta să accepte solicitarea lor de a NU acorda 
audienţa solicitată de către Delegaţia românilor. În memoriul „confidenţial” înaintat împăratului şi totodată rege al 
Ungariei, la 23 mai 1892, premierul maghiar, contele Szapáry Gyula, menţiona, printre altele: „Faţă de aceas-
tă agitaţie, cred de a mea datorie de a raporta prea umil M.V. că această delegaţie nicidecum nu este îndreptăţită a 
reprezenta pe românii din Ungaria, nici în ceea ce priveşte prezentarea M.V. a acestui Memorand; nici chiar co-
mitetul nu este îndreptăţit a face aceasta, şi cu atât mai puţin delegaţii în chestiune, pentru că şi partizanii fer-
venţi ai ideii separatiste din acest Comitet, ca Mocioni, Babeş şi mulţi alţii sunt contra acestui Memorand. 
[...] Astfel fiind, rugăm respectuos pe M.V. să nu acorde acestor agitatori neautorizaţi graţia domnească de a pre-
zenta M.V. acest Memorand”10.  

Pentru maramureşenii de azi, este o mândrie că trei mari personalităţi ale vremii de la noi au contri-
buit decisiv pentru realizarea acestui proiect. George Pop de Băseşti a prezidat consfătuirea PNR atunci 
când s-a hotărât subaşternerea unui memorand la tron şi care să se prezenteze fără amânare; dr. Vasile Lucaciu, în 
calitatea lui de secretar general şi raportor la consfătuire, a prezentat forma hotărârii supuse spre aprobare şi 
a coordonat plecarea delegaţiei la Viena, recunoscut unanim a fi autorul moral al Memorandului, iar dr. Te-
odor Mihali (despre care se vorbeşte foarte rar şi puţin), născut 15 martie 1855 într-o familie de ţărani din 
Prislop, comuna Boiul Mare şi care devine doctor în drept, avocat şi director de bancă în Dej, a făcut parte 
din Comitetul celor 25 al Adunării alegătorilor români de la Sibiu şi a contribuit şi susţinut completarea şi 
stilizarea Memorandului pentru a fi supus aprobării. A fost unul dintre memorandiştii care s-au ocupat direct 
de mobilizarea şi conducerea membrilor delegaţiei din judeţul Szolnok-Dăbâca, colaborator apropiat al celor 
doi maramureşeni din fruntea PNR.  

                                                 
10 Vasile Netea, op cit., p. 115. 

Ioan Mircea Tentiş, Bogdan Mazuru şi Gavril Babiciu 
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Indiferentismul religios. O atitudine cutremurătoare a noilor generaţii 

 

Dr. Vlad I. BONDRE 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

Într-o societate postmodernă, caracterizată de fenomenul secularizării, se pot întrezări spaţiile 
atemporalului, ale indiferentismului. Deşi este evidentă consecinţa acestor spaţii create de om pentru a 
distruge valoarea şi religiosul, cu siguranţă va exista un moment istoric în care noile forme religioase şi 
noile credinţe vor avea parte de un declin. Constantin Cuciuc vede acest fenomen religios contemporan 
ca o formă care „va dispărea, atunci când omul, prin modul să de viaţă material şi spiritual, nu va mai 
avea nevoie de iluzii, de această aromă spirituală”1. 

Indiferenţa religioasă este o stare, un declin provenit din lipsa cunoaşterii lui Dumnezeu, o reac-
ţie egală cu ateismul, doar că, aşa cum afirmă şi părintele profesor Dumitru Megheşan, „indiferentismul 
este mai rău decât ateismul, fiindcă el este foarte distructiv, o maladie care anchilozează spiritul”2. Dacă 
necredincioşii exclud prezenţa lui Dumnezeu, raportându-se la Dumnezeu, pentru că nu se poate con-
stata o negaţie decât prin ceea ce se cunoaşte, pentru cei indiferenţi lucrurile se prezintă în aceeaşi mă-
sură, sau poate chiar mai grav. Ei cunosc existenţa lui Dumnezeu, au capacitatea de a discerne eveni-
mentele care au condus la apariţia creştinismului, dar nu au nicio reacţie în acest sens. Părintele profesor 
Petre Semen subliniază această diferenţă dintre ateism şi indiferentism religios prin următoarea afirma-
ţie: „Conform Bibliei, necredinciosul nu îndrăzneşte să zică vreodată că n-ar exista Dumnezeu, precum 
acela pe care psalmistul îl numeşte nabal sau nebun, fiindcă îndrăzneşte să zică «nu este Dumnezeu», ci 
pur şi simplu nu este pe deplin convins că Dumnezeu va lucra în viaţa sa personală conform promisiu-
nilor”3. 

Această greşeală a indiferenţei este asemănată cu păcatul. Omul nu ştie dacă a păcătuit sau nu 
săvârşind un lucru, decât în momentul în care cunoaşte valoarea faptei respective. Hugo Grotius în-
deamnă, în acest sens, la o examinare a modului în care fiecare tânăr gândeşte, fără a se face o condam-
nare directă a erorilor doctrinare, deşi ar trebui să fie condamnaţi, din moment ce cunosc Adevărul4. 

Tinerii nu mai cunosc realitatea păcatului, nu mai fac distincţia dintre păcat şi greşeală, conside-
rând că, în marea Lui bunătate, Dumnezeu îi iartă oricum. Libertatea oferită ca dar omului poartă haina 
alegerii, măsura nefiind alta decât credinţa. Nu trebuie omis faptul că printre cele şase păcate împotriva 
Duhului Sfânt se află şi necredinţa sau indiferenţa. Există, în mod cert, multe cauze ale indiferenţei, dar 
Simona Ştefana Zetea se opreşte la patru dintre acestea: ignoranţa, mândria, pluralismul şi secularizarea, 
motiv pentru care afirmă: „Dumnezeu este înlăturat din viaţa omului pe două căi: fie pur şi simplu nu se 
vorbeşte despre El şi astfel dispare din viaţa omului, fie se încearcă înlăturarea Lui prin argumente raţi-
onale”5. Sub aceeaşi numerologie, părintele profesor Claudiu Dumea prezintă formele indiferenţei reli-
gioase dintr-o perspectivă a filozofiei religiilor, pornind de la ateism, ca o refulare în sentimentul protec-
ţiei. Gnosticismul consideră mintea ca fiind incapabilă de a trăi fenomenul religios sau a cunoaşte Ade-
vărul absolut; relativismul prezintă religiile de pe picior de egalitate, iar sincretismul vede în trăirea reli-
gioasă o încercare de unire, motivaţia fiind aceea că toate religiile prezintă adevărul, dar sub forme dife-
rite6. 

                                                 
1 Constantin Cuciuc, Fenomenul religios contemporan, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 92. 
2 Dumitru Megheşan, „Trei piedici existenţiale ale omului modern”, în Taina Cuvântului, Editura Universităţii din Oradea, 
2008, p. 5. 
3 Petre Semen, „Atitudinea Bisericii faţă de problemele sociale actuale – integrare, globalizare, ateism, secularizare, trafic de 
persoane – o mare provocare pentru Biserică şi societate la început de mileniu III”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. 
Cuza, Iaşi, T. Ort., 3/2008, p. 176. 
4 Hugo Grotius, Natural Law Paper – The Truth of the Christian Religion, Edit. Liberty Fund, Indiana, 2012, p. 283. 
5 Simona Ştefana Zetea, Biserica/Indiferentismul religios. Indiferentismul religios, un destin implacabil al Bisericii sau o chemare la reînnoire?, 
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2007, p. 257. 
6 Claudiu Dumea, Religii. Biserici. Secte, Editura Sapientia, Iaşi, 2002, pp. 86-89. 
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Indiferenţa, ca o consecinţă a atitudinii societăţii secularizate, sugerează un detaşament total faţă 
de o prioritate existenţială, ea produce probleme de ordin practic sau teoretic, pe care tinerii încearcă să 
le înţeleagă. Scott Charles consideră că „indiferentismul poate fi observat prin faptul că o persoană din 
exterior apare cerând efortul oamenilor sau când noi, suferind, vedem adevărata frumuseţe detaşată de 
propria durere ca o formă a identităţii noastre”7. 

Postmodernismul a adus cu sine o serie întreaga de provocări, dar atitudinea tinerilor în acest 
sens trebuia să fie una de respingere totală, o atitudine fermă prin care să echilibreze starea societăţii. Cu 
precădere, tinerii trebuiau să înveţe din efortul depus de Biserică, să balanseze în mod real talerele pro-
vocărilor şi statornicia dreptei credinţe. Misiunea Bisericii, prin exemplele sale, a arătat lumii că indife-
rentismul religios este o eroare, o pată pusă pe sufletul societăţii, de aceea a acţionat în consecinţă. Pro-
iectele şi programele destinate tinerilor au constituit un moment de trezvie, un semnal de alarmă care să 
anunţe prezenţa adevărului în mijlocul societăţii. Tot ce rămâne de făcut este ca tânărul să se întoarcă 
spre vatra strămoşească, spre năzuinţa vie a sufletului, spre nădejde şi rânduială. 

Unii cercetători văd în actul indiferenţei o reacţie la acţiunea de propovăduire a misionarismului 
creştin, deoarece tinerii sunt interesaţi de ceea ce este nou, de ceea ce are în componenţă culoare sau 
chiar cântec, de religiile orientale. Anca Manolescu consideră în acest sens că „tinerii îşi potrivesc cre-
dinţele după bunul plac, Europa se înfăţişează ca o societate postcreştină... sentimentul că fiecare e res-
ponsabil pentru sănătatea lui religioasă face ca instituţionalizarea să-şi piardă din funcţii”8. 

În studiul său intitulat Indiferentismul religios – maladie a contemporaneităţii, Cristian Paraschiv consi-
deră că acest curent modern şi popular se află în contradicţie cu planul lui Dumnezeu. Extremismul la 
care ajunge fenomenul, apărut între secolele XVIII-XIX, cuprinde concepţii nihiliste, reducând din na-
tura omului „componenta ontologică a relaţionării cu Transcendentul”9. Afirmaţia prezentată reprezintă 
o incertitudine a evoluţiei instituţiilor religioase, motivul fiind acela că, în baza a ceea ce se oferă spre 
îndreptarea duhovnicească a lumii, apare o neîncredere fondată pe incapacitatea unora de a cuprinde cu 
mintea formele apriorice ale cunoaşterii. Modelul care întruneşte specificaţiile prezentate aparţine unor 
instituţii religioase din Occident, care au prezentat o gândire eronată a ceea ce înseamnă Taina Bisericii 
lui Hristos. În acest context, părintele profesor Visarion Moldovan vorbeşte despre participarea tineri-
lor la Sfânta Liturghie după modelul cinema-ului drive-in, adică credincioşii stau în autovehicule şi vizio-
nează practica liturgică a liturghisitorului10. 

Îndreptându-se spre practica liturgică, indiferentismul caută să se infiltreze în cadrul religios, în 
relaţia om-Dumnezeu. Într-adevăr, religia ţine de starea personală a sinelui, de trăirile interioare, ea nu 
devine o ştiinţă care să aibă nevoie de formule pentru a se explica, aşa cum ea nu ţine de cultura genera-
lă. Lucia Iorga subliniază în acest context faptul că religia poate avea un progres, atâta vreme cât tânărul 
dezvoltă starea de comuniune cu Dumnezeu, pentru că altfel, dispus a pune accentul pe exterior, acesta 
va abandona latura sensibilă a valenţelor duhovniceşti şi se va identifica cu indiferentismul11. În aceeaşi 
notă, Marcel Ganchet afirmă: „Religia este tocmai această alegere de a poseda consimţind deposedările 
tale, abătându-te de la intenţia de a domina natura şi de a legifera pe cont propriu în favoarea unei alte 
intenţii, aceea de a te asigura de o identitate complet definită şi stăpânită”12. 

Tinerii guvernează lumea, în mâna lor aflându-se soarta societăţii. Buna chiverniseală va aduce 
un progres, atâta vreme cât se va renunţa la formula impusă de postmodernism: προς πάντα αδιάφορα – 
nu îmi pasă sau îmi e indiferent. Tinerilor trebuie să le pese de ceilalţi, de cei care depind în mod vizibil 
de ei, de generaţiile care le urmează. Societatea nu trebuie să fie în regres, pentru că astfel s-ar încălca 
porunca lui Dumnezeu (Facere 1, 28). Armonia este pacea lumii, dezvrăjbirea popoarelor şi trăirea în 
comun. La toate acestea tinerii trebuie să răspundă afirmativ, să devină lucrători buni ai viei cereşti, 
practicanţi de seamă ai serviciilor liturgice. Teodor Baconsky consideră că absenteismul liturgic este o 

                                                 
7 Scott E. Charles, Living With Indifference, Bloomington, Edit. Indiana University Press, 2007, p. 61-62.  
8 Anca Manolescu, Europa şi întâlnirea religiilor - Despre pluralismul religios contemporan, Bucureşti, Editura Polirom, 2005, pp. 13-14. 
9 Cristian Mihail Paraschiv, Indiferentismul religios - maladie a contemporaneităţii, accesat la data de 27.05.2020, ora 14:03, la URL: 
www.bisericaalbabucureşti.ro/wp-content/uploads/2015/03/Artico-Cristi-Paraschiv-1.pdf.  
10 Visarion Moldoveanu, Ereziile apusului, Thesalonic, Edit. Society of Orthodox Studies SPOUDON, 2007, p. 22. 
11 Lucia Iorga, De la Ateism la sfinţenie – O abordare psihologică a motivaţiei comportamentului religios, Bucureşti, Editura Elena Fran-
cisc Publishing, 2007, p. 208.  
12 Marcel Ganchet, Dezvrăjirea lumii, Bucureşti, Editura Nemira, 2006, p. 292.apud., Sandu Frunză, Fundamentalism religios şi 
noul conflict al ideologiilor, Cluj Napoca, Edit. Şcoala Ardeleană, 2015, p. 37. 
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gradaţie pe scara indiferenţei, arătând că „indiferentul este un tip socio-religios care nu-şi manifestă prin 
niciun semn apartenenţa la religia sa, nu participă nici măcar la slujbele curente, nu are decât un contact 
accidental cu Biserica şi comunitatea creştină, gândeşte şi acţionează cu un necatolic în afară de măsura 
în care suferă civilizaţiei înseşi”13. Sub acelaşi format, părintele profesor Mihai Himcinschi crede că „ce-
ea ce caracterizează indiferenţa este dezinteresatul, acesta nu vrea să vadă într-un lucru sau un fapt o 
valoare particulară. Dezinteresatul poate să se raporteze la toate valorile; în acest caz este indiferent faţă 
de valorile religioase pentru că nu crede în ceva. El poate să se raporteze indiscutabil şi singur la anumi-
te valori sau la altele, dar va rămâne indiferent mereu faţă de valorile religioase, fie că crede în valorile 
profane, fie că rămâne robul unor concepţii pur imanente sau relaţioniste în acelaşi timp”14. 

În anul 1934, episcopul Grigorie Comşa se afla în faţa unei provocări majore pentru turma pe 
care o păstorea, fiind un observator al fenomenului indiferentismului. Căuta să înţeleagă motivul pentru 
care omul este posedat de dorinţa confortului, dar părea mult mai îngrijorat pentru lipsa de interes a 
serviciului liturgic din ziua duminicii sau de lipsa propovăduirii de către clerici a mesajului revelator15. 

Ca urmare a dinamicii create, se poate observa o schimbare a percepţiei divinului în om, de ace-
ea Preasfinţitul Gurie Georgiu şi părintele profesor Christian Tia consideră că rezultatul apărut pe fon-
dul indiferentismului religios nu este altceva decât un act al relativismului, iar exemplul în acest sens este 
dat de raportul pe care tânărul îl are cu Dumnezeu. Unii tineri pot afirma că Dumnezeu este Iubire şi 
Putere, Judecată şi Dreptate, dar nu cred în profunzimea sufletului asta, deoarece mărturisirea lor nu are 
un fundament practic. Datorită conţinutului emoţional şi raţional, tinerii pot fi victime ale unor imagini 
ireale în ceea ce priveşte conţinutul religios al vieţii16. Dorin Ştefănescu vine să lămurească modul în ca-
re noul fenomen religios acţionează: „Concepţia potrivit căreia indiferenţa întoarce spatele lumii este o 
iluzie; în realitate ea stă cu faţa spre lume, indiferentă faţă de tot ce există în zarea diferenţei”17. 

Alături de fenomenul desacralizării şi secularizării, indiferentismul religios completează un trio al 
erorilor societăţii contemporane. Formulele de adresare sunt dintre cele mai evidente, ţinta este bine 
aleasă, îndreptându-se spre orizontul nemărginit al tinerilor. Pornind de la o imagine deluzorie a lumii în 
care tânărul îşi desfăşoară activitatea, desacralizarea, secularizarea şi indiferentismul posedă un chip mai 
denaturat decât primele erezii ale veacurilor creştine. Ajutat de fenomenul globalizării, al pluralismului 
religios, acest trio eronat devine cea mai mare provocare a societăţii din toate timpurile, deoarece se 
adresează în mod direct celor ce îşi exteriorizează dorinţa trăirii în legătură cu Dumnezeu, iar în mod 
indirect celor ce vor a-L cunoaşte pe Dumnezeu, dar nu au suficientă voinţă. Acest păcat trebuie smuls 
din rădăcina societăţii actuale, deoarece reprezintă spinii care înăbuşă sămânţa cea bună a Adevărului 
revelat. Tinerii trebuie să-şi fundamenteze interesele personale doar în relaţie cu legea morală, ea fiind 
călăuză spre desăvârşire. Curajul luptei vine pe fondul a ceea ce Biserica propovăduieşte prin misiunea 
ei, adică chemarea tuturor la mântuire. Desprins din chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, tânărul trebuie 
să dea dovadă că este un bun lucrător al viei cereşti, părtaş al bucuriei Tatălui, iar acest fapt îl poate îm-
plini în măsura coroborării sale cu Biserica. Proiectul misionar desfăşurat în cadrul Patriarhiei Române 
„Hristos împărtăşit copiilor” reprezintă, în acest sens, cheia relaţiei dintre zburdălnicia tinereţii şi cu-
noaşterea adevărurilor de credinţă. Echilibrul nu este dat doar de multitudinea activităţilor ce se desfă-
şoară în cadrul proiectului respectiv, ci şi de responsabilitatea ce rezultă ca urmare a implicării. 

Formarea tinerilor creştini este o datorie elementară a Bisericii, scopul fiind unul întreit: în pri-
mul rând, se garantează o generaţie de credincioşi destoinici în a păstra cuvântul revelat; se asigură o 
structură socială incoruptibilă din punct de vedere moral şi, în ultimul rând, se înlesneşte rolul misionar 
al comunităţilor creştine care nu pot rămâne indiferente la problemele celorlalţi. Din acest motiv, cobo-
rârea minţii în suflet trebuie să fie mai presus de caracterul palpabil, deoarece credinţa este măsura tutu-
ror lucrurilor făcute în Hristos. 

 

                                                 
13 Teodor Baconsky, Iacob şi îngerul – 45 de ipostaze ale faptului religios, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996, pp. 93-94. 
14 Mihai Himcinschi, „Confruntări misionare – Indiferenţa religioasă şi indiferentismul”, în Credinţa Ortodoxă, nr. 2/2002, p. 174. 
15 Grigorie Gh. Comşa, „Lupta împotriva indiferentismului religios”, în Biserica şi Şcoala, nr. 36/1934, p. 2. 
16 Christian Tia, Gurie Georgiu, Despre mântuirea sufletului în era post industrială, Editura Info, Craiova, 2001, p. 19. 
17 Dorin Ştefănescu, Prezenţă şi înţelegere, Editura Paralela 45, Piteşti, 2000, pp. 166-167. 
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Sus sufletele! Cuvinte de duh pentru bunii creştini 

 
Dr. Iulian BĂICUŞ 

Bucureşti 

 
Antologia Dăruind vei dobândi, tipărită postum, adună predicile călugărului Nicolae de la mănăsti-

rea Rohia, de altfel titlul cărţii reia chiar deviza teologică a sfântului Nicolae, cel de la care viitorul călu-
găr şi-a ales numele de botez creştin. Nu voi analiza aceste predici în contextul lor teologic, punând în 
discuţie relaţia lor cu tradiţia omiletică autohtonă, ci în relaţie cu cunoştinţele acumulate de mine ca stu-
dent la cursul de istorie a literaturii române vechi, predat de regretatul Dan Horia Mazilu, mai ales în 
contextul unei literaturi teologice destul de abundente. 

Trebuie să precizez de la bun început că nu avem de-a face cu 
predici ale unui mitropolit sau patriarh, cum erau cele ale lui Dosoftei 
sau Antim Ivireanul, ci ale unui simplu monah – vezi cazul mai special 
al unui preot reformat, Ioan Zoba din Vinţ, care ne-a lăsat moştenire 
un florilegiu de astfel de predici, intitulat Sicriul de aur, o culegere de 
omiletică funebră, dar care conţine numeroase sfaturi practice adresa-
te celor care trebuiau să organizeze o înmormântare creştină şi care 
conţine un material destul de preţios pentru antropologi. I-ar fi fost 
foarte utilă şi folcloristului Simeon Florea Marian. Mutatis mutandis, 
preotul Zoba este un Bossuet al românilor, dar fără structura întorto-
cheată a frazelor dată de influenţa Barocului occidental.   

Textele din Dăruind vei dobândi nu au fost scrise pentru a fi citi-
te, ci au fost rostite direct din amvonul bisericii mănăstirii Rohia în 
perioada 1980-1989, perioadă de neagră amintire a istoriei noastre re-
cente, în faţa colegilor monahi sau a pelerinilor care vizitau mănăsti-
rea, sosiţi din Maramureş sau din alte colţuri mai îndepărtate ale ţării 
ca să le asculte, predici care conţineau numeroase cuvinte de îmbărbătare şi care nu aveau cum să nu 
ridice la Domnul sufletele ascultătorilor. În ele se amestecă cultura generală a autorului cu subtilitatea 
teologică la care ajunsese în urma propriului efort de desăvârşire spirituală, dat fiind că textele sunt pre-
sărate cu citate din Gide, Malraux sau alţi mari scriitori ai literaturii universale, demonstrând faptul că 
literatura poate fi un accesoriu important, o cârjă a teologiei şi invers, că marea literatură nu poate fi 
concepută în absenţa unei bune culturi teologice. 

Le-aş putea considera un soi de introduceri la anumite pasaje din Noul Testament; de altfel, deşi 
nu cred că autorul le cunoştea, există chiar în SUA o direcţie de cercetare specială, care pune în evidenţă 
această dimensiune literară a Bibliei: mă gândesc la admirabila antologie The Literary Guide to the Bible, edi-
tată de Robert Alter şi Frank Kermode1, şi la cele două studii ale unui important arhetipolog canadian, 
Northrop Frye2, The Great Code şi Words With Power, două cărţi care au modificat percepţia domeniului. 

În ele Northrop Frye va respinge interpretările literare sau dogmatice ale Bibliei, celebrând toto-
dată unicitatea textului revelat şi încercând să-l distingă de toate textele sacre, din religiile cărţii, de 
budhism, daoism sau chiar de Coran. 

Northrop Frye, canadian de origine, a fost profesor emerit la Universitatea din Toronto, este 
unul dintre cei mai cunoscuţi critici literari din secolul XX, pe care l-a dominat nu numai în spaţiul an-
glo-saxon, unul dintre cei mai importanţi mitologi ai lumii, începându-şi cariera cu Anatomia criticii3, o 
carte foarte populară şi la noi şi o bornă în domeniul arhetipologiei, dar preocupările sale în materie de 
aplicare a unui pattern mitologic textului literar au vizat şi poetica lui William Blake, în Simetria îngrozitoa-

                                                 
1 The Literary Guide to the Bible, edited by Robert Alter and Frank Kermode, The Belknapp Press of Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts, 1990. 
2 Northorp Frye, The Great Code. The Bible and Literature, A Harvest Book, Harcourt Brace, 1981, şi Words with Power. Being the 
Second Study of The Bible and Literature, Harvest Book, 1990. 
3 Northrop Frye, Anatomia criticii, traducere de Domnica Sterian şi Mihai Spăriosu, Editura Univers, Bucureşti, 1971. 
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re4, un studiu exhaustiv al poemelor marelui scriitor englez preromantic, dar mai ales în cărţi ca Marele 
cod5 sau Cuvinte cu putere, a căror complexitate depăşeşte cu mult vulgata studiilor despre Biblie ca text 
literar. În absenţa unei traduceri româneşti, cititorii români pot consulta doar o conferinţă care rezumă 
cele trei cărţi, Dubla viziune6, ţinută cu puţin timp înainte de moartea sa, în anul 1991, care, de altfel, a 
pus punct oricăror alte proiecte editoriale de valoare similară. 

În partea finală a studiului său intitulat Cuvinte cu putere, N. Frye va trece în revistă, pe urmele 
unui predecesor la fel de celebru, M. H. Abrams7, în Oglinda şi lampa, studiu care se ocupă, însă, de ima-
ginarul romantismului englez, patru imagini arhetipale din Biblie: muntele, grădina, peştera şi cuptorul, 
cu toate implicaţiile lor filosofice, studiul acesta fiind unul exhaustiv, trecând în revistă toate dimensiu-
nile mitice, prin comparaţii cu teoriile lui James Frazer despre mit sau cu mitologia greacă, cu platonis-
mul sau cu alte posibile surse intelectuale ale Bibliei. Sunt convins că un spirit religios ca N. Steinhardt ar 
fi fost încântat să citească aceste cărţi şi ar fi scris şi un eseu entuziast pornind de la ele. Asta nu în-
seamnă deloc faptul că celelalte moduri de interpretare a Scripturii, consacrate de scholastica medievală, 
cele alegorice, tropologice sau morale şi anagogice sunt lăsate la o parte în omiliile lui N. Steinhardt, tex-
tele sale fiind o ţesătură foarte complexă de idei teologice sau laice puse în slujba unei bune orânduiri a 
sufletului omenesc şi a pregătirii sale pentru marea trecere; cineva spunea chiar că moartea este marea 
temă a filosofiei şi teologiei creştine, indiferent de confesiune, deci şi monahul Nicolae Delarohia nu 
avea cum să o evite în aceste predici. 

Aş spune chiar că, prin nivelul lor stilistic, pasajele din Dăruind vei dobândi depăşesc cumva zona 
ultraspecializată a comentariilor teologice, consunând cu texte sau eseuri similare scrise de Simone Weil 
sau C. S. Lewis, care intră în spaţiul de interferenţă dintre omul profan şi teolog; de fapt, sunt nişte texte 
de popularizare sau de vulgarizare a unor concepte deosebit de complicate şi de greu de pătruns pentru 
omul de rând, cum ar fi de exemplu transsubstanţierea, dar traducerea este făcută cu maximă răbdare, 
iar translatorul are un soi de bunătate sufletească, este sfătos ca un dascăl de altădată, conştient că are în 
faţă nişte învăţăcei şi este gata să le orânduiască paşii cu o răbdare infinită, să gloseze şi să-şi reia de-
monstraţia ori de câte ori are senzaţia că cel din faţa lui nu a înţeles, că feedback-ul nu s-a produs. 

Pe de altă parte, predicile sunt scrise în duh ecumenic, adică N. Steinhardt, care mânuieşte foar-
te uşor citatul biblic, îşi împrumută argumentele şi din teologia catolică sau protestantă, ca un veritabil 
istoric al religiilor. El compară şi extrage părţile cele mai relevante pentru discursul său din cele trei con-
fesiuni importante ale creştinismului, ba chiar preia mesajele iudaismului, cunoscute şi frecventate în 
tinereţe, pentru a căuta urmele acestuia în poetica noii religii pe care o îmbrăţişase într-un moment de 
restrişte al vieţii sale. Sunt absolut convins că monahul de la Rohia s-ar fi bucurat foarte mult dacă ar fi 
ştiut că papa Ioan Paul al II-lea a vizitat capitala României şi că s-ar fi deplasat el însuşi la Bucureşti ca 
să-l poată primi cum se cuvine, recunoscându-i şi meritul de a fi fost unul dintre cei câţiva oameni de 
stat din secolul XX care a contribuit la căderea comunismului în mod nemijlocit. 

În general, Steinhardt îşi alege pasajele clasice din Noul Testament pentru a le interpreta, în pa-
ralel cu marile sărbători sau praznice ale Ortodoxiei, adică episodul Cinei din Cana Galilei, al femeii 
samarinence, al celei cananeence, pilda magilor şi nepilda lui Irod, viaţa lui Nicodim, un soi de alter-ego 
biblic al intelectualului modern, vorbeşte auditoriului despre timpul smochinelor, femeia gârbovă sau 
alcătuieşte un dosar ad-hoc al lui Zaheu, vorbeşte despre Duminica Tomei şi gestul de îndoială al lui 
Toma Necredinciosul, dar oferă ascultătorilor şi o măiastră interpretare a simbolului luminii lumii, în 
care sunt puse faţă în faţă lumina divină şi cea cosmică, preluată din teoria filosofului francez de origine 
română Stephane Lupasco, părintele teoriei interdisciplinarităţii. Nu vreau să insist, dar asupra acestui 
simbol al luminii din opera lui Eugen Ionescu s-a oprit şi Mircea Eliade, în culegerea sa de studii Briser le 
toit de la maison8, netradusă încă în limba română. 

Există câteva reluări şi suprapuneri cu anumite pasaje din Jurnalul fericirii; mă gândesc la analiza 
povestirii lui Mircea Eliade, O fotografie veche de paisprezece ani, în care cuplul alcătuit din drept-credinciosul 

                                                 
4 Northrop Frye, The Fearful Symmetry. A Study of William Blake, 1947. 
5 Northrop Frye, Marele cod. Biblia şi literatura, traducere de Aurel Sasu şi Ioana Stanciu, Editura Atlas, Bucureşti, 1999. 
6 Northrop Frye, Dubla viziune, limbaj şi semnificaţie în religie, traducere de Aurel Sassu, Editura Fundaţiei Culturale Române, 
1993. 
7 M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp : Romantic Theory and the Critical Tradition (1953). 
8 Mircea Eliade, Briser le toit de la maison, Gallimard, Paris, 1989. 
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Dumitru, un personaj paradigmatic al românilor, şi ceva mai scepticul Dugay, un soi de Toma Necre-
dinciosul dublat de un savant, stau mărturie relaţiei dialectice dintre Sacru şi Profan. 

În privinţa consideraţiilor pe tema morţii, mi-a atras, în primul rând, atenţia comparaţia dintre 
moartea prin cucută a lui Socrate, moarte zeiască, până la urmă, şi moartea în chinuri a lui Iisus, care 
este condamnat la moartea prin crucificare şi îşi asumă partea cea mai umană, prin celebra sa replică, 
Eli, Eli, lama sabactani. 

Aş mai zăbovi asupra unui singur aspect foarte interesant, figurile exemplare de preoţi pe care le 
întâlneşte în literatura universală, preotul catolic polonez Maximilien Kolb, care a ales să moară alături 
de un grup de deţinuţi ai unui lagăr german de lângă Auschwitz, închişi într-o mină şi lăsaţi să piară de 
foame, îndemnându-i să cânte imne creştine; de altfel, cu puţin timp înainte să moară, Eugen Ionescu a 
compus libretul unei opere pornind de la biografia acestui celebru preot, beatificat de papa Ioan Paul al 
II-lea şi transformat în martir al carităţii. În galeria aceasta mai intră şi un erou al romanului lui André 
Malraux, Condiţia umană, pe nume Katow, pomenit şi în Jurnalul fericirii, care printr-un gest semnificând 
sinuciderea altruistă cedează porţia sa de cianură altor deţinuţi care urmează să fie asasinaţi, dar şi epi-
scopul Myriel din Digne din romanul lui Victor Hugo Mizerabilii, care, întrebat fiind de poliţistul Javert 
dacă eroul romanului, Jean Valjean, i-a furat candelabrele de argint, îi răspunde că i le-a dăruit pentru a-l 
scăpa din mâinile lui. 

Alţi trei preoţi i se par la fel de interesanţi, preotul de ţară care îşi îndeplineşte cu stoicism dato-
ria, deşi Dumnezeu i-a dat o cruce grea de dus, fiind bolnav de cancer, din romanul lui Georges Berna-
nos, Jurnalul unui preot de ţară, părintele Francis Chilsom din romanul lui Cronin, Cheile împărăţiei, care 
vindecă chiar copilul unui chinez, dar îi spune că nu-i musai să îl boteze, căci vindecările nu se plătesc, 
iar botezul din obligaţie nu are nicio valoare, sau preotul beţiv şi păcătos din romanul lui Graham 
Green, Puterea şi slava, care nu-i deloc un suflet deznădăjduit, precum pare la prima vedere, ci un soi de 
Ivan Turbincă, trimis pe pământ să vindece lumea de demoni şi să o exorcizeze în turbinca lui cu puteri 
magice, apotropaice. 

Despre preţuirea purtată lui Georges Bernanos îi va scrie câteva rânduri şi lui Virgil Ierunca, 
într-o scrisoare expediată la Paris; de altfel, aceste scrisori, purtând titlul Dumnezeu în care spui că nu crezi9, 
sunt, de fapt, nişte mici eseuri pe diverse teme culturale, in nuce, reluând idei dintre cele deja publicate 
sau introducând teme noi, perle de stil şi capodopere ale stilului epistolar de la noi, mărturii ale unei pri-
etenii literare trainice, care se califică printre primele asemenea opere de corespondenţă spirituală de la 
noi. Cine citeşte cu foarte mare atenţie aceste scrisori poate descoperi mici perle ale eseistului şi mă 
gândesc la reproşurile pe care i le aduce lui Tudor Gheorghe pentru modul în care acesta transformă 
folclorul nostru sau poezia în cântece ţigăneşti, pronunţând într-un mod ciudat cuvintele, o judecată 
cam excesivă, în opinia mea, pasajele despre filmul lui Federico Fellini, La Dolce Vita, în care il paparazzo 
care o urmăreşte pe celebra actriţă interpretată de Anita Egberg este considerat profund creştin, inter-
pretare extrem de forţată, dintr-un film de dragoste care este transformat într-un film cu un mesaj creş-
tin evident, pornind de la simbolul peştelui mort care apare la începutul filmului; eu aş spune chiar că 
Federico Fellini deplânge dispariţia sau transformarea Sacrului, iar compararea Bisericii cu sânii plantu-
roşi ai actriţei suedeze sună mai curând a sacrilegiu, din nou un paradox chestertonian este pus în operă, 
sau la pasajele reluate despre Blow-up, capodopera lui Michelangelo Antonioni. 

Cred că dacă ar fi văzut Călăuza lui Andrei Tarkovski, eseistul ar fi avut aceleaşi cuvinte de lau-
dă; de altfel, eseistul aminteşte în scrisorile către Ierunca de cealaltă peliculă, Andrei Rubliov, pornind de 
la biografia celebrului pictor iconar rus, pe care o declară o capodoperă a celei de-a şaptea arte, ca să nu 
uităm un alt film rusesc cu acelaşi mesaj, Ostrov, adică Insula. 

Tot în categoria capodopere, Steinhardt va include şi filmul lui Lucian Pintilie, Reconstituirea, în 
acelaşi flux epistolar, remarcând şi rolul pe care Munţii Bucegi îl joacă în economia tragică a filmului, 
neremarcat de nimeni altcineva. Nu aş uita să amintesc în acest context nici minunatul său volum de 
interviuri, un veritabil banchet de literatură şi teologie, cu numeroase momente de epifanie a spiritului 
steinhardtian, cu numeroase pilde taoiste: este vorba despre Primejdia mărturisirii, realizat de preotul, poe-
tul şi diaristul Ioan Pintea, un altul dintre scriitorii pe care N. Steinhardt i-a şi lansat. 

Într-o recenzie a cărţii Dăruind vei dobândi, publicată în revista Ramuri, profesorul american de 

                                                 
9 N. Steinhardt, Virgil Ierunca, Dumnezeu în care spui că nu crezi, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000. 
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origine română Virgil Nemoianu10, după ce evocă personalitatea lui N. Steinhardt, menţionând că acesta 
a refuzat de la început să devină turnător în procesul intentat criticului literar Ion Negoiţescu şi că a 
continuat să corespondeze cu N. Steinhardt chiar şi după ce s-a mutat peste Ocean, recunoaşte că N. 
Steinhardt a colaborat cu mai multe traduceri la o antologie a eseului englez îngrijită de el, dar că nu i-a 
prea gustat eseurile literare. Fiind, mai apoi, luat prin surprindere de publicarea postumă a Jurnalului feri-
cirii, va remarca faptul că volumul nu aduna nişte simple predici, o simplă doxologie sau comentarii ale 
Noului Testament, ci alcătuia o veritabilă mostră de eseistică religioasă, preluând comparaţia lui Ioan 
Pintea cu Nikolai Berdiaev, Vladimir Soloviov sau alţi eseişti ortodocşi ruşi la fel de celebri, dar 
adăugându-i şi pe C. S. Lewis, G. K. Chesterton, pomeniţi de noi mai devreme, dar şi pe François Mau-
riac ori pe teologul catolic elveţian Hans Urs von Balthasar, despre care V. Nemoianu a scris un text de 
prezentare extraordinar, deşi cred că-i cunoştea doar prima parte a operei, cea în care cred că mai pot fi 
citate câteva nume suplimentare, Teilhard de Chardin. De altfel, prin amabilitatea soţilor V. Ierunca şi 
Monica Lovinescu, călugărul Nicolae Delarohia a primit în dar mai multe cărţi ale acestui important 
teolog catolic francez. De fapt, ei făceau un schimb constant de cărţi: N. Steinhardt le trimitea cărţi pu-
blicate în ţară, pe care cuplul Ierunca-Lovinescu le utilizau pentru cronici radiofonice, şi primea în 
schimb cărţi publicate în Franţa, mult mai scumpe ca valoare comercială şi simbolică, esenţa acestui troc 
fiind cea din Eseul despre dar al celebrului antropolog francez Marcel Mauss, adică schimbul inechitabil 
acceptat de ambele părţi, pe baza principiului potlachului, adică al legăturii prin mana, fiecare scrisoare 
din acest ciclu fiind de fapt o transcriere a acestei energii sufleteşti. De aici provine poate şi interesul 
stârnit de o atare corespondenţă. De altfel, Teilhard de Chardin s-a întâlnit, la un moment dat, şi cu 
Mircea Eliade, întâlnire consemnată în jurnalul său, sau cu Paul Claudel ori Georges Bernanos, care au 
avut un impact la fel de puternic asupra călugărului scriitor, despre unii dintre aceştia vorbindu-i în ter-
meni foarte admirativi chiar lui Virgil Ierunca în singurul ciclu de scrisori publicate până azi, dar pe viitor 
s-ar putea să avem unele surprize, dat fiind faptul că N. Steinhardt a corespondat şi cu Toma Pavel sau 
Virgil Nemoianu, probabil şi cu alţi români din diaspora. Pe vremea studenţiei mele, am dat peste un 
studiu – menţionat mai sus – care m-a fascinat: este vorba despre Eseu despre dar, scris de antropologul 
Marcel Mauss, cu titlul original Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, pe care 
îl recitesc ori de câte ori am ocazia cu cea mai mare plăcere. 

Pornind de la teoria potlachului, studiată pe unele triburi din America sau Canada, termenul 
provenind din limba indienilor Chinook, Marcel Mauss a dezvoltat o teorie foarte interesantă, care le-a 
deschis ochii, deopotrivă, antropologilor şi istoricilor religiilor, cu aspecte etice, religioase sau economi-
ce destul de interesante. Dacă ideea lui Max Weber potrivit căreia acumularea de capitaluri ar fi fost in-
fluenţată de etica protestantă, este unanim recunoscută teoria că potlachul ar sta la baza capitalismului şi 
a apariţiei pieţei, care mi se pare la fel de valabilă, şi mult mai ortodoxă, dat fiind că în ortodoxie darul 
capătă o valoare specială. 

De ce să arunci la gunoi hainele vechi, dar bune, ale unui mort, când mai bine le dai de pomană, 
iar cineva viu cu aceleaşi măsuri se poate bucura de ele o vreme – iată valoarea de potlach, deşi unii cred 
că asta îi face pe cei care trăiesc de pe urma unor gesturi caritabile dependenţi de pomenile respective. 
Dar nu este deloc aşa; în fond, prin ajutorarea săracilor, o parte din surplusul economic este redistribuit 
celor în nevoie, iar inechităţile sociale sunt, astfel, ţinute sub control. Operele caritabile ar trebui să de-
vină parte integrantă din viaţa românilor şi pun pariu că şi sunt, în cele mai multe dintre cazuri. 

În esenţă, eseistul Marcel Mauss explică faptul că darul nu implică doar aspectul economic, ci ar 
fi, în esenţă, un schimb de energii, de mana, în sensul că fiecărui dar pe care îl primeşti trebuie să-i răs-
punzi cu un cadou de valoare egală sau uneori cu un cadou simbolic, obicei care se păstrează în societa-
tea japoneză, unde fiecare mic cadou primit este răsplătit obligatoriu cu un cadou egal în valoare de a 
zecea parte din suma iniţială. De fapt, azi există o lege federală care interzice acele ceremonii de tip 
potlach, dar indigenii din Canada şi SUA au păstrat obiceiul, oferind un foarte bun prilej pentru antro-
pologii din toată lumea pentru a-l studia. 

Despre aspectele economice ale potlachului am descoperit câteva consideraţiuni foarte intere-
sante la Georges Battaile, în eseul La parte maudite, tradus şi la noi drept Partea blestemată, în care 
potlachul devine explicaţia principală a acumulării unor inegalităţi economice. Astfel, unii acumulează 
prin schimburi inechitabile averi uneori incomensurabile, în vreme ce alţii sărăcesc cu totul, iar Bataille 

                                                 
10 V. Nemoianu, O înţelepciune voioasă, părintele Nicolae Steinhardt, în Jocurile divinităţii, Iaşi, Editura Polirom, 2000, p. 122. 
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reia observaţia că, mutatis mutandis, potlach-ul explică foarte bine apariţia unei culturi a luxului, amintind 
faptul că până şi în interiorul celor mai primitive triburi de pe planetă statutul social al şefului de trib sau 
al şamanului este marcat de diverse obiecte cu rol simbolic, diverse pene ale unor păsări rare, coliere de 
perle sau obiecte din aur etc. 

Există şi în cultura noastră română ecouri ale acestor discuţii. Un bun exemplu ar putea fi eseul 
care închide cartea lui Virgil Nemoianu, Simptome, scris de magistrul Clarian; vă reamintesc, celor care 
nu aveţi cartea proaspătă în minte, că acest volum este alcătuit din frânturi de eseuri, scrise sau orale, cu 
autori ca în Ţiganiada lui Ion Budai-Deleanu, ascunşi după diverse măşti şi care dezbat teme extrem de 
serioase, având uneori tentă morală. Pentru că Spiridanuk, Adelhio, Clarian, Pterodactilul sunt, în esen-
ţă, nişte moralişti, dimensiunea aceasta etică fiind o constantă în scrierile lui V. Nemoianu, poate şi da-
torită apartenenţei sale la greco-catolicism. În esenţă, autorul cărţii îi avertizează pe cititori asupra carac-
terului bi-univoc şi bi-telic al darului, transferul de proprietate realizându-se benevol, iar în acest act de 
sacrificiu el vede de fapt un act creator, valoarea morală şi axiologică a darului fiind la fel de importantă 
ca cea economică. 

Bătrânul Scrooge, personajul lui Charles Dickens din Colinda de Crăciun, care începe să dăruiască 
abia în momentul în care se întâlneşte cu cele trei spectre, cel al Crăciunului care a trecut, cel al Crăciu-
nului prezent şi cel al Crăciunului care va veni, este un personaj simbolic în această discuţie. În realitate, 
cadoul propriu-zis nu ar fi decât un pretext pentru a putea exprima nişte sentimente; nu valoarea lui 
contează, ci gestul în sine sau, cum spune inspirat Virgil Nemoianu, darul e axioforic, este purtător de 
valoare umană şi ţine de zona denumită a secundarului. De altfel, acest mic eseu despre cadouri va da 
naştere unuia dintre capitolele cărţii sale de maturitate, Teoria secundarului11. Aici ideile sunt nuanţate prin 
exemplificare: lui Ralph i se dăruieşte o vază de cristal foarte scumpă, încrustată cu aur, pe care o pri-
meşte drept cadou de ziua lui de la o mătuşă, dar o va vinde câteva luni mai târziu. Întrebarea care se 
pune este dacă Ralph avea îndreptăţirea morală să facă acest gest, iar răspunsurile sunt şi ele diferite: da, 
pentru că primitorul darului are liber arbitru şi poate face exact ceea ce doreşte cu cadoul primit; nu, 
susţin alţii, pentru că darul provine de la mătuşă şi nu trebuie să fie înstrăinat. 

Oricum, nu toţi interlocutorii lui N. Steinhardt acceptau un asemenea schimb: Eugen Ionescu 
era mult mai zgârcit şi mai rezervat şi adesea îl refuza şi nu îi trimitea cărţile personale, spre mâhnirea 
călugărului eseist, care le-ar fi depus cu plăcere în biblioteca de 20.000 de volume pe care a păstorit-o 
până la moartea sa la Mănăstirea Rohia, lăsând-o moştenire „urmaşilor săi, Văcăreşti”... 

Fiind de confesiune greco-catolic, autorul recenziei volumului Dăruind vei dobândi, profesorul Virgil 
Nemoianu nu uită să sublinieze tocmai ecumenismul acestor predici, în care sunt pomeniţi sfinţi orto-
docşi, catolici sau protestanţi, dar care face şi referinţe la iudaism şi la tradiţia Vechiului Testament – as-
pecte care îl preocupaseră din tinereţe pe Steinhardt, sub influenţa vărului său, Manole. Uneori se face re-
ferire la religii total diferite, cum ar fi budismul. Îmi amintesc că citează, la un moment dat, într-un frag-
ment din Jurnalul fericirii, pe Carl Gustav Jung, căruia un călugăr budist i-ar fi spus că nu, Buddha nu are 
cum să fie preacinstit, pentru că s-ar găsi deja în Nirvana, drept pentru care N. Steinhardt îşi punea sincer 
problema cum budhismul acesta plin de metafore a devenit una dintre cele mai răspândite religii ale lumii. 

În Dăruind vei dobândi, Nemoianu identifică patru calităţi principale: accentul pus pe virtutea cu-
rajului, morala comună fiind integrată celei creştine, apoi generozitatea, considerată un nucleu al vieţii 
creştine în genere, al treilea faptul că N. Steinhardt aprobă imanenţa, universul creat de Dumnezeu, 
acceptându-i diversitatea şi fiind tolerant faţă de orice formă de manifestare a Sacrului, existând un soi 
de panteism în scrierile sale, care le animă şi le dă acel sentiment de franciscanism plin de înţelepciune, 
orice creaţie a lui Dumnezeu fiind la fel de preţioasă, iar al patrulea lupta împotriva răului – un creştin 
adevărat nu trebuie socotit un papă-lapte, căci pedeapsa şi mânia îşi au rostul lor în economia teologică şi etica religioasă. 
Ar fi de analizat separat modul în care aluzia politică funcţionează prin trimiteri permanente la realităţile 
epocii respective, Estera şi Irod fiind consideraţi parabole prin care autorul se referă la cuplul dictatorial 
Elena şi Nicolae Ceauşescu. 

Venind în continuarea demersului estetic din Jurnalul fericirii, Dăruind vei dobândi este, în opinia 
autorizată a lui V. Nemoianu12, care strânge în antologia Jocurile divinităţii eseurile proprii pe teme religi-
oase, o carte de certă valoare estetică şi de importanţă politico-morală majoră. 

                                                 
11 V. Nemoianu, Teoria secundarului, traducere de Livia Szasz Câmpeanu, Editura Univers, Bucureşti, 1997. 
12 V. Nemoianu, Jocurile divinităţii. Gândire, libertate şi religie, Editura Fundaţiei Culturale Române, Iaşi, 1997. 
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Jeni Acterian, Jurnalul unei fete greu de mulţumit
1
 

 
Dr. Monica D. CÂNDEA 

Baia Mare 

 
Jurnalul unei fete greu de mulţumit nu a fost publicat din dorinţa autoarei, căci ea l-a considerat me-

reu prilejul unor însemnări exclusiv personale. Păstrate de Arşavir Acterian, fratele de care o lega o pro-
fundă afecţiune – cel care, de altfel, a şi îngrijit-o pe Jeni Acterian pe parcursul bolii sale teribile –, caie-
tele jurnalului au fost salvate de câteva ori de la confiscarea de către Securitate (la un moment dat, au 
fost chiar îngropate într-un cufăr de metal, pentru a fi în siguranţă în timpul celei de-a doua detenţii a 
acestuia, între 1959 şi 1964). 

Manuscrisul salvat conţinea 40 de caiete, plus un număr de pagini volante, transcrise de autoare. 
Notaţiile au acoperit intervalul 1932-1949, dar au fost publicate, prin cenzura efectuată de Arşavir Acte-
rian, fără anii 1948 şi 1949. Prima ediţie a jurnalului a apărut la Editura Humanitas, în colecţia „Memo-
rii, jurnale, convorbiri”, sub titlul Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit, îngrijit de Doina Uricariu. El va fi 

reeditat la aceeaşi editură, în 2007, cu titlul original, Jurnalul unei fete 
greu de mulţumit, pe care în 1991 editura îl modificase, la iniţiativa lui 
Gabriel Liiceanu, pentru a nu stârni comentarii inadecvate sau cari-
caturale. Ediţia a doua este adăugită cu scrisorile publicate în Ad-
denda, precum şi cu Caietul Clubului „Penei Trăsnite” – colecţie de tex-
te parodice la adresa mişcării legionare, semnate de autoare alături 
de prietenele sale Lucia Vasiliu, Nuni Dona şi Alice Botez.  

După părerea editoarei, pe lângă notaţiile din 1948-1949, pe 
care speră să le poată introduce într-o viitoare ediţie, din jurnal mai 
lipsesc anumite pagini, poate chiar un caiet întreg din 1943, cenzu-
rat de autoare sau poate de fratele său, care se pare că ar fi conţinut 
(în opinia lui Nuni Dona) notaţii despre perioada tragică a arestării 
şi detenţiei lui Haig Acterian, celălalt frate. În ciuda acestor omisi-
uni, editoarea apreciază că jurnalul n-a pierdut „niciunul dintre da-
rurile lucidităţii sau fervorilor. Numai Jurnalul lui Mihail Sebastian, 
ţinut între anii 1935 şi 1944, şi el cu nişte pagini pierdute, mai are 
valoarea acestui periplu memorialistic şi document magistral de cul-
tură a anilor ’30-’40. De fapt, Jeni Acterian şi Mihail Sebastian sunt, 
în domeniul literaturii de frontieră, asemeni capului şi pajurei unei 

medalii de valoare unică. N-am spus monedă, ci medalie: cele două Jurnale sunt fiecare în felul său un 
unicat excepţional, atât prin mărturisirea despre sine, cât şi prin cea despre o epocă”2. 

Consultând manuscrisele păstrate la Arhivele Naţionale Române, Mirela Vişan3 semnalează că 
cenzura, în cazul publicării acestui jurnal, are faţete ascunse, altele decât cele deja precizate de editoarea 
lui de la Humanitas. Astfel, cercetătoarea constată că în manuscrise nu figurează nicidecum titlul de pe 
coperta volumului şi că fiecare caiet este titrat cu sintagme (în limba franceză) de genul: Journal intime, 
Carnet intime, Bachot intime. De asemenea, constată că la Arhive nu există 40 de caiete, aşa cum afirmă 
Doina Uricariu, ci doar 28, lipsind însemnările din 1948 şi 1949, pe care aceeaşi editoare spera să le poa-
tă cuprinde într-o ediţie ulterioară. De altfel, Doina Uricariu dactilografiase manuscrisele jurnalului în 
anii ’80, soarta acestora fiind pe urmă în mâinile lui Arşavir Acterian. 

O altă inadvertenţă între manuscrise şi textul publicat, pe care ni se pare necesar să o precizăm, 

                                                 
1 Jeni Acterian, Jurnalul unei fete greu de mulţumit, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007. Ediţia a doua revăzută. La această ediţie 
vom face referire pe parcursul analizei. 
2 Doina Uricariu, „O revelaţie a memorialisticii româneşti”, prefaţă la Jeni Acterian, op. cit., p. 12. 
3 Mirela Vişan, Jurnalul unei fete greu de mulţumit sau Journal intime?, în Observator cultural, nr. 522/2010: 
http://www.observatorcultural.ro/Jurnalul-unei-fete-greu-de-multumit-sau-Journal-intime*articleID_23611articles_details.html, accesat în 15 
iunie 2015. 
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este aceea că textul original este redactat de către Jeni Acterian, mai ales în perioada 1933-1935, aproape 
integral în limba franceză. De altfel, ediţiile de la Humanitas cuprind o mulţime de pagini în franceză, 
traduse la subsol de Doina Uricariu, care arată dexteritatea, firescul utilizării acestei limbi europene, în 
care îşi crease propriul stil de exprimare. Să fie oare un semn al unui „exil lingvistic autoimpus”4 sau 
doar un simptom al deplinei sincronizări cu lumea civilizată, a umanităţii Micului Paris interbelic? Cert 
este faptul că, deşi trunchiat, Jurnalul spune deja mult despre o lume, iar acest joc al cenzurii spune alt-
ceva despre contemporaneitatea apariţiei sale, dar şi despre faptul că autenticitatea şi sinceritatea duse 
până la extrem pot fi, iată, deranjante şi, în consecinţă, „sancţionate”. 

În deschiderea textului, fratele Arşavir Acterian scrie câteva rânduri justificative, care merită a fi 
reproduse (ele făcând oarecum parte din retorica obişnuită a restituitorilor unor scrieri nedestinate pu-
blicării): „Jurnalul lui Jeni Arnotă era destinat focului, autoarea – după cum şi scrie undeva – 
neînchipuindu-şi, neacceptând să fie citit de ochi străini. După moartea autoarei, ea neputând să ardă 
caietele, am socotit că acest document, în multe privinţe evocator şi elocvent, ar merita să fie publicat. 
Vina dării în vileag a jurnalului îmi aparţine întru totul, eu neştiind dacă fac bine sau rău”5. 

Istoria literară şi chiar cea culturală credem că este profund recunoscătoare acestui act legitim de 
restituire, care după trei decenii nu mai poate prejudicia, prin posibilele indiscreţii ale jurnalului, imagi-
nea cuiva. Dimpotrivă, aşa cum afirma şi Doina Uricariu, el devine o mărturie excepţională despre epo-
ca în care a trăit autoarea. Faptul este subliniat şi de Alex Ştefănescu, chiar în primele pagini ale Istoriei 
sale, în capitolul intitulat Sfârşitul unei lumi, subcapitolul Cititori competenţi, unde, prin cazul Acterian, de-
monstrează superioritatea firească a atmosferei intelectuale şi culturale interbelice. Scrierea lui Jeni Acte-
rian, pentru că autoarea face parte din galeria unor personalităţi feminine puternice ale epocii, subliniază 
o dată în plus asocierea modernismului cu emanciparea feministă: „Efervescenţa vieţii literare se explică 
şi prin existenţa unor cititori competenţi, capabili să identifice valoarea, să o salute şi să o susţină, chiar 
şi atunci când li se propun formule literare de o noutate stupefiantă. Numărul lor creşte o dată cu 
emanciparea femeilor. Ne putem face o idee despre nivelul de competenţă pe care îl putea atinge o citi-
toare în perioada interbelică parcurgând Jurnalul lui Jeni Acterian”6. 

De asemenea, jurnalul este o revelaţie a literaturii memoria-
listice, pe care o înnobilează, atât prin autenticitate, cât şi prin acui-
tatea percepţiei, prin luciditate şi hipersensibilitatea creionării lumii 
şi a universului interior. Jurnalul, în forma care s-a păstrat (facem 
aici referire mai ales la ceea ce s-a publicat), începe cu o stingheră 
notaţie din decembrie 1932, singura salvată din acel an, căci, aşa 
cum însăşi autoarea mărturiseşte, a ars primul caiet „într-un moment 
de luciditate”. Aceleiaşi soarte îi vor fi promise şi următoarele caiete, 
dar, din diferite motive, diarista va amâna de fiecare dată acest gest 
radical de securizare a intimităţii. În 1932 autoarea avea 16 ani şi, 
înaintea pasajului de care am pomenit, jurnalul său avea deja o isto-
rie. Fapt prin care ea se înscrie, alături de Eliade, de exemplu, în 
categoria acelor conştiinţe precoce, care încă din adolescenţă mani-
festă preocupări intelectuale serioase şi grave. De-a lungul celor 15 
ani de însemnări, jurnalul surprinde o gamă largă de nuanţe ale de-
venirii intelectuale, afective, de conştiinţă, a unei fete, aşa cum se autoproclamă autoarea, extrem de exi-
gente şi de dezinhibate din punct de vedere al atitudinii şi al mentalităţii. Exigenţă faţă de sine şi faţă de 
ceilalţi, de la marii scriitori şi intelectuali pe care îi citeşte sau cu care intră în contact direct, până la lu-
mea burgheză sau la universul familial în care trăieşte.   

Elevă de liceu, studentă apoi, funcţionară la CAFA, asistentă de regie sau traducătoare de teatru, 
Jeni Acterian are o permanentă preocupare pentru autoanaliză, pentru scrutarea propriului sine în 
oglinda fragmentară şi imperfectă a paginii scrise. Notaţiile sunt ritmice, aproape zilnice, în perioadele 
mai puţin accidentate ale existenţei sale, chiar dacă uneori nu are de spus decât, de exemplu, că e bolna-
vă, sau că nu are altceva de spus decât că a fost la cinema şi a văzut un film, căruia îi aplică succint o 

                                                 
4 Ibidem. 
5 Doina Uricariu, op. cit., p. 13.  
6 Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane: 1941-2000, Editura Maşina de Scris, Bucureşti, 2005, p. 16. 
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analiză, dar uneori trec luni întregi sau mai multe zile în şir în care abandonează scrisul, pentru a se în-
toarce, cu un sentiment de culpă uneori, la notaţie, încercând în egală măsură şi o rezumare a timpului 
care s-a scurs fără să scrie. 

Notaţiile acoperă, în anii ’30, aproape uniform cele douăsprezece luni ale anului, marcând, astfel, 
preocuparea constantă de a se confesa jurnalului, spre deosebire de anii 1942, 1943, 1944 şi 1947, când 
notaţiile sunt mai disparate şi mai lapidare, fapt ce poate fi înţeles, atât prin prisma contextului istoric, 

cât şi prin aceea a parcursului biografic al autoarei.   
Nu de puţine ori datarea însemnărilor este însoţită de menţi-

uni referitoare la ora şi locul în care scrie, ancorând astfel puternic 
notaţia în cotidian, în biografia obiectivă, fără ca acest lucru să însem-
ne că subiectivitatea e mai puţin prezentă, că în pagină nu va fi imor-
talizată clipa în forma pe care o modelează sensibilitatea şi percepţia 
individuală. „Data înscrisă în susul paginii atrage atenţia că te afli în 
faţa unui timp: timpul vieţii unui om [...] timpul realităţii, apăsător, 
vorace, timpul care nu se poate răscumpăra decât sacrificând o exis-
tenţă umană”7. Este ceea ce consideră autoarea însăşi atunci când, 
antrenată bezmetic în cotidian, notează totul telegrafic, doar pentru a 
nu pierde din vedere anumite zile cu toată încărcătura lor sufletească 
pe care nu o mai exprimă: „Reîncep jurnalul, după cum fusese vorba, 
cu tot ce umple material zilele. Titluri de cărţi, nume de oameni, fil-
me, plimbări etc. etc. Va face funcţie de memorie. În felul ăsta, având 

drept puncte de reper faptele materiale ale zilei, îmi va fi relativ uşor să reconstitui restul” (22 iunie 
1940, sâmbătă) sau „Voi fi obiectivă ca un cronicar. Faptele, numai faptele. Simt că e necesar. Nu mai 
am încredere în memoria mea” (18 noiembrie 1946). La 20 septembrie 1938, diarista nota: „Ieri am 
cumpărat un carnet pentru a-mi pune în aplicare ideea de acum câteva zile. Să-mi notez adică lenevia, ca 
să-mi pot da seama cât căscat intră în viaţa mea. E ceva mai complicat decât vroiam, pentru că am înce-
put să notez şi numele oamenilor pe care îi văd, şi cărţile, şi toate lucrurile exterioare care îmi umplu 
zilele. Are să cam rivalizeze cu caietul ăsta”. Construirea carnetului rival este o dovadă în plus a preocu-
pării pentru obiectivarea propriei experienţe, dar şi pentru consemnarea unor fapte exterioare conştiin-
ţei, care umplu golul de trăire reflexivă. 

Notaţiile de mai sus rezonează, prin aceeaşi preocupare pentru însemnarea faptului banal, a de-
taliului cvasinesemnificativ, care însă contribuie într-un mod inefabil la creionarea reliefului clipelor trăi-
te, realizând acea funcţie de aide-mémoire a jurnalului intim. De altfel, pe parcursul confesiunii există sec-
venţe destul de substanţiale care conţin astfel de notaţii seci. Ele au caracterul unei liste, al unei înşiruiri 
de fapte, redate uneori în scurte enunţuri eliptice. Coordonarea prin juxtapunere, perfectul simplu redus 
la participiu, absenţa oricărui comentariu caracterizează însemnările din timpul studenţiei, când entuzi-
asmul studiului, mondenităţile camaradereşti nu-i mai lasă suficient timp pentru reflecţie şi însingurare. 

Golurile din însemnări sunt recuperate, însă, rezumativ, atunci când se întoarce la scris după o 
perioadă de tăcere. Este ca o încercare de compensare a unui timp trădat prin neconsemnare, trăit, dar 
nemărturisit. Mărturisirea la cald se transformă, astfel, în naraţiune retrospectivă, în care eul se redesco-
peră pe sine prin distanţare temporală. Notaţiile de revenire funcţionează ca nişte relee temporale, o 
încercare de reînnodare a firului cronologic al existenţei. Iată câteva exemple: „Mi-am întrerupt iar jur-
nalul. Imposibil să-l ţin regulat. Nu sunt un om nici disciplinat, nici harnic. Peste acest fapt nu se poate 
trece. Chiar cât am scris n-am scris zilnic. Le completam o dată pe săptămână din memorie (26 octom-
brie 1940, sâmbătă)” sau „Iar un hiatus în acest caiet. Câteva zile în care n-am avut chef să-mi înregis-
trez nimicurile vieţii. Astăzi revin (on revient toujours)”. 

Timpul reţinut în scris este, în ciuda lapidarităţii notaţiilor, un timp investit cu semnificaţie. Scrii-
tura diaristei evoluează între oglinzi paralele, mai ales atunci când timpul mărturisirii se îndepărtează de 
timpul trăirii. Astfel că putem considera drept valabile, în cazul autoarei noastre, afirmaţiile lui Mircea 
Mihăieş conform cărora „scrisul nu se suprapune niciodată trăitului, pentru că e reflectarea unei realităţi. 
[...] Orice formă a scrisului există doar în perspectiva unui timp recapitulativ. [...] Timpul narat şi timpul 

                                                 
7 Mircea Mihăieş, Cărţile crude. Jurnalul intim şi sinuciderea, ediţia a II-a revăzută, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 190. 



Recenzii 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

122 

naraţiunii [...] nu se întâlnesc decât simbolic, în spaţiul paginii, unificate arbitrar prin formula literară 
care le conţine şi le potenţează”8. 

Există alteori episoade în care autoarea se sforţează să scrie ceva, când are dramatica revelaţie a 
imposibilităţii de a nota, de a spune ceva important, interesant, care să depăşească mediocritatea şi bana-
litatea. Senzaţia de repetiţie, de vicioasă rotire în cerc este cea care traduce o anumită blazare şi vacuitate 
a trăirilor, care nu este însă cu nimic mai puţin autentică decât analizele debordante, prin care se despică 
firul în patru. Aceste pasaje fac parte dintr-o retorică a spontaneităţii şi a sincerităţii necosmetizate, care 
completează, prin linii depresionare, figura intimă a eului confesiv. Scrierea despre neputinţa de a scrie, 
scrierea despre acest gol de sens care se iveşte în fluxul conştiinţei, paradoxal, conduce spre perfecta 
suprapunere a timpului scriiturii cu timpul trăirii, oferind astfel un 
moment zero al scriiturii de tip diaristic: „Nu mai pot scrie nimic 
(şi totuşi scriu ceva, precum se vede). De câte ori iau tocul în mâ-
nă, am senzaţia că fraza pe care am s-o scriu am scris-o de nu ştiu 
câte ori sau au scris-o, în tot cazul, alţii. Sunt obsedată de banalita-
tea oricărui lucru pe care-l fac sau spun. Ce scriu în clipa asta face 
evident parte din cele mai crâncene banalităţi (23 februarie 1939)”. 
Această senzaţie continuă şi în însemnările din 14 martie 1939, 
respectiv în cea din aprilie 1939, vineri, fără precizarea zilei, unde 
nuanţează, în completare, ideea: „Chiar când aparent dădeam im-
portanţă lucrurilor pe care le scriam, în fond ştiam că bluffez şi, 
ştiind că bluffez, continuam, totuşi, să scriu. Desigur, însă, că asta 
are foarte mică importanţă (ca să nu spun că nu are niciuna)...”  

Aşadar, tortura banalităţii şi a superficialităţii, în contra-
pondere cu notarea lapidară a faptului divers. Cele două modalităţi 
ale notaţiei, aparent ireconciliabile, sunt complementare şi fac par-
te din retorica autenticităţii specifice jurnalului intim, ba chiar, am 
putea spune, au un aer tipic feminin. Prin acest joc al gratuităţii 
exprimării confesive, involuntar, jurnalul se transbordează în teritoriul literaturii subiective. 

Adevărata calitate a jurnalului intim – aceea de numitor comun al contrariilor unei vieţi – se relevă în spaţiul 
dintre astfel de segmente. Unite pe dedesubt, ochiuri ale aceleiaşi plase, fragmentele de jurnal formează o ţesătură 
imposibil de izolat, imposibil de redus la un singur sens. [...] Faptul divers transcris se desparte de sine, 
decupându-se în evenimentul temporal care-l determină, dobândind o existenţă şi forme proprii9. 
Orientată predilect spre timpul prezent, scriitura jurnalului nu este indiferentă nici la celelalte 

două dimensiuni ale timpului. Trecutului, recuperat rezumativ şi semnificativ prin memorie, i se adaugă, 
ca o nouă oglindă, viitorul, timpul incert pentru care se scrie. Prin scris se eternizează ceea ce a fost, se 
prelungeşte prezentul, se recapitulează trăitul pentru a fi epuizat de semnificaţii: „Privite prin ocheanul 
memoriei, evenimentele vieţii se văd aşa cum n-au fost niciodată: explicabile, fireşti, logice, pline de 
sens”10. Ele reclamă, astfel, timpul viitor al lecturii, de care Jeni Acterian este conştientă şi asupra căruia 
meditează nu de puţine ori. 

De la funcţia mnemotehnică, la aceea gratuită de sursă a unei plictiseli viitoare, jurnalul încă nu 
şi-a epuizat sensurile. În 12 mai 1934, ora 6, diarista nota: „Mă plictiseam şi cum, când te plictiseşti, ca-
uţi cu disperare să plictiseşti altă persoană [...] am luat în mână acest caiet şi m-am apucat să plictisesc 
eul meu viitor. Urez eului meu viitor să nu se plictisească ca eul meu prezent, căci asta l-ar putea deter-
mina să citească aceste pagini şi atunci ar avea de ce să moară de plictis”. Această meditaţie, oarecum 
ludică, este definitorie pentru temperamentul adolescentei greu de mulţumit, care în răgazul dintre învă-
ţat şi alte activităţi cotidiene, se plictiseşte enorm, în aşteptarea unei revelaţii a sensului vieţii. 

Analiza notaţiilor mai vechi se realizează periodic prin lectură, moment de recapitulare şi reeva-
luare, atât a scrisului, cât şi a trăitului, dar şi de meditaţie continuă spre viitor, cum se întâmplă în în-
semnarea din 25 aprilie 1934: „Am recitit jurnalul august 1933-februarie 1934. Să fiu sinceră? Mi-a plă-
cut. Nu ştiu dacă mai târziu voi avea aceeaşi impresie. Cred că voi reîncepe să-mi scriu jurnalul. Mă simt 

                                                 
8 Ibidem, p. 193. 
9 Ibidem, p. 198. 
10 Ibidem, p. 195. 
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prea singură de când l-am abandonat. Când scriu am impresia că fac asta pentru o altă Jeni, mai în vârstă 
cu câteva zile, luni sau ani şi care e mulţumită să ştie cum era ea cu câtva timp înainte”. Alteori notaţiile 
nu-i plac, nu o mulţumesc, tocmai datorită aerului lor de banalitate: „Am citit câteva pagini din jurnalul 
meu. Ianuarie-august. Multe stupidităţi, dar sunt şi câteva pagini bune”. 

Deşi fragmentarismul, ca lege de construcţie a discursului diaristic, presupune condensarea trăi-
tului, pentru că un diarist care ar vrea să surprindă cinematografic clipa, instantaneele vieţii, n-ar mai 
putea face altceva decât să scrie, nerămânându-i timp pentru trăire (o exemplificare a acestei aspiraţii 
este Jurnalul lui Amiel, ajuns la aproape 17.000 de pagini, relatând despre formele nonacţiunii), există, 
totuşi, momente în care autoarea îşi propune astfel de „transmisiuni directe” ale clipei, conştientă de 
absurditatea lor. Tentativa revine de câteva ori de-a lungul notaţiilor, având o coloratură profund ro-
mantică, datorită faptului că senzaţiile pe care aspiră să le capteze prin cuvinte, în fenomenalitatea lor 
directă, au ca principal suport natura, atmosfera exterioară, timpul ca fluctuaţie meteorologică. Instanta-
neu, de asemenea, intervine consemnarea neputinţei de a realiza acest deziderat (10 august 1940). „În-
cerc uneori să prind clipa. Mi se întâmplă asta destul de des. Ziceam să încerc uneori să prind clipa, ca 
acum, de pildă: e ora 5 şi 25, soarele e în faţă, un glob roşu la orizont. [...] Am văzut construindu-se di-
mineaţa asta, am fost tot timpul lucidă, mi-a venit de câteva ori să plâng fără lacrimi. Ei, şi? Clipa: asta e 
clipa. (Din momentul în care am început să scriu despre ea au trecut deja multe)”. 

Relaţia ce se instituie între timpul subiectiv al trăirii şi al confesiunii şi timpul obiectiv al istoriei pe care o 
traversează destinul acestei tinere intelectuale vizează două decenii tulburi ale istoriei noastre interbelice, 
atingând un apogeu în plan cultural, dar marcând începutul şi apoi desfăşurarea unei crize mondiale care 
schimonoseşte chipul civilizaţiei umane prin atrocităţile războiului. S-au făcut multiple remarci privitoa-
re la opacitatea faţă de istorie a însemnărilor diaristice ale lui Jeni Acterian, într-o epocă în care mai toţi 
intelectualii sunt implicaţi în politică, militând pentru anumite cauze, mulţi dintre ei fiind partizani ai 
mişcării legionare. 

Relaţia acestui text cu istoria este departe de simpla oglindire sau mărturie din care o mulţime de jurnale (majo-
ritatea masculine) îşi fac titlul de glorie: pe de o parte, notaţiile par să eludeze în bună măsură evenimenţialul te-
rorizant, pe de alta, jurnalul de faţă funcţionează ca o lupă empatică de înţelegere a complicatelor evoluţii inter-
belice. [...] Prezenţa terorii cotidiene e obnubilată aici de bogăţia enormă a vieţii interioare, de o rescriere a priori-
tăţilor existenţiale în ordinea culturii, a creaţiei spirituale, a vitalităţii în toate formele ei. Totul e combinat cu o 
explicită oroare „de toată această barbarie care planează, care ne ameninţă”11. 

Tânăra diaristă se ţine la distanţă de viaţa şi discuţiile politice, 
pentru că, pur şi simplu, afirmă ea de câteva ori în jurnal, nu o interesea-
ză. De altfel, se simte oripilată de câte ori aude discuţii ale unor femei, 
prea puţin inteligente, despre politică şi război. Totuşi, găsim în perioada 
de dinaintea izbucnirii războiului, şi după aceea, notaţii, de obicei pasa-
gere, despre această stare de criză, generând în sufletul fetei care suferă 
acut teama de moarte, stări de panică şi revoltă. Faptul care o face să-i 
pese ceva mai mult de această dramă colectivă e sfârşitul tragic al fratelui 
Haig, arestat mai întâi pentru instigaţionism şi apoi trimis pe front în 
linia întâi, unde îşi va găsi moartea în 1943. 

Atitudinea ei distantă faţă de război ar mai putea fi justificată şi 
prin ceea ce constata Alex Ştefănescu, în Istoria sa, şi anume faptul că 
nici măcar după 1941, când România devine parte beligerantă în al Doi-
lea Război Mondial, stilul de viaţă nu se schimbă în mod considerabil: 
„România se desprinde foarte greu din starea de normalitate (pentru că a 
avut parte de ea foarte rar de-a lungul istoriei), pe care o trăieşte ca pe o 
reverie”12. Jeni Acterian pare a privi istoria de la înălţimea unui turn de 
fildeş (ea însăşi foloseşte sintagma „turn de ivoriu” pentru a-şi desemna 
detaşarea faţă de cotidian), de unde coboară episodic în perioada războ-

iului total ’42-’45, forţată parcă să ia seama la evenimente. Văzând un film de război, în 1933, anticipea-

                                                 
11 Mihaela Ursa, Un jurnal esenţial, în Apostrof, anul XVIII, 2007, nr. 7 (206). http://www.revistaapostrof.ro/articole.php?id=395, 
accesat în 10 iunie 2015. Alex Ştefănescu, op. cit., p. 17. 
12 Alex Ştefănescu, op. cit., p. 16. 
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ză tema: „Sunt foarte fricoasă. E un fapt de câtva timp: ideea războiului e un punct obscur al inimii me-
le; de îndată ce pun degetul, tremur... am o frică atroce. E ceva îngrozitor. Simplă barbarie. Şi mai au şi 
neruşinarea de-şi zic Civilizaţii” (15 octombrie 1933). Putem interpreta această atitudine şi prin prisma 
feminităţii, căreia îi repugnă teroarea şi spectacolul morţii. 

În 26 martie 1935 consemnează, din nou, revoltată şi panicată, atitudinea generală, oarecum in-
conştientă, a celorlalţi despre războiul ce se prefigurează iminent la orizont: „Am oroare, da, oroare, de 
tot ce se vorbeşte, de toată această barbarie care planează, care ne ameninţă. Şi toată lumea acceptă, toa-
tă lumea rămâne calmă, dacă nu indiferentă. [...] Şi, totuşi, e vorba de război. Ce cuvânt oribil! Războiul 
e iminent. [...] Şi eu simt cum devin nebună de angoasă, de panică, de groază”. În decembrie 1938 no-
tează despre patrulele de stradă care opresc seara trecătorii pentru a-i legitima, atmosfera fiind definită 
ca îngrozitoare.  

În vara lui 1940 sunt câteva notaţii lapidare ale evenimentelor politice, care lasă o urmă de neli-
nişte în sufletul tinerei: vestea cedării Basarabiei, mobilizarea generală, zvonul ultimatumului dat de un-
guri. Pe 28 august 1940, fiind la mare, consemnează alte zvonuri de război: „Alarmiştii vorbesc iar de 
război”. Notaţiile din 4, 5 şi 6 septembrie 1940, foarte succinte, consemnează evenimentele politice ma-
jore: „Generalul Antonescu a fost numit prim-ministru şi se aşteaptă abdicarea cu adâncă resemnare (4 
sept.). [...] Deziluzie. Regele nu a abdicat (5 sept.). [...] A abdicat Carol II. Lumea a respirat adânc (6 
sept.)”. În ianuarie 1941 notează luptele de stradă, care o iau pe nepregătite, deoarece nu era informată, 
necitind ziarele, despre starea de asediu şi percheziţiile care se fac în tot cartierul. Este obligată să se în-
toarcă acasă devreme, cu regularitate, deoarece tramvaiele circu-
lă doar până la ora 9, iar maşinile sunt greu de găsit. 

Dincolo de aceste evenimente, Jeni Acterian trăieşte pa-
roxistic teama, panica, amplificată de hipersensibilitatea mamei 
bolnave, pe care trebuie să o vegheze singură: „La fiecare îm-
puşcătură mai mare calculam exact dimensiunea rezonanţei în 
mintea şi în corpul mamei şi creştea panica în mine. Era ceva 
îngrozitor” (21 ianuarie 1941). Pe 30 ianuarie, Arşavir îi dă ves-
tea arestării lui Haig, fapt care amplifică senzaţia de absurd pe 
care i-o crease războiul şi provoacă o meditaţie duioasă şi plină 
de compasiune despre fratele său. Îşi exorcizează spaimele prin 
îndeplinirea unor banale sarcini cotidiene, certificând nevoia, 
exprimată în altă parte, de a fugi de suferinţă. 

Exterioritatea este, apoi, din ce în ce mai estompată, în 
toată această atmosferă apăsătoare, în care alarmele sună dispe-
rant în miez de noapte, iar bombardamentele sunt iminente, tâ-
năra încercând să-şi continue existenţa, cât de firesc posibil, în 
noua postură de referentă la CAFA. La 1 august 1945, revoltată 
împotriva limitărilor şi trăind un nou puseu al fricii de moarte, 
Jeni face o analiză a impactului negativ uriaş pe care l-a avut 
războiul asupra generaţiei sale: „Porcăria asta de război care a distrus totul pentru generaţia mea. Sun-
tem nişte rataţi, la fel de sigur ca şi cum ne-ar fi ucis pe toţi. Epave ce suntem, târând după noi o lucidi-
tate sterilă şi inutilă şi încercând să demarăm într-un mod mai puţin neplăcut, dacă se poate”.   

Anii războiului creează breşe destul de consistente în jurnal, justificabile, fie prin lipsa stării ne-
cesare pentru scris, fie prin distrugerea, chiar postumă, a unor notaţii. În paralel cu drama războiului, 
diarista trăieşte şi o complexă dramă personală, lăsată şi aceasta într-un colţ stingher şi obscur al notaţii-
lor, reconstituită uneori după intervale mari de timp, în clipe de retrospecţie dramatică: moartea tatălui 
şi a lui Nae Ionescu în 1940, arestarea lui Haig în 1941 şi moartea acestuia pe front, în 1943, an în care 
moare şi mama, despre boala căreia punctase tangenţial în anii precedenţi. Golurile de scriitură din 
această perioadă rămân enigmatice. Poate e o încercare de uitare a întâmplărilor tragice, care, trăite până 
la capăt, n-au mai avut nevoie de expresie, de confesiune pentru a fi imortalizate. Viaţa merge mai de-
parte, iar ambiţioasa Jeni este hotărâtă să o trăiască cu frenezie, fapt demonstrat de revenirea prolifică la 
notaţie în anii 1946 şi 1947, ultimii care au fost publicaţi, dar cu siguranţă nu ultimii din aventura diaris-
tică a autoarei. 
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Cel mai iubit dintre pământeni – vedere de pe gheţar 

 
Mihai COTEA 

Baia Mare 

 
Fiecare lucru se face la timpul său, se spune. Există un timp al iubirii, al neiubirii, al morţii, al vie-

ţii fără de viaţă, al vieţii fără de moarte, al Vieţii sau al lecţiilor. Dacă am lăsa timpul să ne înveţe tot ce 
avem de asimilat prin simpla sa trecere, păstrându-ne ochii larg deschişi, poate am ajunge la acea detaşa-
re de dramele vieţii necesară şi am sta deoparte, luând notiţe şi neuitând când şi cum se năruie microu-
niversurile din jurul nostru. Aşa ca Victor Petrini, personajul principal al acestui roman cu titlu extraor-
dinar de bine ales, ironic, amarnic, dar, pe undeva, cu un zâmbet reţinut. 

Povestea filosofului Victor Petrini se desfăşoară pe mai multe axe. Avem o axă temporală, un 
timp cascadă în care povestea sa se petrece şi se întoarce, precum un val, la momente cheie din trecut 
(în ultimul volum, acţiunea începe să se concentreze mai mult pe timpul prezent, cu introspecţii mai 
puţine). O axă a iubirii şi a experienţelor prin care a trecut de-a lungul relaţiilor şi căsniciei sale, o axă cu 
totul specială, axa paternităţii, bine accentuată de relaţia cu fiica lui, Silvia, şi, nu în ultimul rând, o axă a 
relaţiei sale cu libertatea, o legătură foarte capricioasă. 

Marin Preda a fost un scriitor care a prezentat fără echivoc elementele componente ale comunis-
mului românesc, în toată splendoarea lor, prin intermediul mai multor opere din bibliografia sa, Cel mai 
iubit dintre pământeni numărându-se printre ele. Lansat în anul 1980, într-o perioadă de relativă linişte şi 
aşezare a comunismului în România, după multiplele procese traumatizante de aducere cu forţa a aces-
tuia în rândul românilor, la scurt timp după război, temporal, romanul se îndreaptă tocmai spre perioa-
da de început a experienţei comuniste. Acel moment când românii făceau cunoştinţă cu „procesul de 
creare a omului nou”, perioada obsedantului deceniu (1947-1958). 

„Toţi oamenii, nu numai ruşii, se nasc cu puţin nihilism în ei: este partea de revoltă iraţională a fi-
inţei umane împotriva puterii condiţiilor care o înlănţuie încă din faşă şi nu o eliberează decât în moarte. 
La ce bun atunci totul? Priviţi chipul unui prunc înfăşat şi o să vedeţi cum apare pe el suferinţa că i se 
paralizează astfel mişcările lui libere; trăsăturile lui inocente se crispează de revoltă şi neputinţă. Şi el în-
că nu ştie nimic, dar mai târziu va fi silit să afle, începând din şcoală. Trecând prin căsătorie, prin robia 
zilnică a luptei pentru existenţă, că totul îl înlănţuie, ierarhia socială, nedreptăţile oricărei orânduiri, im-
perfecte de la natură, legile desvoltării economice, condiţiile de existenţă ale ţării sale în relaţie cu alte 
ţări, care adesea dau naştere la războaie, unde e trimis, el sau copiii lui, să lupte şi să moară. De aceea ia 
parte adesea cu frenezie la revolte, răscoale şi revoluţii, când vrea să nimicească toate acestea. Caracte-
ristica sufletului e aspiraţia spre libertate, dar sensul vieţii tot nu-i apare cu limpezime: da, libertate tota-
lă, dar ce să faci cu ea, dacă într-o zi tot trebuie să mori? Scriitorii ruşi au numit asta «blestemata chesti-
une insolubilă». Şi pe această incertitudine, pe această ispită a lui nicevo (nimic), apare sil (putere) şi îl 
prinde în arcane”1 (vol. II, pp. 78-79). 

Trilogia, întinsă pe mai mult de o mie două sute de pagini, prezintă, prin intermediul mai multor 
prisme, descompunerea şi reconstrucţia unui caracter. Schimbările psihologice şi sufleteşti prin care tre-
ce Victor Petrini, personajul narator, se petrec la un nivel subtil, dar ele există fără doar şi poate, fără ele 
personajul convertindu-se într-un simplu damnat. Din acest punct de vedere, am putea susţine că avem 
de-a face cu un bildungsroman în care ni se prezintă diferite etape ale vieţii unui om situat la confluenţa 
dintre excepţional şi comun. Victor-tânărul şi naivul neexperimentat din primul volum al trilogiei, Vic-
tor făcând cunoştinţă cu căsnicia şi ipostaza sa paternă şi, mai apoi, Victor-încarceratul fără drept de 
apel. Viaţa lui Victor şi a „carcerei” de după carceră, în „libertate”, lipsit de drepturi şi de o mare parte a 
celor din jur, Victor taratul (de tată, de prietenul său Ion Micu, de nevastă) şi devenirea unui alt Victor 
prin suferinţă. „Ehei, Victoraş, ne-am pricopsit”. Mai crezi că eşti cel mai iubit dintre pământeni? Dar cine îţi 
spune asta? Pe acest fond se cristalizează relaţia sa cu bizara şi absconsa Suzy Culala şi tot acum, experi-
enţa încarcerării revine în viaţa personajului nostru. Quae nocent docent. 

                                                 
1 Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1984. 
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Generos ca întindere şi bine dozat, romanul descrie până în cele mai mici detalii relaţia unui om 
cu timpul şi oamenii timpului său. Complicatele legături de familie, în care dragostea sa imensă pentru 
mamă contrastează cu perioadele de respingere din adolescenţă (când Victor are oportunitatea să vadă 
şi să discearnă între imaginea de cuplu a părinţilor săi şi imaginea fiecăruia dintre cei doi, luată separat) 
şi mult mai complicatele sale relaţii de amor – Căprioara şi moartea sa suspectă, oportunista Nineta, is-
terica şi oportunista Matilda şi tenebroasa Suzy. 

„Mă interesează plimbarea în libertate, fără gânduri şi fără ţintă şi mai ales fără reverie, fiindcă 
într-o astfel de stare de obicei nu mai vezi lucrurile din jur... Când singura bucurie de care eşti conştient 
constă în însuşi faptul ca atare, că mergi, restul, că auzi, vezi şi miroşi, constituind doar, din când în 
când, o surpriză liniştită; vezi un om alunecând şi căzând, surâzi sau chiar râzi, cineva ţipă, te întorci să 
vezi ce e, o boare de vânt îţi aduce în nări miros de pâine caldă sau de ceva care se prăjeşte, ceapă în 
untdelemn sau jumări de porc, ţi se face, pentru o clipă, foame... În noi înşine, dar fără să ne dăm sea-
ma, încetează să bată ceasul trecerii, al devenirii, al scurgerii, ceasul care a fost întors pentru noi chiar 
din secunda în care am fost scoşi din neant, acolo în pântecul matern, şi a cărui durată este înscrisă chiar 
pe el, ora opririi fatale, pe care n-o concepem, dar pe care o ştim, la maladie mortelle, de care vorbea da-
nezul... gând de oprire care nu e moarte, gând intim acoperit zilnic de bătaia vulgară a ceasului gene-
tic...” (vol. I, pp. 198-199). 

Departe de a crea un personaj demn de milă ori unul tânguitor, Preda creează o aură de demnitate 
puternică în jurul lui Victor Petrini care, graţie lucidităţii sale şi capacităţii de decriptare a realităţii prin 
intermediul filosofiei, reuşeşte să meargă mai departe cu capul sus, nu fără a-şi trăi propriile îndoieli şi a 
se întreba, căutând, cercetând. Valsând între două istorii – istoria iubirii şi istoria timpurilor, oprindu-se 
mereu la prima, căci „dacă dragoste nu e, nimic nu e”. 

„Farmecul unei fiinţe străine pe care o iubim întâia oară e farmecul primordial la care ar trebui să 
ne oprim. E cel pur, numai el ne redă o libertate despre care nu ştiam că e prizoniera unei melancolii 
adânci, a cărei euforie ne poate chiar face să ne credem fericiţi... Găsisem nu numai fireşti şi proprii fiin-
ţei mele bucuriile apropierii de moarte, dar începusem chiar să cred că această apropiere e singura care 
avea valoare şi durată, singura care scoate fiinţa noastră din intemporal, sporind, prin refuzul corpului 
nostru de a muri, plenitudinea vieţii din noi şi a scurgerii armonioase a clipelor... Ar fi trebuit deci să 
plec, să părăsesc acel trup asemeni omului de odinioară, care, zărind în pădure o femelă, o fugăreşte, o 
prinde, o posedă flămând, apoi, fără gândul că o părăseşte, o părăseşte totuşi, cum părăsim fără gând 
ceea ce nu ne aparţine... Întâlnirea în mijlocul naturii sălbatice e voinţa divinităţii şi ceea ce ne aparţine e 
doar libertatea noastră, un sentiment atât de firesc şi de total, încât nici gândul, nici impulsul inconştient 
nu ne vin de a o stingheri pe-a altora... Suntem toţi zeităţi ale acestui pământ...” (vol. III, p. 57). 

Lucian Blaga ar fi spus următoarele cuvinte – „cine nu cade, nu se poate înălţa”, iar acestea mi se 
par mai mult decât oglinditoare pentru realitatea romanului. În fond, micile mari eşecuri ale oamenilor, 
văzute de deasupra gheţarului istoriei, care duce vieţile noastre încet, dar sigur, spre o destinaţie doar de 
El ştiută, pot părea ridicole de sus, iar Petrini ştia asta, Preda fiind conştient de tot melanjul poveştilor 
de fond de pe perdeaua lumii, „o lume plină de dipsomani, parchinsonişti şi torţionari”. 
 

 



Recenzii 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

127 

 
 

Saga în 7 volume Turnul Întunecat 

Autor Stephen King, Editura Nemira, Bucureşti, 2009-2015 (ed. rom.) 
 

Ştefan-Adrian BĂRBULESCU 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

Ţineam de multă vreme să îmi dovedesc, prin scris, pasiunea de-o viaţă pentru opera Regelui 
încoronat (şi astfel, incontestabil) al genurilor reunite horror, SF/Fantasy, suspansului supranatural şi 
psihologic, nimeni altul decât Stephen King, elogiindu-i una dintre cele mai reprezentative piese de 
rezistenţă de care acesta s-a făcut capabil: saga de mare întindere Turnul Întunecat (un „monstru” de 
aproape patru mii de pagini, dacă ne referim 
doar la cele 7 volume: Pistolarul, Alegerea celor trei, 
Ţinuturile pustii, Vrăjitorul şi Globul de Cristal, Lupii 
din Calla, Cântecul lui Susannah, Turnul Întunecat; 
dacă adăugăm şi Vântul prin gaura cheii, un roman 
situat între volumele 4 şi 5 şi care poate fi citit 
cumva independent, fiind vorba de un soi de 
poveste în poveste în poveste, trecem de 4.300 
de pagini!). Este considerată magnum opus (operă 
fundamentală şi definitorie a scriitorului), părere 
contestată de unii, care n-o văd ca fiind singura 
calificată la o asemenea titulatură.  

Se cer mai întâi o serie de lămuriri 
suplimentare, pentru a ne introduce în mod 
corespunzător în atmosfera necesară care va 
conduce cititorii înspre achiziţionarea (măcar cu împrumut de la bibliotecă a) volumelor şi de a începe, 
astfel, dragi iubitori de carte, o călătorie cum rar v-a mai fost dat să faceţi. 

O chestiune ce trebuie neapărat clarificată (chiar într-un cadru extins) este cea legată de 
percepţia publicului larg vizavi de anumite genuri (sau subgenuri) literare, considerate nu o dată cu mult 
mai de nişă decât ar fi ele în realitate. Eroarea se produce, probabil, din cauza faptului că acestea par să 
vizeze un target (public-ţintă) specific, şi cam atât. Nimic mai greşit. Aşa se reuşeşte doar crearea unui 
vid, a unui gol ce trebuie cât mai curând re-umplut cu cititorii lipsă, odată ce aceştia se vor fi lămurit că 
oricine poate citi (şi înţelege cu uşurinţă) cărţi aparţinând genurilor SF, fantasy sau altele asemănătoare – 
exact la fel cum se citeşte un thriller psihologic sau un roman de dragoste, unul poliţist ori unul clasic! 
Deseori genurile şi subgenurile ajung să se întrepătrundă, chiar în mod fericit, atrăgând astfel cititori 
diferiţi. Concluzia este simplă: renunţaţi la preconcepţii şi dacă auziţi din surse avizate de o carte cu 
adevărat bună, nu vă sfiiţi să vă apucaţi de ea, nu numai pentru că e diferită faţă de ceea ce citiţi de 
obicei, ci tocmai de aceea. La urma urmei, o carte bună, minunată, genială şi sclipitoare, extraordinară, de 
neuitat, recomandabilă şi de cumpărat neapărat şi de făcut cadou şi de vorbit despre ea cu orele poate fi 
de orice gen (sau subgen) ori o combinaţie a acestora, în cele mai uluitoare, ba chiar incredibile, 
încâlcite, dar şi delicioase moduri cu putinţă. 

(Şi) Stephen King este considerat de (prea) mulţi un scriitor de nişă. Antisubscriu vehement la o 
atare categorisire atât de nemeritată. Greşeala mai poate veni şi din cauza percepţiei majorităţii – fiind, 
totuşi, un scriitor extrem de popular –, aceasta considerând că asemenea cărţi sunt „gustate” doar de 
unii. Dar în scrierile lui, chiar dacă tuşele principale sunt cele care vizează relaţia supranaturalului cu 
obişnuitul (şi felul în care cele două se întrepătrund, cu specificaţia că relaţia are loc doar în spaţiul 
literar), vom găsi din belşug şi tendinţe înspre psihologie, dragoste, umor sau scene şi elemente tragice, 
plus nelipsita dihotomie bine versus rău. De altfel, autorul a şi declarat în nenumărate rânduri că este 
profund interesat de omul simplu, obişnuit – acela este pus în faţa încercărilor care, în cazul lui King 
(dată fiind construcţia psihologică şi [auto]educaţia cultural-literară, cu influenţele filmelor anilor ’50 ai 
secolului trecut şi compoziţiile cel puţin stranii ale lui E. A. Poe şi H. P. Lovecraft), nu puteau avea 
decât o puternică înclinaţie supranaturală. 



Recenzii 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

128 

Câteva cuvinte despre Stephen (Edwin) King, imaginându-mi (cu reală neîncredere) că ar mai fi 
cineva în sistemul ăsta solar care să nu aibă habar de aceste atât de banale cunoştinţe primare despre 

Rege. ☺ Născut în 1947 în Portland, statul Maine, USA. Tăticul îşi va părăsi familia pe când micuţul 
Stevie avea doar doi anişori, habar n-având ce faimos va deveni cea de-a doua odraslă a lui, cam vreo 
trei decenii mai încolo. Dac-ar fi ştiut, probabil că n-ar mai fi plecat, daaar..., dacă n-ar mai fi plecat, 
poate că viitorul scriitor ar fi avut o altfel de viaţă, mult mai liniştită, de nu chiar anostă, şi aşa poate că 
geniul lui de povestitor-născocitor ar fi rămas adormit, adânc îngropat în subconştient. Aceste jocuri de 
cuvinte, de genul cum ar fi dac-ar fi şi cum era dacă era au fost dintotdeauna instrumente zilnice pentru S. K.; 
de aceea le vom tot întâlni în viitoarele lui compuneri libere şi literare. 

Până să se apuce de scris de-adevăratelea, din ’62 până-n ’66 frecventează liceul Lisbon Falls 
High, iar între ’66 şi ’70 e student la Universitatea Maine din Orono. Lucrează ca bibliotecar la facultate 
şi cam tot pe-atunci publică ceva povestiri în revista Maine Campus, cu rubrică permanentă (denumită 
King’s Garbage Truck – Camionul de Gunoi al lui King). 

Băiat serios, în 1971 îşi pune pirostriile, luându-se pe viaţă (putem liniştiţi presupune asta acum, 
în 2020) cu poeta Tabitha Jane Spruce, făcându-şi-o regină şi ajutând la creşterea demografică cu trei 
copilaşi, o ea (Naomi) şi doi de el (Joe şi Owen). 

Că avea să scrie, toată lumea din jur ştia. Unii credeau şi că va deveni faimos. Dintre cei care nu 
erau chiar convinşi încă de asta era odată unu’ pe numele lui Stephen (Edwin) King care, dacă vă vine să 
credeţi, aruncă la gunoi manuscrisul la care se blocase şi care nu dădea semne de revitalizare. Soţioara 
lui iubitoare ia hârţoaga din coş şi i-o pasează înapoi (nu vom şti niciodată cât de subtil), dându-i clar de 
înţeles că nu aşa merge treaba şi că niciun editor nu va căuta vreodată prin tomberonul familiei King 
după manuscrise geniale. (Bine că nu i-a dat foc...) Impulsul a fost dat şi sugestia clar înţeleasă; astfel, 
omenirea va ajunge să citească cu uimire Carrie, povestea cu accente horror, tristă şi emoţionantă, a unei 
adolescente telekinetice, pentru care va primi un avans iniţial minuscul, de doar 2.500 $ (odată cu 
recunoaşterea potenţialului de vânzare, drepturile vor fi vândute cu o sumă record: 400.000 $!). Dar 
între timp şi răul a fost făcut, căci până să dea cu adevărat lovitura sau, mai corect spus, până să se 
dedice în totalitate scrisului, Stephen va face cunoştinţă şi cu abisul din care (poate că) izvorăşte şi 
creaţia, dar şi consumul abuziv a diverse substanţe toxifiante. Iată ceva interesant: dacă tot s-a holbat 
îndelung la abis, abisul răspunzându-i cu aceeaşi monedă, printre altele, a fost suficient de inspirat să 
preia din zbor destule idei şi imagini despre şi dinspre tenebre, încât să-i ajungă de-o prolifică şi lungă 
carieră literară. Long story short, suntem la aproape jumătate de secol de când King scrie şi încă nu s-a 
oprit. Din fericire. Romanele celui ce poartă predestinat un nume de familie atât de lipsit de echivoc 
sunt vreo 50, sute de povestiri, ecranizări cu nemiluita, nu la fel de încântătoare (cu rare, dar notabile 
excepţii) – iar pentru el, totul pare o joacă! Pare. 

Dovada că nu e doar un scriitor vandabil (cu un venit anual de vreo patruzeci de milioane 
amărâte de dolari) vine prin acordarea prestigioasei Medalii pentru Contribuţii Deosebite în Domeniul 
Literaturii Americane, oferită de National Book Foundation. Pe lângă această importantă recunoaştere 
literară, a mai câştigat (sau a fost nominalizat de nenumărate ori la) o multitudine de premii de profil, 
cum ar fi: Locus, Hugo, Bram Stoker şi multe, multe altele. 

Atipic, cumva, nu voi vorbi (prea mult) despre saga în sine. Descrierea v-ar ţine departe de o 
aventură literară ce cu greu îşi găseşte echivalent. Aş accentua mai degrabă simbolistica generală a seriei, 
încercând astfel să ajut mai ales non-fanii unui scriitor de gen(i)ul lui Stephen King să fie introduşi într-o 
„minunată lume nouă”, sugerându-le nişte „chei” în a înţelege o parte din mesajul de ansamblu al 
poveştii, restul urmând să-l facă singuri, descoperind pagină după pagină uimitoare revelaţii de care, 
după cum atât de bine ştim, este capabilă literatura de ficţiune. 

Maestrul a vrut (şi se consideră că a şi reuşit) să se înscrie în galeria acelor scriitori profesionişti 
care au produs o operă de mare întindere, o creaţie cu adevărat epică, o saga într-atât de inconfundabilă 
pe cât este Partenonul, Colosseum-ul, Poarta Brandenburg, Turnul Eiffel sau Statuia Libertăţii (asta ca 
să ne referim, întâmplător şi pe sărite, la domeniul arhitectural, exemplificând icon-uri cunoscute de toată 
lumea; imaginaţi-vă, dacă doriţi, alte domenii artistice, precum pictura, sculptura sau muzica, unde tot 
atât de uşor putem găsi în doar câteva secunde simboluri universale). În domeniul literar se pot găsi, la 
fel de uşor, destule repere literare definitorii: de la Iliada şi Odiseea, la Război şi pace, de la Roşu şi Negru la 
Muntele Vrăjit, de la Stăpânul Inelelor la Edda – iar exemplele ar tot putea curge... 
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Ca şi destui alţi colegi de breaslă, nu numai că nu a ezitat să se inspire din operele altor mari 
oameni de litere (sau alţi artişti, de regulă muzicieni sau cineaşti), şi nu doar citând diferite pasaje – ceea 
ce a făcut a fost să folosească simbolistica acestora în propriile-i cărţi, dar, atenţie!, nu din lipsă de 
inspiraţie, o, nu!, aşa reuşind o dublă lovitură de maestru: unificarea culturii artistice la nivel universal, 
arătând astfel originea singulară a geniului creator uman şi, totodată, oferirea unui tribut binemeritat 
unei cărţi, poveşti, poezii, unei meme culturale şi autorului lor. Prin fiecare poveste nouă ajungem să 
retrăim poveşti vechi; nimic nou sub soare, iar poveştile se tot spun, respun şi aşa va fi, până la Sfârşit. 
Şi e foarte bine aşa cum e. 

Eroul acestei lungi călătorii (desigur, iniţiatice şi revelatoare) este Roland. Niciodată nu ar fi reuşit 
să facă nici pe sfert din câte a izbutit, singur. Roland este arhetipul, Omul din fiecare dintre noi, cu toţii ne 
identificăm în strădaniile lui cu sinele, tentaţiile, obsesiile, duşmanii şi obstacolele; tot aşa, nici noi, singuri, 
n-am fi supravieţuit nici măcar copilăriei. Astfel, primii ghizi ne vor fi fost părinţii pe care prea ades îi 
dezamăgim, ucigându-i încet din prea multă iubire strâmb (şi deci impropriu) exprimată. Profesori şi 
prieteni, camarazi şi iubite, rămân cu toţii-n urmă, în faţă întinzându-se pustiul doar... şi-un vis. Acela de-a 
recupera totul şi a-l retrăi mai bine, mai prezent, mai înţelept. Drumul lui Roland este drumul umanităţii, 
al întregii specii, căutarea sensului care devine scop urmat fanatic – la capătul drumului fiind Turnul 
Întunecat. Acelaşi drum îl urmăm noi toţi, şi dacă ştim (sau vrem) şi dacă nu. Himeră oare? 

Povestea lui Roland şi a companionilor săi are un cadru neobişnuit: un straniu decor cyberpunk, o 
lume de după o Apocalipsă provocată de oameni-corporaţii cu ajutorul roboţilor şi a altor maşinării 
malefice, unele supravieţuind cumva, amintind rămaşilor un trecut teribil. Regulile postapocaliptice sunt 
de tip western, iar Roland este un pistolar (printre altele, Clint Eastwood nu e străin de inspiraţia indusă 
subliminal autorului...). Cuvântul pistolar are o grea conotaţie, căci aici e vorba de mai mult decât un tip 
cu două pistoale grele, cu mânere de santal, agăţate şmechereşte la brâu; Roland, după cum îi destăinuie 
şi prooroceşte până şi numele, e un cavaler, un păstrător al Ordinii şi Sensului într-o lume, altfel, de 
mult dezghiocată şi care dă să se sfărâme şi mai şi, spre finala dezintegrare. Astfel, Roland devine 
agentul ultim, anti-distrugătorul lumilor. La polul opus pare să fie Turnul Întunecat care, prin forţa lui 
uriaşă, atrage tot, toate energiile, Răul şi pe Roland însuşi. E reprezentarea extraordinară, literar vorbind, 
a unei găuri negre, a dincolo-de-orizontul-evenimentelor, a haosului, deci, dar şi a unui posibil răspuns. 
Geniul lui Stephen King se va vedea în toată grandoarea lui, prin sfârşitul incredibil al poveştii – 
singurul răspuns posibil, atât de minunat, logic, frumos, superb, sublim, scânteietor. 

De-a lungul înşiruirii timpului cât povestea a fost scrisă (1982-2012, plus lungile perioade dintre 
– când acţiunea trena sau subiectul, cu complexele-i implicaţii trebuia să stea la „macerat” într-un sertar, 
în manuscris, sau vreun adânc cotlon al minţii scriitorului, „obligat” fiind de povestea însăşi), s-au 
întâmplat destule, în viaţa lui, şi-n lume, de asemenea. Stephen King a scris multe alte cărţi, în paralel, 
câtă vreme destinul lui Roland se „cocea” la foc mic, în furnalele Creaţiei. 

De la venerabile doamne, temătoare că nu vor apuca în viaţă sfârşitul tipărit al epopeii lui 
Roland şi a prietenilor săi, până la deţinuţii ce-şi aşteptau execuţia în vreun penitenciar american de 
maximă securitate, destui au fost aceia care l-au implorat la propriu pe King să le destăinuie doar lor ce 
va fi, cum va fi, va ajunge Roland la Turn, singur, sau..., şi ce va găsi acolo – dar cum să le răspundă, de 
vreme ce nici el nu ştia?! Cum să facă una ca asta, cum să-şi trădeze cohortele de fani înfriguraţi, să 
grăbească povestea, ca şi cum ar putea, ca şi cum ar şti cum... Pur şi simplu, imposibil. Şi n-a făcut-o. 
Sunt unele limite: şi regi, şi zei au graniţe uneori peste care numai Timpul e stăpân absolut. 

Multe ar mai fi de spus, prea multe... dar nu vă aşteptaţi să vă destăinui totul, nu-i aşa? La treabă, 
deci. Avem o poveste luuungă de citit, aşa că asiguraţi-vă că nu aveţi nimic pe aragaz sau termene-limită 
de predat, ori copilaşi de culcat... Nimic nu va mai fi la fel. 

Nimic şi nimeni, niciodată, nu va fi în stare să reducă până la zero absolut puterea pe care o 
poate avea o poveste bine spusă (sau scrisă, în cazul nostru) – impactul ei durând milenii. Cu siguranţă 
că această veşnic neostoită foame de poveşti e înscrisă adeneic în noi toţi şi, de aceea, spectacolul merge 
mai departe, păstrându-şi valorile intacte. Saga lui Stephen King, unică în felul ei, este una dintre multele 
dovezi – o asigurare că întotdeauna va mai fi ceva de spus, că mai există poveşti de născocit şi că cei ce 
au nevoie de ele, mai ceva ca de aer, nu sunt puţini. S-a tot repetat, sunt atât de dese momentele în care 
greşim, nouă şi altora, şi e păcat. Dar Povestea ne mai spune şi că putem simţi fizic magia, şi aşa 
imposibilul devine posibil, iar visul realitate. Din nou. Dintotdeauna. 
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Titi Damian – harul lecturii şi harul scrierii 

 
Aurel ANGHEL 

Buzău 

 
Motto: 
Sufletul celor care şi-au perindat paşii prin sălile de clasă rămâne mereu tânăr şi trăieşte cu gândul la acel ATUNCI 

irepetabil al tinereţii. Normaliştii sunt purtătorii unui însemn nobiliar, care nu le dă drepturi în plus, ci doar sfânta îndato-
rire de a răspândi lumina cunoaşterii..., rosteam eu cu emoţia firească a curgerii anilor la cele paisprezece întâl-
niri de promoţie de la Pedagogica Buzăului. 

 
Unul dintre aceşti normalişti este şi scriitorul, omul de cultură bu-

zoiano-urzicenean, profesorul Titi Damian, coleg de şcoală dintr-o 
promoţie mai tânără. Sunt, cred, unul dintre cei care i-au citit rând cu 
rând tot ce a scris, adică nouăsprezece volume de proză, publicistică, eseu 
şi critică literară, începând cu Fagul (primul roman pe tema colectivizării, 
din tetralogia Muscelenii, mai cuprinzând şi Umbra, Norul, Ruina, iar dacă 
luăm în calcul şi recentul volum, Sisif coborând muntele, avem, de fapt, o 
pentalogie), un roman de aproape 2.000 de pagini care i-a adus un bine-
meritat succes, recunoaşterea unanimă a cititorilor şi a celor care trudesc 
asupra cuvântului. Un volum de 350 de pagini, intitulat Cronicele 
„Muscelenilor”, a adunat, doar până în 2014, cronicile apărute în reviste de 
prestigiu din ţară cu impresii ale criticii literare contemporane sau ale 
simplilor cititori despre cărţile sale. 

Cele două cărţi recent publicate, Exegeze contemporane şi Lecturi la miezul nopţii, fiecare de câte 300 
de pagini, mi-au fost oferite cu puţin timp în urmă, în chiar ziua ridicării lor de la Editura Editgraph din 
Buzău, la începutul lui februarie 2020. Am reuşit să le citesc, dar nu îmi pot explica de ce, faţă de alte 
dăţi când am scris despre cărţile acestui mare scriitor, nu am reuşit să mă apuc imediat să fac un comen-
tariu. M-a obsedat o întrebare la care abia astăzi i-am găsit răspuns. Ar fi putut profesorul Titi Damian 
să ocupe o catedră în învăţământul universitar? Şi răspund fără ezitare: Da, aceste două cărţi de critică 
literară, de istorie literară, de cultură, de estetică şi eseistică îl recomandă cu prisosinţă. Prima carte, Exe-
geze contemporane, poate constitui, în opinia mea, o lucrare pentru obţinerea unui doctorat magna cum laude. 
O privire asupra titlurilor şi apoi o adâncire în lectura lor poate lămuri pe orice cititor despre munca 
uriaşă şi investiţia de inteligenţă depuse pentru strângerea materialelor documentare, sute de ore de lec-
tură, întocmirea de fişe, un adevărat model de muncă şi redactare pentru studenţi, pentru cei care do-
resc să abordeze acest domeniu. „Cultura faliei si modernitatea românească” este primul eseu referitor 
la o carte semnată de reputatul profesor constănţean Angelo Mitchievici, unul dintre cele mai temeinice 
studii, introducând şi teoretizând două noţiuni din domeniul teoriei literare pe mai bine de 400 de pa-
gini: falia şi modernitatea. Al doilea eseu este o amplă analiză a problematicii criticii literare, prin pre-
zentarea cărţii unuia dintre cei mai valoroşi teoreticieni şi critici literari contemporani, Radu Voinescu – 
un nume care spune multe în puţine cuvinte –, „Printre primejdiile criticii”, în care autorul realizează o 
excelentă radiografie a criticii literare româneşti din preajma anului 2000, elaborând nu mai puţin de şai-
sprezece critici cu cărţile lor, având problematici extrem de diverse. Din prezentarea minuţioasă a cărţi-
lor şi din evidenţierea ideilor, autorul se vădeşte a fi o adevărată enciclopedie a criticii, adică oferă abso-
lut toate informaţiile despre autori şi cărţi, într-un stil care-l trădează pe scriitorul, pe creatorul de sin-
tagme şi metafore care să-l apropie pe cititor de acest domeniu destul de arid. Aspecte pe care, cu inteli-
genţă, har şi modestie Titi Damian ni le transmite şi nouă, cititorilor. 

Descopăr, mai departe, altă cronică la un jurnal care se transformă într-un roman, „Încercarea 
scriitorului”: un hoinar îndrăgostit de muzică, pictură, lecturi devine scriitor, Tudor Ţopa, în opera căru-
ia găsim portrete, descrieri, splendidul zbor spre lumină, vise, coşmaruri, nopţi bahice, treziri, călătorie 

Aurel Anghel 
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şi căutarea drumului spre creaţie şi perfecţiune. Defilează în cele două cărţi ale lui Titi Damian oameni – 
creatori şi caractere, intelectuali fini – înzestraţi de Dumnezeu cu talent, cu imaginaţie, cu putere de 
muncă, cu nesaţiu de frumos şi adevăr, precum Ion Roşioru – maestru al poeziei cu formă fixă –, cu 
volumul Îşi pierde urma Inorogul, poezia modernă de bună calitate a poetului Petre Rău, din volumul Îndră-
gostirea de zmeu. Se opreşte şi asupra satului românesc, la creaţiile referitoare la acesta ale lui Costel Suditu 
în volumul Terra nobilis, dar nu-i scapă nici poezia unui tânăr, mort prematur cu poezia în braţe, Inculeţ 
Bălan, cu volumul antologic Dragostea în limba română. Găsim prezentată şi creaţia unui senior, Corneliu 
Antoniu, cu al său splendid Căutătorul de nisip, înălţând un cântec din pustiul sufletului către pustiul uni-
versului. Aflăm totul despre scriitorul unic din literatura română, Mateiu I. Caragiale, semnată de seniorul 
criticii, Barbu Cioculescu. Meritoriu este faptul că Titi Damian se opreşte şi asupra prozei şi poeziei au-
toarelor (femei), printre care găseşte scriitoare talentate care surprind realităţile vieţii şi vremii, cu ne-
numărate nuanţe, cu sensibilitate, limpezime şi profunzime: Nicoleta Cristea Ifrim, cu romanul pe tema 
misandriei, Mama Mia, Camelia Ardelean – poetă, cu volumul Ecouri din tenebre, şi Elena Bolânu – litera-
tură pentru copii. Tronul străbunilor din Ţara Haţegului, de prof. dr. ing. Romeo Ioan Mânzală ne aduce în 
atenţie informaţii interesante despre centrul energetic din Ţara Haţegului, cu cele şapte puncte energeti-
ce principale şi active ale tărâmului sacru, România. Instructive sunt şi cele două cărţi-eseu ale lui Dumi-
tru Tiberiu Costăchescu despre diplomaţie, Diplomaţie şi protocol, alta despre religia din mileniul III, Religie 
şi globalizare. Teatrul este reprezentat şi el, prin dramaturgia lui Dumitru Istrate Ruşeţeanu, Libertatea de 
apoi, precum şi poezia de dragoste îşi găseşte locul prin volumul lui Vali Niţu, ba chiar şi un traducător, 
târgovişteanul George D. Piteş. Proza fantastică actuală este reprezentată prin două nume constănţene: 
Diana Dobriţa Bîlea şi Ovidiu Dunăreanu, prin excelentele romane Omul dintre două lumi şi, respectiv, 
Lumina îndepărtată a fluviului. Am savurat cronica de întâmpinare făcută micului (ca întindere), dar mare 
(ca profunzime) roman-parabolă, semnat de ialomiţeanul Gheorghe Dobre, Şi au trăit ani mulţi, fericiţi. 
Adaug alte nume de scriitori consacraţi care-şi găsesc locul în cele două volume: eseistul Firiţă Carp, 
cunoscuţii poeţi buzoieni Theodor Cabel, Ştefan Dima-Zărneşti, Nicolae Gâlmeanu, dar şi scormonito-
rul în arhivele Academiei, Ilie Mândricel, filosoful teolog Nicolae Muşat, neobositul pârscovean publi-
cist Gheorghe Postelnicu, talentaţii povestitori Marian Rădulescu şi consăteanul muscelean Petre Rota-
ru-Colţi, apoi Iulian Moreanu, Lucreţia Elefterescu şi regretatul îndrăgostit de aviaţie Mircea Dumitriu. 
Nu puteam să nu aflu câte ceva şi despre Zaharia Stancu, văzut de Silvia Ioana Sofineti în mileniul III, 
sau despre cercetările distinsului cărturar roşiorean Stan V. Cristea, cu scrierile vieţii sale referitoare la 
biobibliografia lui Marin Preda. 

Cărţile cu tematică extrem de diversă prezentate în 
cele două volume au un numitor comun, la pătrat, talentul şi 
munca, sunt citite şi studiate de către Titi Damian pentru 
cititori – balsam sufletesc în aceste momente de durere naţi-
onală. Pentru că autorul splendidelor eseuri trece în finalul 
fiecărei cărţi prezentate şi numărul de pagini, nu mi-a fost 
greu să adun. Ştiţi câte pagini a citit, a fişat acest muncitor 
autor pentru noi, cititorii, ca să ne dea opţiuni de lectură? 
Mai mult de 12.000 de pagini, mai precis 42 de autori cu 51 
de cărţi, dovedind posibilităţile autorului de a se adapta la o 
tematică diversă: proză scurtă, roman, poezie clasică şi mo-
dernă, eseu, critică, teatru, cărţi pentru copii, proză fantasti-
că, literatură ştiinţifică, teologie, globalizare, diplomaţie şi 
protocol. N-ai cum să te plictiseşti. Citindu-i cărţile, devii 
mult mai interesat de fenomenul literar actual. Mă tot întreb: 
Câte ore de muncă? Câte nopţi nedormite? Câte ore în faţa 
calculatorului? Cărţile îşi justifică motto-urile, foarte inspira-
te, din Marin Preda şi, nu se putea altfel, din Dostoievski: 
Lectura. Ştim. O formă de fericire. M-ai făcut fericit, Titi Dami-
an, citind pentru mine 51 de cărţi semnate de 42 de autori! 

Toate articolele sunt publicate în cele mai titrate reviste literare, începând cu revista noastră de 
suflet, Helis (Slobozia), dar continuând cu Ex Ponto (Constanţa), Litere (Târgovişte), Bucureştiul literar şi 

Titi Damian 
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artistic, Tribuna (Cluj-Napoca), Arena literară (Bucureşti), Bibliotheca septentrionalis (Baia Mare), Boema (Ga-
laţi), Familia (Oradea) şi încă vreo 30 de reviste de cultură. 

Din motive subiective, mă voi opri şi asupra unui eseu referitor la cartea de peste 600 de pagini, 
Prin subteranele dostoevskiene, semnată de reputatul scriitor şi critic Ion Fercu, şi el fost normalist, apoi pro-
fesor de filosofie. Am fost profesor şi am predat limba rusă la Colegiul Naţional „B. P. Hasdeu” din 
Buzău. Am citit Dostoievski şi în original, am avut interesante discuţii cu elevii, cu cei interesaţi, chiar şi 
cu un profesor de fizică. Am o viziune proprie pe această temă pe care nu o dezvolt acum. Articolul 
scris de Titi Damian a spulberat imaginea pe care mi-o construisem în atâţia ani despre Dostoievski şi a 
stârnit în mine dorinţa de a citi cartea lui Ion Fercu, pe care Damian o denumeşte în eseul său „un mo-
nument românesc de cultură pentru F. M. Dostoievski”. Sper să găsesc cartea, să o citesc şi să scriu, la 
rândul meu, dar sigur sunt ca nu voi reuşi acest proiect la nivelul universitar la care a scris Titi Damian. 

Îi sunt recunoscător pentru atenţia acordata cărţilor mele, recenzate în reviste, în cărţile de cro-
nici şi în articole de întâmpinare. Mă simt onorat să mă aflu la p. 165 în Exegeze contemporane, cu prezen-
tarea romanului Pârnod, în finalul articolului Titi Damian făcând următoarea remarcă: Aurel Anghel, cu 
talentul său incontestabil de mare povestitor, se ridică, împreună cu romanul său, deasupra vremurilor potrivnice atât lui, 
cât şi satului, pentru că el iubeşte Bărăganul din adâncul fiinţei sale, iubeşte Cocora lui dragă pe care o introduce în lite-
ratură pe uşa din faţă, situând-o alături de alte localităţi rurale blagoslovite de Dumnezeu cu câte un scriitor care să le 
ducă mai departe nemurirea: Lancrăm, Hordou, Salcia, Siliştea-Gumeşti, Humuleşti, Florica, Pârscov, Muscelu-
Cărămăneşti... 

 
Carpe diem – clipa de faţă 

 
Rostire de dragoste şi salut la sărbătoarea Şcolii Normale din Buzău din Decembrie 2004. 
Întâlnirea de promoţie se încheiase. O linişte dureroasă s-a aşezat în sufletul meu, ca o zăpadă ce 

te surprinde, undeva departe de casă. Încet, frigul punea stăpânire pe mine. Senzaţia că ceva se pierde şi 
se topeşte în învălmăşeala fulgilor din sufletul meu îmi dădea pentru prima oară o stare de sfârşit apro-
piat. Să fie oare clipa aceea neaşteptată, necunoscută, pe care nimeni nu o programează şi nu o aşteaptă? 

Au trecut câteva secunde şi din nou echilibrul şi luciditatea s-au reinstaurat. Realizam că ceva nea-
semuit de frumos se încheiase, eram iar singur, îmbătat o clipă de bucuria regăsirii colegilor, a câtorva 
profesori care au venit să ne vadă. A câta oară? Refuzam să răspund la întrebare. Terminasem şcoala cu 
35 de ani în urmă, de la 15 ani, cu dragii mei colegi Gheorghe Dudu şi Nicolae Făşie am chemat la fie-
care 5 ani colegii, să ne vedem, să trecem iar în bănci, să retrăim acel timp atât de drag nouă când, fără 
motive speciale eram veseli şi fericiţi. În minte îmi răsuna sonata din poezia lui Nichita: „Amintiri are 
numai clipa de faţă/ Ce a fost, ce va fi nu se ştie...” Clipa, iată cuvântul ce m-a obsedat o lungă perioadă 
de timp după întâlnire, clipa de o zi care deja trecuse şi clipa ce se va repeta, pentru a câta oară?, peste 
încă 5 ani... Din nou starea aceea de rău apărută din senin m-a cuprins, o durere surdă s-a aşezat undeva 
înăuntrul meu. Am simţit nevoia să mă aşez pe o bancă şi să stabilesc locul de unde venea durerea atât 
de neaşteptată, care mă putea pierde. M-am aşezat pe o bancă, liniştea Crângului din jur m-a adus din 
nou în stare de control ferm al trupului şi al gândurilor răvăşite. 

Am văzut numeroase întâlniri de promoţie, ale unor generaţii de absolvenţi, unii de vârsta tatălui 
meu, alţii mai apropiaţi de vârsta mea. Mă integram o clipă emoţiei grupului... Îi vedeam cum se apropi-
au, unii impetuos şi zgomotos, alţii liniştit şi calm. Pe feţele lor era aceeaşi bucurie a revederii, dar şi o 
mirare căreia nu-i puteau găsi explicaţia... Multora memoria le propunea un joc nou; de fapt, vedeam 
cum se sperie de ceva la care nu se aşteptau... Tu eşti, Pufi? Bravo, ai ghicit, eu sunt Pufi. Uite-l pe Sar-
ma! Sarma eram eu, dar Gogoaşă n-a venit? Unde e Gogoaşă? Gogoaşă stătea deoparte să se mai umfle 
o lecuţă. 

Dar Ninela n-a venit? Ninela, se apropie de cel întrebat, răspunzând cu chipul lui uşor îmbătrânit 
şi îl îmbrăţişă pe Părintele Mihăilă, un fel de tartor al clasei noastre, nelipsit de la toate năzdrăvăniile, dar 
şi de la toate întâlnirile. Această clipă a revederii e greu de prezentat, ea nu poate fi povestită, ci doar 
trăită. Cineva anunţă: „Vine, uite, vine domnul Beldescu!” Toţi îşi îndreaptă privirea spre intrarea prin-
cipală, pe care tocmai intrase domnul nostru de română, cu acelaşi chip unic, de om născut să fie profe-
sor. Emoţia ne cuprinde pe toţi în acelaşi fel; profesorul Beldescu se apropie şi, cu aceeaşi voce egală şi 
fermă, ne ia pe rând, ne întreabă, ne îmbrăţişează... 
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Iată, dragii mei, frânturi din emoţiile unor clipe ca şi cea de astăzi, pentru care am împărţit timpul 
dintr-un an în două. Înainte şi după Sf. Spiridon, când voi fi iar la Şcoala noastră cea dragă, această zi din 
preajma Sărbătorilor, când ne întâlnim să vedem cu uimire că doar noi ne schimbăm, suntem mai maturi 
cu un an, să vedem această revărsare de candoare şi tinereţe, tot o clipă a tinereţii de o zi, care se manifestă 
atât de liber şi tumultuos ca bătaia ritmică a unei inimi perfecte. Şcoala noastră, cea veche şi cea nouă, cea 
cu atâtea nume, Normală, Pedagogică, Medie 3, şi iar Pedagogică şi iar Normală şi Colegiu şi Institut, dar 
mai are vreo importanţă ce nume poartă sau faptul că încă un Carpe diem ne face iar ce am fost, tineri şi 
fericiţi prin generoasa perseverenţă a actualilor profesori şi elevi de a menţine o tradiţie, această dulce pun-
te prin care ne legăm de trecut şi de viitor. A spune doar mulţumesc organizatorilor e o formalitate. A vă 
îmbrăţişa, dragii mei, pe toţi cei prezenţi aici e o bucurie pe care nu o pot ascunde, a rosti Vivat, Crescat, 
Floreat e dorinţa căreia îi dau glas, eu cel venit azi la sânul celei de-a doua mame. 

Prof. Aurel Anghel, în numele colegilor seriei 1955 
 
 

Omagiu înaintaşilor 
 

Fiecare dintre noi a avut un mare dascăl, un model care i-a marcat existenţa şi i-a rămas în memoria afectivă, 
nu atât prin existenţa sa didactică, cât mai ales prin spiritul său, prin omenia sa. Marea mea şansă a fost să întâlnesc la 
Şcoala Pedagogică din Buzău o galerie întreagă de dascăli şi colegi, faţă de care îmi fac o sfântă datorie de a le pune chi-
pul, după puterea mea, în lumina nemuririi. A trebuit să mă lupt cu neputinţa vorbelor, cu stângăcia exprimărilor, cu 
banalitatea unor fapte relatate. Am fost susţinut însă de permanenta emoţie, de gândul curat pe care l-am avut pe parcur-
sul scrierii cărţii. Poate nu voi fi crezut că, de multe ori, cu gândul la acei ani, am fost cu adevărat fericit. 

Aurel Anghel, 
absolvent al seriei 1955 

 
Liceul Pedagogic din Buzău este o şcoală a destinelor şi o şcoală a şcolilor. (...) Istoria sa ne răsfiră în serii de 

individualităţi care, oriunde ar fi, nu ezită să-i invoce emblema dătătoare de temei pentru primul impuls al căutării taine-
lor învăţării continue. 

Prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu, 
absolvent al Şcolii Pedagogice 

 
Cu inegalabilă emoţie consemnez marea recunoştinţă şi nestrămutata admiraţie a Madrigalului Românesc pen-

tru tot ce a fost şi va fi între zidurile acestei minunate şcoli – cea Normală din Buzău... 
Marin Constantin, dirijorul Corului Madrigal, 

absolvent al Şcolii Normale, 04.11.1999, 
consemnare din Cartea de Onoare a şcolii 

 
Cine-au fost ei? iubire şi credinţă, 
o treaptă către artă sau ştiinţă 
sădind în noi, elevi de-odinioară, 
iubirea de copii, de cărţi, de ţară. 
 
Sunt nume ca o flacără de vie: 
Spui Ţane şi-nţelegi pedagogie, 
Spui Cucu, Bordea spui-traduci minune, 
Rigoare, iscusinţă, pasiune. 

Fragment din Balada întoarcerii, 
de Passionaria Stoicescu, fostă elevă, 

consemnare din Cartea de Onoare a şcolii, 21.05.1988 
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Yuval Noah Harari despre macroistorie, asumarea prezentului 

şi înţelegerea viitorului 

 
Stanca Ioana URSU 

Baia Mare 

 
Yuval Noah Harari scria în anul 2018 că omul secolului XXI avea să se confrunte în doar câteva 

decenii cu provocări de neînchipuit pentru înaintaşii săi. Autorul nu a prevăzut criza mondială pe care o 
traversează astăzi omenirea, însă a prevăzut schimbările pe care această criză ni le impune ceva mai re-
pede decât estima el. Cele trei volume semnate de Harari se numără printre lecturile de care avem nevo-
ie în momentul de faţă. 

Yuval Noah Harari este profesor în cadrul Departamentului de istorie al Universităţii Ebraice 
din Ierusalim şi a primit titlul de doctor al Universităţii Oxford. Sapiens. Scurtă istorie a omenirii este prima 

carte din seria care i-a adus recunoaşterea internaţională şi se 
numără printre lecturile recomandate de preşedintele Barack 
Obama, Bill Gates şi Mark Zuckerberg. Invitat la Live Talks 
Los Angeles1, autorul declara că a scris-o cu gândul la studenţii 
săi, fără să îşi imagineze că aceasta ar putea să prezinte interes 
dincolo de graniţele Israelului. Cartea a fost tradusă în limba 
engleză în 2014, apoi în alte 50 de limbi. Autorul este solicitat 
pentru dialoguri organizate de prestigioase universităţi şi publi-
caţii din întreaga lume. Organizatorii Forumului Economic 
Mondial de la Davos l-au invitat să ţină discursul de deschidere 
la ediţiile din anii 2018 şi 2020.   

Cărţile lui Harari aparţin unei specii rare, care adaugă 
conţinutului ştiinţific talent literar şi umor. Harari optează pen-
tru un registru accesibil şi prietenos cu publicul neavizat, ape-
lează la surse literare, colorând textul cu expresii ludice. Atunci 
când vorbeşte despre mutaţia genetică responsabilă de revoluţia 
cognitivă, cea care i-a conferit speciei Homo Sapiens poziţia de 
lider al planetei, autorul o denumeşte după elementul biblic 
„mutaţia copacului cunoaşterii”. Proiectul care va face din 
Homo Sapiens un Homo Deus este eradicarea bătrâneţii şi a morţii 

sau „proiectul Ghilgamesh”, după numele eroului antic care a căutat nemurirea. În demersul său, Harari 
ne învaţă să respectăm ştiinţa, păstrând mereu mintea deschisă pentru teoriile viitoare, care le vor con-
trazice pe cele de azi, să privim cu respect trecutul, cu atenţie prezentul şi să fim preocupaţi de ceea ce 
ne rezervă viitorul, dând frâu liber imaginaţiei. Contrazicând imaginea prăfuită pe care ştiinţele umaniste 
au căpătat-o pe măsură ce avansarea tehnologică a accentuat importanţa ştiinţelor exacte, Harari ne 
spune că lumea tot mai tehnologizată va avea nevoie de filosofi care să lucreze în echipele de cercetare 
alături de oamenii de ştiinţă. Aceştia ar putea să prevadă pericolele de ordin etic ce se ascund în proiec-
tele ştiinţifice.  

Sapiens. Scurtă istorie a omenirii descrie călătoria speciei umane, jalonată de cinci revoluţii: revoluţia 
cognitivă (cu 70.000 de ani în urmă), revoluţia agricolă (cu 12.000 de ani în urmă), revoluţia ştiinţifică 
(începută acum 500 de ani), revoluţia industrială (acum 200 de ani), revoluţia informaţională (în plină 
desfăşurare). Vorbind despre Homo Sapiens ca despre specia iubită de soartă, Harari nu uită să prezinte 
felul în care aceasta a înţeles să relaţioneze cu ceilalţi locuitori ai planetei. Autorul este un pasionat apă-

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=q-KG9POMV7I. 
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rător al drepturilor animalelor, despre care vorbeşte pe larg în paginile volumului. Experimentele medi-
cale, creşterea animalelor pentru carne, distrugerea habitatelor şi vânătoarea până la extincţie a unor 
specii sunt subiecte controversate, pe care nu ezită să le însoţească de imagini incomode. Intenţia este 
de a-l face pe cititor conştient de locul şi rolul speciei din care face parte în complicata ţesătură a vieţii 
pe planeta Pământ. 

În Homo Deus. Scurtă istorie a viitorului, Harari aminteşte progresul extraordinar pe care l-a făcut 
omenirea pe parcursul secolului XX, reuşind să învingă cei trei duşmani cu care s-a confruntat de la în-
ceputul existenţei sale: foametea, bolile infecţioase şi războiul şi numeşte ficţiunea drept motiv principal 
pentru care Homo Sapiens a câştigat cursa pentru su-
premaţie. Religiile şi ideologiile politice sunt ficţiuni a 
căror menire este aceea de a coagula mase mari de oa-
meni. Naraţiunile construite în jurul unor personaje 
fictive atotputernice sau al unor idei convingătoare mo-
tivează cooperarea flexibilă în grupuri foarte mari de 
indivizi, iar rezultatele precum agricultura, construcţiile 
gigantice, imperiile şi descoperirile geografice au făcut 
din modesta specie Homo Sapiens stăpâna planetei.   

În 21 de lecţii pentru secolul XXI, Harari propune 
scenarii posibile pentru un viitor apropiat bazate pe 
teoriile emise de oamenii de ştiinţă, dar îşi avertizează 
cititorii în legătură cu fragilitatea acestor teorii şi im-
previzibilitatea evenimentelor care vor modela lumea 
de mâine, refuzând astfel să-şi asume rolul de prevesti-
tor. Printr-o răsturnare dramatică de situaţie, cea mai 
mare ameninţare cu care se va confrunta specia umană 
în viitorul apropiat este, în viziunea lui Harari, realiza-
rea supremă a minţii omeneşti: inteligenţa artificială. 
Perfecţionarea ei va avea drept consecinţă înlocuirea oamenilor cu computere, care vor executa mult 
mai eficient orice muncă. Istoricul crede că pericolul care îi pândeşte pe descendenţii noştri în doar câ-
teva decade nu este extincţia ca urmare a conflictului cu entităţi non-biologice inteligente, ci inutilitatea 
omului depăşit de propriile sale creaţii. Autorul susţine că viitorul va aparţine indivizilor care se vor 
adapta noilor provocări impuse de evoluţia galopantă a tehnologiei şi îi îndeamnă pe cititori să fie pregă-
tiţi să se reinventeze de mai multe ori pe parcursul vieţii. 

 

Yuval Noah Harari 
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Jucătorul, de F. M. Dostoievski 

 
Titi DAMIAN 

Urziceni 

 
Romanul Jucătorul1, publicat în 1866, a fost scris de F. M. Dostoievski în doar patru săptămâni, 

în paralel cu redactarea romanului Crimă şi pedeapsă şi reprezintă un admirabil exerciţiu de disecare psi-
hosociologică a pasiunii jocului de ruletă, un demers interpretativ de mare profunzime. Aceasta pentru 
că scriitorul a trăit întreaga viaţă cu viciul, devenind dependent de ruletă. Romanul este rezultatul unei 
experienţe personale negative acumulate în 1863, în cazinourile germane. Aflat la odihnă în Baden-
Baden, a pierdut, în câteva zile, toţi banii pe care îi avea, dar şi pe ai prietenei sale, Polina Suslova – pro-
totipul Polinei Alexandrovna din roman. 

Romanul foloseşte confesiunea la persoana I ca tehnică narativă, fixând, încă din debut, prin in-
formaţii sumare, indicii de timp şi de spaţiu: Iată-mă întors după o absenţă de două săptămâni. Ai noştri se aflau 
de trei zile la Ruletenburg. Naratorul, Alexei Ivanovici, preceptorul copiilor (Mişa şi Nadia) unui general 
rus, aflat în voiaj în Germania, este şi personajul central al romanului. Următorul personaj pe care auto-
rul îl introduce în scenă şi care va avea un rol extrem de important în marcarea intrigii şi a derulării ulte-
rioare a evenimentelor, vizând destinul lui Alexei Ivanovici, este Polina Alexandrovna, o tânără din an-
turaj care nu-i era deloc indiferentă, dar care, de fiecare dată, evită o întâlnire directă cu Alexei. Mai de-
grabă, atitudinea ei îl derutează prin ambiguitate şi, ca orice femeie care se ştie curtată, cheamă, 
reproşându-i că a întârziat, şi refuză în acelaşi timp, întorcându-i spatele, culpabilizându-l cu un scop 
anume: Când m-a văzut, Polina Alexandrovna m-a întrebat de ce am pregetat atât până să mă întorc şi, fără să mai 
aştepte răspunsul meu, a dispărut. Generalul, care trecea în faţa lumii ca un milionar rus, îi plăteşte lui Alexei 
simbria – o sută de taleri – şi îl îndeamnă să nu cumva să joace la ruletă. Din anturaj mai făceau parte 
Maria Filipovna, mademoiselle Blanche, pe care o curta asiduu generalul şi cu care spera să se căsăto-
rească, şi, desigur, madame Blanche de Comminges, mama ei. Apropiaţi ai generalului mai erau şi un 
englez, mister Astley, o prezenţă plăcută şi potolită, un om timid, de o timiditate dusă la prostie, posibil îndrăgostit 
de Polina, la fel ca şi marchizul francez Desgrieux: Francezul arată mai bine, dar e mai pramatie, englezul e 
onest şi de zece ori mai bogat. Generalul este îndrăgostit de mademoiselle Blanche, dar Alexei Ivanovici îl 
compătimeşte: Bietul general! E pierdut cu totul. Să te îndrăgosteşti până peste cap de o asemenea femeie când tu ai 55 
de ani, eşti văduv cu trei copii, plin de datorii, ruinat, nu cred să existe o nenorocire mai mare. Mademoiselle Blanche 
e frumoasă, observă naratorul prin ochii lui Alexei: M-am temut întotdeauna de genul acesta de frumuseţe. Să tot 
aibă vreo 25 de ani, e înaltă, cu umeri largi, pieptul generos, pielea oacheşă, părul negru ca pana corbului şi foarte bogat, 
atât de bogat, că ar ajunge să împodobească două capete nu unul, ochii negri cu albul puţin gălbui, privirea trufaşă, dinţi 
albi ca laptele şi buze vopsite. Moscul e parfumul ei favorit. Se îmbracă scump şi cu gust. Are mâini şi picioare încântă-
toare, iar glasul îi este de contralto, puţin răguşit. Izbucneşte uneori în râs şi atunci îşi arată toţi dinţii. Mister Astley 
se pare că este şi el îndrăgostit de Polina: Câte se pot citi uneori în privirea unui timid când îl atinge aripa iubirii! 

Alexei Ivanovici este îndrăgostit de Polina, dar răspunsurile acesteia ambigue îl derutează şi-l ţin 
departe de ea: I-am aruncat o privire Polinei, dar ea nu m-a luat în seamă. Întâlnindu-se pe bancă, în parc, Po-
lina i se destăinuieşte: Am nevoie de bani, altfel sunt pierdută! Nu pot să te sufăr, cu atât mai mult, cu cât am nevoie 
de dumneata. Şi, fii pe pace, atâta timp cât o să-mi fii necesar, o să te ocrotesc (p. 17). Polina se află la originea de-
ciziei lui de a juca la ruletă: Iată 700 de florini. Ia-i şi du-te de-i joacă la ruletă, câştigă-mi cât poţi mai mult, pentru 
că am mare nevoie de bani (p. 18). Frământările lui Alexei: Şi din nou mi-am pus întrebarea. O iubesc sau nu? Şi a 
suta oară mi-am răspuns: o urăsc. [...] Oricum, într-un fel sau altul, trebuie să se sfârşească. Îşi dă seama nemaipomenit 
de bine de tot ce se petrece în sufletul meu. Ştie că am conştiinţa imposibilităţii de a se împlini a visurilor mele care încep şi 
se sfârşesc cu ea. Şi asta o bucură nespus. De aceea este atât de sinceră şi de intimă cu mine: e ca o împărăteasă din ve-
chime care s-ar dezbrăca în faţa unei sclave. Pentru că un preceptor nu e important. Cu toate acestea, mă trimite să-i câş-
tig la ruletă (p. 19). 

                                                 
1 Editura Niculescu SRL, 1993, 218 p., traducere de Mircea Alexandrescu, după ediţia Garamond, Paris, Le Joueur. 
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Alexei intră pentru prima dată într-un cazinou, nu din imbold propriu, ci pentru a-i satisface do-
rinţa Polinei, care, la rându-i, avea extremă nevoie de bani. Prin gestul său răspunde, de fapt, unui şantaj 
sentimental al acesteia: Când am intrat – era pentru prima oară în viaţa mea – nu m-am putut hotărî să joc. Îmi 
bătea inima şi nu mă puteam stăpâni. Trebuia să se petreacă ceva decisiv în soarta mea şi se va petrece. Poate că o să fie 
ceva ridicol. Nu-mi pasă! Oricum, banul nu e niciodată ridicol (p. 21). Este hotărât să pună în aplicare cunoştin-
ţele teoretice acumulate prin studiu în legătură cu jocul la ruletă: În pofida tuturor tratatelor despre ruletă pe 
care le parcursesem cu nesaţ, toate regulile şi combinaţiile jocului nu le-am priceput decât atunci când a trebuit să le pun în 
aplicare eu însumi (p. 22). Intrat pentru prima dată în sala de jocuri, este scârbit de fauna întâlnită: În ce mă 
priveşte, mi s-a părut urâtă şi abjectă toată adunătura care alcătuieşte publicul ruletei şi insuportabilul aer de gravitate pe 
care îl abordează cei care iau loc la mese. Sentimentele trăite sunt cele de dispreţ. Când urmăreşte jocurile, 
constată: Sunt două feluri de a juca: al gentlemanului şi al lepădăturii. Pentru gentleman, jocul este prilej de amuza-
ment. Lepădăturile joacă murdar. Crupierii, în capul mesei, verifică mizele şi fac plăţile: alte lepădături! Gândul că in-
tram pentru prima oară în joc pentru altcineva mă tulbura, îmi dădea o senzaţie foarte neplăcută şi aş fi vrut să se termi-
ne cât mai repede. Mi se părea că, jucând pentru Polina, îmi ruinam propriul noroc. Îşi face curaj şi intră în joc. 
Câştigă 800 de florini. Îi duce Polinei, dar îi declară că nu va mai juca pentru ea. Fata aproape că îl obli-
gă să mai joace: Oricât de stupid ar părea, nici eu n-am altă speranţă decât tot ruleta. Aşa că trebuie să joci pentru 

mine. Iar câştigul îl împărţim. Ţin la asta şi aşa ai să faci! (p. 27). Mă 
mai îngăduia, fiindcă avea nevoie de mine (p. 28), constată el cu 
amărăciune, simţind că nu mai poate ieşi din caruselul în care 
a intrat.  

Ajunge în sala de joc dimineaţa. Astley doar îi dă fel şi 
fel de sfaturi, dar el nu joacă, nu se aventurează niciodată. 
Alexei a mizat, a pierdut. A câştigat de trei ori. Nu s-a oprit. A 
pierdut toată suma. Primul şoc: M-am ridicat de la masă buimac şi 
lefter. Polina îi mărturiseşte că are datorii, împingându-l, indi-
rect, să mai joace. Motivaţia lui Alexei de a continua să joace 
este alta: îşi joacă la ruletă dragostea pentru Polina: Sunt convins 
că dacă joc pentru tine, câştig. Sunt fericit să-ţi fiu sclav. Acum Alexei 
trăieşte o dublă suferinţă, însoţită de aceleaşi eşecuri: în dra-
goste şi la ruletă, dar ajunge la concluzia că suferinţa trebuie să ne 
înalţe, nu să ne înjosească (p. 49). E de-ajuns să mă gândesc la foşnetul 
rochiei dumitale ca să-mi vină să-mi frig degetele. Fă ce vrei din mine. S-ar 
putea să te ucid într-o bună zi (p. 51). Merge mai departe cu re-
flecţiile, care-i adâncesc suferinţa: Prin natura lui, bărbatul este 
despot, iar femeia călău. Dumitale îţi place să mă chinuieşti (p. 53). Ca 
să-i testeze dragostea, îl pune să o jignească pe baroana 
Wurmerhelm, însoţită, desigur, de baron: Am cinstea să fiu scla-
vul dumneavoastră!, o salută, scoţându-şi pălăria în văzul lumii. 
Povestea a stârnit zarvă, urlete şi, desigur, nemulţumirea gene-
ralului. Mi-am dat seama că Polina mă dispreţuieşte parcă mai mult, 

iar dispreţul ei merge până la dezgust. Din acest motiv, este concediat de general şi trebuie să trăiască acum 
pe propriile-i picioare, dar totuşi să-şi păstreze demnitatea de om: Nu voiam decât să-mi bat joc de toţi şi, 
după câte s-au întâmplat, să rămân om (p. 68). Desgrieux încearcă să medieze şi-l sfătuieşte: Dumneata nici nu 
aştepţi să ţi se dea satisfacţie, dumneata vrei scandal (p. 7). Primeşte o scrisoare de la Polina în care descoperă 
acelaşi şantaj sentimental care-i dă, totuşi, speranţă: Am nevoie de dumneata şi ai jurat să nu-mi ieşi din cuvânt. 
Te rog să mă asculţi şi, la nevoie, îţi poruncesc. Dacă te-am supărat, iartă-mă! 

În Ruletenburg apare şi baboulinka, Antonida Vasilievna Taraseviceva (75 de ani), mătuşa gene-
ralului, spre stupoarea tuturor, căci toţi o doreau moartă, pentru a-i moşteni averea, pe care însă o va 
juca, în mare parte, la ruletă, spre disperarea celor din jur. Îl angajează consilier la ruletă pe Alexei Iva-
novici. La început câştigă jucând pe zero, câştigă jucând pe roşu, în total, 12.000 de ruble, apoi pleacă 
satisfăcută, purtată în căruciorul ei. A doua zi, Babuşca parcă nici nu se mai putea stăpâni. N-o mai interesa 
nimic afară de ruletă. Cazinoul o aştepta ca pe o victimă sigură. Pierde din ce în ce mai mult, spre stu-
poarea tuturor din anturaj, care se vedeau ruinaţi. Joacă în neştire, de parcă şi-ar fi pierdut minţile. Pier-
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de, nu ţine cont de sfaturile celor din jur, tot mai îngrijoraţi. Conştientizează: Blestemata asta de ruletă m-a 
uşurat de 15.000. Făgăduisem să ridic o biserică de piatră la noi acasă. A doua zi a mai pierdut 50.000 de ruble. 
Părăseşte Ruletenburgul. 

Polina şi Alexei se mai întâlnesc în parc, doar protocolar, fapt care-l determină să analizeze mai 
profund raporturile dintre ei, totul căpătând o dominantă psihologică: Mi-a răspuns la salut dând din cap. 
M-am întors la mine în cameră foarte iritat. Eu făceam pe omul plin de mândrie, dar, pe măsură ce timpul se scurgea, 
deveneam tot mai furios. Că nu ţinea deloc la mine, fie, dar de ce să mă calce aşa în picioare şi să arate atâta dispreţ faţă 
de pornirea mea afectivă pentru ea! Ştie prea bine că o iubesc, mi-a îngăduit chiar să-i vorbesc de dragostea ce i-o port. 
Dacă dragostea mea nu-i face plăcere, atunci de ce m-a lăsat să-i vorbesc despre ea? Ea, însă, nu numai că mă lăsa, dar 
mă întărâtă să-i vorbesc. Îi place să mă vadă cum îmi ies din fire, ca să mă doboare dintr-o lovitură, cu câteva vorbe ustu-
rătoare şi o nepăsare dispreţuitoare. Adineauri, când am întâlnit-o în parc, inima a început să-mi bată cu putere. Nici 
Polina nu poate trăi fără mine! Are nevoie de mine! În viaţa ei există o taină (p. 154). Pentru el, Polina începe să 
devină o enigmă: cu cât îi creşte dorinţa de a intra în posesia banilor câştigaţi de el la ruletă, în aceeaşi 
proporţie creşte şi dispreţul ei pentru persoana lui. Faptul nu-l derutează, ci îl îndârjeşte. 

Întors în cameră, o găseşte pe Polina, care-l informează că are nevoie de 50.000 de franci, 
şantajându-l din nou sentimental: Tu vrei să te las şi să mă duc la englezul acela? Alexei Ivanovici merge ful-
ger la cazinou: M-am năpustit spre cazinou cu speranţa neclintită, aproape o certitudine, de a câştiga. Pierde. Câşti-
gă. Psihologia jucătorului începător, care, înhămat la hazardul câştigului, îşi pierde simţul realităţii, deve-
nind prada inconştienţei: Din această clipă nu-mi mai amintesc de niciun fel de calcul, de nicio miză: nu mai sim-
ţeam nimic, nu aveam nicio emoţie, aşteptam şi reacţionam mecanic, fără să mă gândesc la ceva: tot ce-mi aduc aminte este 
că aveam dinaintea mea grămezi de aur. Nu ştiu dacă trecuse o jumătate de oră de când am venit. Crupierii m-au înştiin-
ţat că eram, la un moment dat, în posesia unui câştig de 30.000 de florini şi că ruleta se închidea până a doua zi. Am 
luat toate piesele de aur şi am dat fuga la altă ruletă, dintr-o altă sală. Am început să mizez la voia întâmplării. Uneori 
simţeam că cifrele îmi joacă în faţa ochilor, mizam inconştient. Pe tâmple îmi apăruseră broboane de sudoare, iar mâinile 
îmi tremurau. Norocul nu mă părăsea. În jurul meu explozii de urale, auzeam: „Pleacă, domnule!” Atunci mi-am bur-
duşit bine buzunarele şi mi-am adunat toate piesele de aur. Totul s-a petrecut într-o clipită. Inconştienţa jucătorului 
se rostogoleşte agresiv, încercând să evadeze în conştient. Mergând pe aceleaşi urme ale hazardului, 
merge la jocul de cărţi, „trente et quarante”, unde juca o lume mai aristocratică. Nu cunoştea jocul, ştia 
doar combinaţiile de roşu şi negru. A mers pe ele. Cineva din spate anunţă: Domnul a câştigat 100.000 de 
florini! Se trezeşte ca dintr-un leşin. Iese din cazinou cu buzunarele bălăbănindu-se. Doi evrei îl sfătuiesc: 
Pleacă repede, cât poţi de repede, din oraşul acesta, altfel pierzi tot. Începe să se teamă de hoţi, de vreun asasinat: 
Deodată mi-a apărut în faţa ochilor hotelul, scăldat în lumină. Polina era acolo unde o lăsasem, pe divan, cu braţele în-
crucişate. M-am postat în faţa ei şi am început să scot de prin buzunare toţi banii pe care-i aveam. Masa era încărcată 
de teancuri de bancnote şi de fişicuri. Polina stătea nemişcată: Polina, uite aici 25.000 de florini – 50.000 de 
franci. Aruncă-i în faţă mâine dimineaţă! L-a privit pe sub sprâncene. Replica ei îl contrariază: Nu primesc bani 
de la dumneata – mi-a spus plină de dispreţ. „– De ce? De ce, Polina?” „– Nu am nevoie de pomană. Te urăsc! Da, te 
urăsc!” Polina ajunsese prada unei crize de nervi: Stăteam îngenuncheat în faţa ei. Părea că i se înceţoşează min-
tea. Când mă strângea la piept, când mă alunga, sărutându-mă cu disperare. Când râdea, când plângea. Un fel de delir 
se înstăpânise. „Tu eşti fericirea mea, tu mi-eşti credincios... Mă iubeşti? Ai să mă iubeşti?” În timp ce râdea, a început 
din nou să mă îmbrăţişeze şi să mă strângă la piept într-un elan de duioşie. A doua zi de dimineaţă, îi cere cei 50.000 
de franci. „Sunt ai mei, nu-i aşa? Ei bine, ia-ţi cei 50.000 de franci”. Mi i-a zvârlit în faţă şi a ieşit ca o furtună (p. 178). 
Polina ajunge la Astley, foarte bolnavă. Acesta îl sfătuieşte pe Alexei să plece cu banii: Când un rus dă de 
bani, unde se duce el? La Paris! mi-a spus mister Astley, de parcă ar fi vorbit ca la carte. Este înduioşat de suferinţa 
Polinei şi, într-un moment de luciditate, constată că dragostea pentru Polina a trecut pe planul al doilea. 
Deja ruleta pusese stăpânire pe destinul lui: Recunosc că, încă de ieri, din clipa în care m-am aşezat la masa de joc, 
dragostea mea pentru ea trecuse pe planul al doilea. 

Este întâmpinat de mademoiselle Blanche, logodnica generalului, care se arată foarte drăgăstoa-
să, aflând că a câştigat 100.000 de florini. Hai să ne distrăm! îl îndeamnă. Desigur că banii aduc la început 
depravare, iar apoi pierzanie: Am intrat în dormitor. Era întinsă sub cuvertura de satin roz. Se vedeau doar umerii 
frumos rotunjiţi, strălucitori şi magnifici, abia acoperiţi de o cămaşă vaporoasă de dantelă care se potrivea de minune cu 
tenul ei cald. „Mon fils, as-tu de cœur? Ţi-e frică? Te iau cu mine la Paris. O să fim împreună şi o să te fac să visezi cu 
ochii deschişi”. Peste o jumătate de oră erau toţi trei în vagon: mademoiselle Blanche, Alexei Ivanovici şi 
madame de Comminges. La Paris, banii îi ţinea la ea. Cântata sută de mii nici n-am mai văzut-o, notează 
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Alexei. Cai, trăsuri, baluri, serate, şampanie, modă... În capul meu nu era decât să se termine repede. Suta de mii 
a durat o lună şi nu m-a mirat deloc. Soseşte şi generalul la Paris, căci plecarea domnişoarei îl scosese din 
minţi. Alexei devine nepăsător la cheltuiala banilor. Află că babuşca este pe moarte, aşa că generalul este 
singurul ei moştenitor. Mademoiselle Blanche nu scapă ocazia, aşa că cei doi se căsătoresc. Îl abando-
nează pe Alexei fără niciun scrupul: Adio, rămânem prieteni şi dacă mai câştigi, treci pe aici şi o să te simţi fericit. 

Pleacă din Paris, având în buzunar vreo 500 de franci, un admirabil ceas, butoni cu diamante 
pentru cămaşă... Parcă îl cheamă din nou ruleta, dar se zice că nu e bine să-ţi încerci norocul de două ori la aceeaşi 
masă. După peregrinări prin mai multe oraşe din Germania, a ajuns mai rău decât un cerşetor. Constată 
că sunt un om pierdut! Este băgat la închisoare din cauza datoriilor. Ajunge lacheu. Joacă iar. 

De data aceasta cititorul urmăreşte psihologia jucătorului care pierde la ruletă: Această seară în care 
aduceam la masa de joc 70 de florini ştiam că va fi importantă pentru mine. Am o preferinţă superstiţioasă pentru 
passe. Am pus 10 florini pe passe. Am pierdut. Îmi rămâneau 10 monede de argint. M-am decis să merg pe zero şi 
am pus cinci florini. La a treia miză a ieşit zero. Am crezut că mor de bucurie când mi s-au dat 175 de florini. Nici 
când câştigasem o sută de mii, nu fusesem atât de fericit. Am pus imediat o sută de florini pe roşu şi am câştigat. Două 
sute pe roşu. Am câştigat. Toţi patru sute pe negru. Am câştigat. Toţi cei opt sute pe negru şi am câştigat. Aveam 
17.600 de florini câştigaţi în câteva minute. Mi-am riscat viaţa, am câştigat şi acum mă simţeam un alt om. S-a mutat 
la Hamburg: Sunt în plină agitaţie. Joc sume mici şi tot aştept ceva care nu se mai întâmplă. Îmi petrec zile întregi la 
masa de joc şi observ. Când joc, parcă aş visa. Se întâlneşte cu Astley. Îi dă de înţeles că el l-ar fi scos din puş-
căria datornicilor: Da, ai dreptate, omului îi place întotdeauna să-şi vadă prietenul cel mai bun stând umil în faţa lui 
şi pe umilinţa asta se întemeiază cele mai trainice prietenii (p. 208). Astley devine vocea raţiunii: Spune-mi, n-ai 
vrea să renunţi la ruletă? Nu mai visezi decât rouge et noir. Îl informează că Polina este prin Elveţia, la tra-
tament, că generalul a făcut apoplexie. Alexei are de gând să dea o fugă până în Elveţia. Iese din cazinou 
şi în buzunarul vestei dă peste un florin: Am cu ce să mănânc. Şi n-am făcut o sută de paşi că m-am şi întors în 
sala de joc. Câştig. Peste 20 de minute ieşeam din cazinou cu 170 de florini în buzunar. Asta e realitatea. Era ultimul 
meu florin. Şi ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă n-aş fi avut curaj? 

Finalul romanului are mare încărcătură psihologică şi filosofică, prin căderea de cortină pe care 
o sugerează: Mâine, da, mâine... vor sfârşi toate... (p. 217). Această propoziţie marchează restriştea jucătoru-
lui de ruletă, singurul dintre personajele romanului aflat în această situaţie. Sugerează ideea că jucătorul 
este destinat s-o ia mereu de la capăt, împlinindu-şi destinul implacabil. La un moment dat, eroul se în-
treabă: Chiar aşa: acum din partea mea pun o întrebare superfluă: Ce-i preferabil – fericirea ieftină sau suferinţa subli-
mă? Ei, ce-i preferabil? Eroul devine propriul său tiran şi, aruncându-se în prăpastia viciului, conştientizea-
ză suferinţa pe care şi-o cauzează, dar preferă statutul de prizonier al „suferinţei sublime”. Dependent 
de joc, devine sclavul acestuia: Numai apropiindu-mă de sala de joc, când mai am de străbătut doar două încăperi, 
de îndată ce aud zumzetul banilor împrăştiaţi, aproape că mă apucă tremurul. Altădată, întăreşte mărturisirea: 
Când mă apropii de sala de jocuri de noroc intru în convulsii, îndată ce aud sunetul banilor pe masă. 

Pentru Alexei Ivanovici, jocul nu este doar o pasiune trecătoare sau un mijloc de îmbogăţire. El 
nu-şi aruncă doar banii pe masa de joc, ci propria-i viaţă. Hazardul este pentru el un mod de a trăi in-
tens şi de a se mistui în patima ruletei. În viaţa lui mai există şi această femeie-blestem, cumnata genera-
lului, Polina Alexandrovna. Pendulând între pasiunea pentru femeia iubită şi ruletă, o va alege pe cea 
din urmă. „Din perspectivă filosofică şi psihologică, jucătorul nu joacă pentru a câştiga, ci pentru a învă-
ţa să spere. Nu-şi aruncă numai banii la ruletă, ci propria-i existenţă. Riscul devine un mijloc de fiinţare, 
o filosofie de viaţă. Pasiunea oarbă nu poate fi gestionată cu resursele raţiunii”. Acesta este mesajul su-
blim al cărţii pe care-l sintetizează admirabil distinsul cărturar Ion Fercu2. 

Cu certitudine, cititorul descoperă în romanul Parada norocului al lui Damian Stănoiu unul dintre 
cele mai bune romane din literatura română pe această temă, întrucât în analiza psihologiei jucătorului 
de ruletă rivalizează cu Jucătorul lui Dostoievski, cu toate că între cele două romane se numără aproape 
100 de ani. Se poate pune întrebarea dacă cumva Damian Stănoiu a cunoscut capodopera dostoievskia-
nă. Este posibil să fi citit-o, căci, într-una dintre schiţele din Camere mobilate, acelaşi personaj, Liţă Soare, 
în inventarul din valiza cu lucruri intime are şi şase cărţi, printre care şi un volum de Dostoievski. 

Sunt şi multe elemente care apropie cele două romane, dar şi mai multe care le distanţează. Mai 
întâi, Jucătorul este scris la persoana I, fapt echivalent cu autenticitatea, trimiţând la o mai profundă ana-
liză psihologică, mai ales că scriitorul rus foloseşte categoria estetică a tragicului, ghemuind în sufletul 

                                                 
2 Ion Fercu, Prin subteranele dostoievskiene, Editura Junimea, Iaşi, 2019. 
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personajului său, Alexei Ivanovici, în finalul romanului, o uriaşă zbatere şi neputinţă: nu joacă să câştige, 
ci joacă să spere. Nu femeia este zvâcnirea care-l împinge spre masa de joc, ci femeia pentru care joacă, 
crezând c-o poate cuceri, alegându-se doar cu dispreţ din partea ei. S-a obişnuit deja să trăiască în abis. 
Pentru el, jocul de ruletă este deja absolutul care devorează. Porneşte să coboare în Infern cu două pa-
siuni: dragostea pentru Polina, izvorul prim al pasiunii pentru jocul de ruletă, acesta devenind, odată cu 
trecerea timpului, pasiune devoratoare a celei dintâi, dar şi a sufletului său. Alexei Ivanovici se instalează 
„confortabil” în Infernul deloc convenabil.  

Chiar dacă Parada norocului este scris la persoana a III-a, romanul, în toate elementele sale esenţi-
ale, păstrează o mare doză de autenticitate. Şi Damian Stănoiu îşi alege protagonişti o pereche: cei doi, 
Liţă Soare şi Ioana Pârvulescu, întâmplător au acelaşi drum şi aceeaşi motivaţie (el să se recreeze, ea să 
creeze), aceeaşi intenţie de a se apropia, mereu amânată de 
împrejurări minore. Ajung întâmplător în cazinou, curiozita-
tea fiind cea care-i împinge să joace, pornind de la o mică 
rivalitate dintre ei. De aici încolo, Stănoiu se desparte de 
Dostoievski, căci îi este la îndemână categoria estetică a co-
micului. Îşi lasă eroii să decadă, apoi să se analizeze, 
trecându-i doar prin Purgatoriu, căci intenţia lui este să dea o 
direcţie morală, să prevină pe cititor, ţinta sa, asupra acestei 
patimi devoratoare de suflete şi de bani. Finalul Jucătorului 
este aşteptat, firesc, eroul nu mai poate fi salvat, pe când în 
Parada norocului ambii sunt salvaţi în ultima clipă. Mi-aduc 
aminte de două personaje dintr-o nuvelă de Eugen Barbu, 
când el şi ea înoată fericiţi în mare, jucându-se prin ascunde-
rea sub valuri. La un moment dat, intrând alternativ sub apă, 
la ieşirea deasupra apei nu se mai regăsesc. Se instalează 
spaima pentru soarta celuilalt, care nu mai apărea sincron. 
Până la urmă, după mult timp de căutări disperate, îşi zăresc 
capetele... Şi cititorul răsuflă uşurat... 

Mai este ceva ce-i desparte: Dostoievski are în vedere 
sufletul abisal al naţiei sale, asupra căruia face dese referiri 
de-a lungul romanului, pe când Damian Stănoiu are în vede-
re psihologia românului. Acţiunea din Jucătorul se desfăşoară 
pe pământ străin (german), dându-i posibilitatea scriitorului să-şi extragă eroul din mediul lui, pentru a-l 
analiza fără alte intervenţii, dându-i o mai mare forţă de generalizare, pe când Damian Stănoiu îşi alto-
ieşte eroii care se îndreaptă umăr la umăr spre „prăpastie”, pe pământ românesc (citeşte mentalităţi), 
păstrând întâmplări suculente, expresii savuroase care trezesc zâmbetul, aducând parfumul „colorii loca-
le” (Kogălniceanu). Povestirea întâmplărilor în ambele romane curge ireproşabil. Mesajul Jucătorului este 
că pasiunea jocului la ruletă devorează suflete, pe când cel din Parada norocului este că aceeaşi pasiune ar 
putea devora. Şi într-unul, şi în celălalt roman, dominantă este analiza psihologică, realizată de către fie-
care scriitor cu mijloace specifice limbii şi mentalităţilor poporului său. Dostoievski foloseşte categoria 
estetică a tragicului spre a grăbi coborârea în prăpastie a individului cu pasiunea sa, condus implacabil 
spre pierzanie, pe când lui Stănoiu îi este convenabilă categoria estetică a comicului, în forma sa prima-
ră, umorul, prin el salvându-şi personajele, adâncind, astfel, componenta morală, avându-l drept ţintă pe 
cititor. 
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Colecţionarul 

Editura Vremea, Bucureşti, 2019, 264 p. 
 

Diana FILIP 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
La baza acestei lucrări biografice, scrise de istoricul de artă Natalia Semenova şi adaptată de An-

dré Delocque, stă o muncă asiduă de cercetare asupra vieţii unuia dintre cei mai mari colecţionari de 
artă impresionistă şi postimpresionistă franceză, Sergei Şciukin (24 iunie 1854-10 ianuarie 1936). Acest 
vizionar a avut intuiţia să cumpere picturi pe care marii colecţionari de atunci le desconsiderau, orbiţi 
doar de condiţiile precare de existenţă ale celor care le-au creat, majoritatea deveniţi celebri abia după 
moarte, când timpul le-a redat preţuirea pe care o merită. 

Cele 258 de tablouri, deosebit de valoroase, care au decorat 
pereţii casei sale din Moscova, au fost însuşite de guvern după Revolu-
ţia din 1917, prin Decretul Consiliului Comisarilor Populari, semnat 
de Lenin pe 8 noiembrie 1918, perioadă în care Serghei Şciukin a reu-
şit să se salveze la Paris, unde a şi murit în anul 1936. În timp, celebre-
le tablouri, semnate de Monet, Degas, Renoir, Cézanne, Van Gogh, 
Gauguin, Picasso au devenit operele cele mai de preţ ale Muzeului de 
Arte Plastice „Puşkin” şi ale Muzeului Ermitage de Stat din Sankt Pe-
tersburg. Multă vreme, lumea nu a ştiut cine era omul din spatele aces-
tor capodopere absolute, ale artei internaţionale de la începutul seco-
lului al XX-lea. Autorităţile au dorit dintotdeauna să planeze un mister 
asupra lor, din dorinţa de a nu se găsi pe undeva vreun moştenitor 
care să tulbure „armonia creată”. 

Întâmplarea face ca, în anul 1960, şefa Departamentului ma-
nuscriselor de la Muzeul de Stat al Artelor Frumoase „Puşkin” din Moscova, Alexandra Demskaia, să 
fie atrasă de misterioasa comoară de artă oferită administraţiei publice în muzeul la care lucra. La acea 
perioadă, arhivele muzeului deţineau doar un album de fotografii care semnalau detalii ale interiorului 
fostului conac al lui Şciukin. Pentru a găsi informaţii legate de fostul posesor al valoroaselor lucrări de 
artă, aceasta a început să culeagă informaţii de la moscoviţii contemporani. Prin anul 1971, muzeografa 
a primit-o ca asistentă pe Natalia Semenova. Apropierea dintre cele două a dat naştere unei pasiuni co-
mune în elucidarea originii adevăratului proprietar al tablourilor. Între timp, viaţa a avut alte planuri cu 
Natalia Semenova, ea devenind jurnalistă şi una dintre primele editoare de artă independente din epoca 
perestroicii, specializându-se în saga colecţionarilor ruşi, vechi şi moderni. 

Reîntoarsă, în anul 1988, să o revadă pe Alexandra Demskaia, o anunţă că reia cercetările asupra 
lui Şciukin. Impresionată de gestul ei, bătrâna arhivistă i-a încredinţat două cutii de lemn cu fişe: toate 
sursele catalogate, referitoare la colecţionarii ruşi, pe care le căutase cu perseverenţă de-a lungul anilor. 

Astfel au luat naştere cele trei biografii scrise de ea şi apărute la Moscova: La Şciukin pe 
Znamenka, în colaborare cu Alexandra Demskaia, în 1993, Viaţa şi colecţia lui Serghei Ivanovici Şciukin, în 
2002, şi Misterul Şciukin, în 2010. 

Din nou, destinul face ca nepotul lui Serghei Şciukin şi fiul Irinei Şciukina, André Delocque, să 
ducă această colaborare mai departe, reunind cele trei opere şi traducându-le în limba franceză. Iniţial, el 
nu a ştiut nimic despre colecţia bunicului său, decedat în 1936, la Paris, departe de Rusia lui iubită. Abia 
după anul 1991, adevărul a ieşit la iveală şi meritele acestui iubitor de frumos au ajuns să fie cunoscute şi 
apreciate. Mai apoi, nepotul colecţionarului, André Delocque, dar şi coautor al acestei lucrări, a primit 
din partea preşedintelui Vladimir Putin, pe 13 iunie 2019, cetăţenia rusă. 

Am putea conchide că această cercetare ştiinţifică, atât de bogată în emoţii, a celor doi pelerini de pe banca de 
la Iazul Patriarhilor, istoricul de artă şi moştenitorul, porniţi pe urmele pasiunii colecţionarului Serghei Ivanovici 
Şciukin, se prezintă, deci, ca un duo în căutarea unui om, patron al artei timpului nostru! 

Ansamblul operelor din colecţia Şciukin pot fi vizualizate pe www.collectionchtchoukine.com. 
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Moisei, comună-martir 

 
Liana POP 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”

 
Moisei – denumiri: 
1365 – Moyse 
1450 – Mayze 
1495 – Mayzyn 
1913 – Mojszén 
(cf. Suciu, Coriolan, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, Bucureşti, Editura Academiei 

R.S.R., 1966-1968, vol. 1, p. 405). 
 
„Moisei este numele unui vechi sat din Maramureş, care în vremea noastră a dobândit o rezo-

nanţă tragică, acea rezonanţă a locurilor unde se petrece vreuna din[tre] fărădelegile războiului, menite 
să umple de revoltă conştiinţa contemporanilor şi să-şi poarte ecoul de-a lungul multor generaţii. 

Acolo au fost împuşcaţi în toamna anului 1944, când în spaţiul carpatic soarta fascismului fusese 
pecetluită, douăzeci şi nouă de ţărani maramureşeni, pentru că încercaseră să dobândească mai devreme 
cu câteva clipe o libertate ce venea în mod inexorabil. Legaţi de mâini şi de picioare, îngrămădiţi în două 
case de la marginea satului, au fost ucişi cu focuri de mitralieră trase pe fereastră. Dar, cum s-a întâm-
plat de multe ori în asemenea sinistre împrejurări, unul dintre ei a scăpat, acoperit de trupurile celorlalţi, 
aducând prin viu grai mărturie asupra josnicei crime. 

Şi, astfel, în perimetrul Maramureşului, Moisei a dobândit rezonanţa pe care o au, în conştiinţa 
lumii, nume ca Guernica, Lidice sau Oradour. [...] 

Adeseori m-am gândit la soarta acelor falnici şi mândri ţărani din Maramureş – niciodată nu-mi 
pot închipui altfel ţăranii din Maramureş – care, în clipa unui mare revărsat de zori, au fost coborâţi cu 
atâta brutalitate în întunericul morţii. [...] 

O întreagă copilărie şi o întreagă tinereţe fusesem întristat de moarte, de acele simulacre de mo-
numente care, în satele sau oraşele noastre încercau să glorifice, atât de nefericit, atât de lugubru, iar 
uneori chiar hilar, faptele de arme ale soldaţilor care şi-au dat viaţa pentru reîntregirea naţională. [...] 

Din şoseaua principală care leagă Maramureşul de Bucovina peste Prislop, o alee porneşte spre 
zona păduroasă a unor coline din apropiere, 
transformându-se la poalele primei înălţimi într-
o scară monumentală cu trepte de granit. Dea-
supra, pe locul netezit şi prefăcut în vatră, sunt 
aşezaţi în cerc doisprezece stâlpi masivi de stejar, 
sculptaţi în felul măştilor maramureşene care 
reprezintă lupta dintre viaţă şi moarte. În mijloc, 
o lespede de piatră, ca un altar, cu o inscripţie în 
memoria celor ucişi. Totul e sobru, sever, plin 
de simboluri şi semnificaţii profunde, scoţând de 
sub tristeţea cimentului şi reintegrând în nobilele 
tradiţii ale Maramureşului amintirea celor două-
zeci şi nouă de fii ai săi ucişi de cea mai rea fiară 

ce şi-a purtat vreodată paşii pe acolo.   
Autorul acestui monument, inspirat din sanctuarul dacic de la Grădiştea, este sculptorul Gheza 

Vida, a cărui faptă merită lauda întregului nostru popor. [...] 
Pentru mine este un prilej de emoţie în plus şi de satisfacţie pe un înalt plan al conştiinţei că ar-

tistul care a cioplit trunchiurile de stejar de la Moisei, în forma măştilor maramureşene ce reprezintă 
lupta dintre viaţă şi moarte, a luptat cândva cu arma în mână pe unul dintre cele mai patetice fronturi ale 
demnităţii umane”. (Geo Bogza) 
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Atestare documentară 
 
Conform Dicţionarului onomastic românesc, întocmit de N. A. Constantinescu, reiese că numele Moisei 

vine de la numele biblic Moise. Tit Bud, fost vicar al Maramureşului, susţinea, de asemenea, că numele 
localităţii provine de la Moise Coman, „un fiu al comunei, un om bogat şi iubitor de Dumnezeu”. 

Moisei, una dintre cele mai vechi şi mai mari comune din Maramureş, care a făcut parte din 
cnezatul de vale al Bogdăneştilor, este situată în nordul judeţului, pe cursul superior al râului Vişeu, între 
oraşele Borşa şi Vişeul de Sus. Comuna nu are sate componente, centrul localităţii se situează pe Lunca 
Vişeului, iar laturile se întind pe văile Izvorul Dragoş şi Izvorul Negru şi pe dealurile din jur. 

Prin Legea nr. 241/2008, localitatea Moisei din judeţul Maramureş a fost declarată comună-
martir a neamului românesc, deoarece aici, în toamna anului 1944, a avut loc unul dintre cele mai sânge-
roase masacre: uciderea a 29 de români de către trupele maghiare aflate în retragere pe Valea Izei. În 
1958, organele raionale au construit un obelisc de tip sovietic, cu o placă ce avea următorul conţinut: 
„Aici au fost împuşcaţi 29 de maramureşeni care au luptat împotriva fascismului”. De fapt, doar trei 
dintre ei erau maramureşeni, doi clujeni şi 24 mureşeni. Ulterior, această placă a fost înlocuită cu una 
care reflecta realitatea. 

Din punct de vedere geografic, localitatea este amplasată la poalele Munţilor Rodnei, cu masivul 
Pietrosul în partea de sud, şi Munţii Maramureşului în partea de nord. Reţeaua hidrografică a comunei 
este densă, având o lungime totală de 44 km, înscrisă în bazinul râului Vişeu, care străbate Moiseiul. 

Depresiunea Maramureşului în care e localizată comuna Moisei are un climat cu temperatura 
medie de 6ºC, iar repartiţia precipitaţiilor în cursul anului este neuniformă. 

În localitate există aproape 1.500 de specii de plante cu flori, ceea ce reprezintă circa 40% din 
totalul plantelor care cresc în România. Variate sunt şi speciile de animale din zona pădurilor de conife-
re şi foioase: ursul, cerbul carpatin, râsul, jderul, mistreţul, vulpea şi altele. 

Locuitorii comunei au lucrat la minele din Baia Borşa, precum şi în ramura forestieră, la exploa-
tarea lemnului. 

Datorită peisajului natural pitoresc, cu dealuri împădurite, cu o floră şi faună variate, cu un aer 
curat şi izvoare cristaline, Moiseiul poate fi asemănat cu o staţiune climaterică căutată de iubitorii de 
excursii, drumeţii şi plimbări în aer liber. 

Începuturile învăţământului în localitatea Moisei se leagă de existenţa spirituală a Mănăstirii Moi-
sei. Prima şcoală a fost înfiinţată pe lângă mănăstirea din localitate, în anul 1694. Şcoala confesională de 
pe lângă mănăstire a funcţionat neîntrerupt, cu dascăli veniţi de la Săliştea Sibiului, de la mănăstirile 
Putna şi Voroneţ, până în 1912, când a fost mutată în centrul comunei, aparţinând bisericii din centru 
(localul actual al poştei). Paralel cu şcoala religioasă, începând din 1856, s-a înfiinţat Şcoala cu Clasele 
I-IV pentru fiii de poporeni, în centrul comunei, într-o clădire de piatră la Mocirău (în spatele Dispen-
sarului Uman). După Marea Unire din 1918 şi reforma învăţământului, şcoala a devenit cu şapte clase, 
iar între anii 1960 şi 1962 s-a construit localul cu opt săli de clasă şi laborator. 

În urmă cu 20 de ani, în comuna Moisei existau 4 şcoli cu peste 1.400 de elevi, dar azi numărul 
elevilor s-a înjumătăţit. Două dintre şcoli au personalitate juridică, cu peste 300 de elevi fiecare. Celelalte 
două s-au desfiinţat, în sensul că una s-a închis (Şcoala Nr. 4 „Lunca Păroşii”), iar Şcoala Gimnazială 
„Ioan Horea” a devenit structură a Şcolii Gimnaziale „Dragoş-Vodă”. În prezent, Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 Moisei are 352 de elevi, iar Şcoala Gimnazială „Dragoş-Vodă” 335 de elevi. 

 
Activitate culturală 
 
Biblioteca comunală. Primele semne de formare a unor biblioteci au apărut destul de târziu în 

Moisei, abia în anul 1958, când în cadrul Căminului Cultural s-a înfiripat o mică bibliotecă. Bibliotecarul 
plătit cu normă întreagă apare doar în anul 1959, când numărul volumelor era de 666, iar cel al cititori-
lor de 89. 

În 2008, biblioteca s-a mutat într-un sediu nou, unde îşi începe activitatea culturală în colaborare 
cu Casa de Cultură Moisei. În prezent, beneficiază de două camere cu sală de lectură. Biblioteca comu-
nală oferă gratuit accesul la resurse, prin achiziţia de cărţi şi alte tipuri de documente, informarea prin 
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servicii de bibliotecă specifice, prin programe culturale şi educative, promovând interesul pentru lectură 
şi învăţare a comunităţii pe tot parcursul vieţii. 

În anul 2010 s-a implementat Programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, când biblioteca 
a fost dotată cu calculatoare conectate la internet pentru public, facilitând accesul la informaţie şi des-
chizând, totodată, calea spre noi servicii de bibliotecă pentru comunitate. 

Biblioteca comunală asigură accesul la informaţii pentru utilizatorii din Moisei (800 utilizatori 
activi), punând la dispoziţie un fond de carte de 9.501 volume, precum şi 5 calculatoare conectate la in-
ternet. 

Serviciile oferite de bibliotecă vin în întâmpinarea nevoilor comunităţii, sprijinind progresul 
educaţiei: desfăşoară activităţi culturale în parteneriat cu unităţile de învăţământ din Moisei; organizează 
mici expoziţii de carte (la diverse aniversări ale unor autori, cu tematici diferite); proiecte de parteneriat 
cu alte instituţii sau grupuri din cadrul comunităţii; lansări de carte; ateliere de pictură pe sticlă cu tema-
tică religioasă ş.a.  

Corul din Moisei a lu-
at fiinţă în toamna anului 1946, 
condus de dirijorul Zoltán 
Kárpáty, sub bagheta căruia au 
fost învăţate primele cântece 
patriotice şi a evoluat, cu pre-
ponderenţă, în contextul acţiu-
nilor de culturalizare locală, 
participând la toate manifestări-
le acelor vremuri, concursuri şi 
festivaluri zonale maramureşe-
ne. Din toamna anului 1966 a 
fost transferată la Moisei o tâ-
nără absolventă a Şcolii Peda-
gogice din Sighetul Marmaţiei, cu o bună pregătire muzicală, învăţătoarea Maria Fechete. Sub conduce-
rea sa, corul a cunoscut o vertiginoasă ascensiune: şi-a înnoit repertoriul şi s-a impus prin costumaţia 
locală tradiţională. În toamna lui 1971, formaţia corală a fost preluată de Gheorghe Popilean, absolvent 
al Institutului Pedagogic din Timişoara, care a reeditat numeroase succese prin memorabile momente de 
evocare a jertfei celor 29 de eroi împuşcaţi în 1944 în localitate, contribuind la realizarea unor filme do-
cumentare şi artistice. Din 1977 corul este luat în primire de două tinere profesoare de muzică, Maria 
Stoica şi Nastasia Mihalca, refăcând cu graţie echilibrul vocal în structura grupării. 

Ansamblul „Junii Moiseiului” a luat naştere în anul 2008, sub denumirea de „Doina Mara-
mureşului”, şi are în componenţă un taraf format din 3 viori, saxofon, tobă, zongoră şi contrabas, un 
corp de dansatori pe 3 grupe, în funcţie de vârstă, care sub îndrumarea coregrafului Tomoiagă Vasile 
valorifică varietatea dansului diferitelor zone etnofolclorice. Ansamblul are ca scop valorificarea bogate-
lor tradiţii folclorice ale moiseienilor, păstrate din generaţie în generaţie într-o formă nealterată până în 
zilele noastre şi are numeroase colaborări cu ansambluri folclorice din ţară şi cu diverse televiziuni. 

Festivalul datinilor şi obiceiurilor locale de la Moisei încearcă să cuprindă toate tradiţiile şi 
obiceiurile satului de la naştere până la moarte, cu participarea formaţiilor artistice din localitate şi judeţ. 

 
Biserici şi monumente istorice 
 
Monumentul martirilor români de la Moisei, cunoscut datorită evenimentelor care s-au pe-

trecut aici, în anul 1944, a fost realizat de sculptorul Vida Gheza şi amplasat pe o colină, la marginea 
localităţii. Edificiul comemorativ, declarat monument istoric de interes naţional, cuprinde 12 figuri din 
lemn, dintre care două sunt chipuri omeneşti, iar zece reprezintă măşti tradiţionale maramureşene, dis-
puse în cerc, în jurul unei mese de piatră. Ulterior, artistul a refăcut monumentul în piatră, deoarece 
lemnul a început să putrezească. Ca să ajungi la monument trebuie să urci 44 de trepte, număr ce sim-
bolizează anul în care s-a petrecut masacrul. 

Corul din Moisei, condus de prof. Maria Stoica (şi în medalion) 
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Casa-muzeu de lemn a martirilor asasinaţi în 1944 a fost inaugurată în anul 1983 şi ilustrea-
ză tristul episod desfăşurat la Moisei pe data de 14 octombrie 1944, prin intermediul fotografiilor, do-
cumentelor şi obiectelor personale ce au aparţinut celor ucişi. 

Parohia Ortodoxă 1, centru, cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, este din piatră şi a fost zi-
dită între anii 1840 şi 1848 pe locul celei vechi. De la an la an, biserica din centrul satului a cunoscut o 
serie de îmbunătăţiri precum: în anul 1912, sub păstoria preotului Alexandru Coman i s-a adăugat tinda 
cu turn-clopotniţă; în anul 1964, prin grija preotului Mihai Oprişan a fost zugrăvită în interior şi exteri-
or; în 1972, după venirea preotului Toma Păunescu, i s-a vopsit acoperişul de tablă, s-a realizat pictura 
de pe bolţi, s-a zidit Sfânta Masă şi s-a recondiţionat iconostasul; în anul 1974, preotul paroh Toma Pă-
unescu a realizat o poartă maramureşeană la intrarea în biserică, sculptată în lemn de stejar masiv de 
către Gheorghe Popilean şi dulgherul Vasile Tomoiagă. 

Parohia Ortodoxă 2, Izvorul Dragoş, cu hramul „Înălţarea Domnului”, a fost făcută din 
lemn, prin anul 1948, iar după venirea preotului Tomoiagă Ioan Paul, datorită înmulţirii credincioşilor, 
s-a considerat că e nevoie de o nouă biserică şi s-au demarat construcţiile în jurul celei vechi. În anul 
1992, biserica a fost sfinţită de Patriarhul Teoctist, înconjurat de un mare sobor de arhierei şi preoţi. 

Mănăstirea Ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” are o interesantă legendă 
redată de Tit Bud în cartea Date istorice despre protopopiatele, parohiile şi mănăstirile române din Maramureş din 
timpurile vechi până în anul 1911. Potrivit acesteia, prima mănăstire a fost ridicată de credincioşii Moise 
Coman şi soţia sa, Dochia, în jurul anului 1599, în memoria fiului lor. Sfinţirea Mănăstirii Moisei a avut 
loc pe data de 15 august 1672 de către Mitropolitul Sava Brancovici, eveniment important pentru istoria 
aşezământului monahal şi, ca atare, în fiecare an, la această dată se fac pelerinaje cu participarea a mii de 
credincioşi. Complexul monahal de azi include biserica veche de lemn şi biserica de zid. Aceasta din 
urmă este construită din piatră şi cărămidă şi are formă de cruce. Pictura bisericii a fost executată în 
frescă, iar deasupra coloanelor pridvorului este zugrăvită icoana „Adormirea Maicii Domnului”, ocroti-
toarea sfântului lăcaş. Mănăstirea Moisei a avut rol de cetate apărătoare a dreptei credinţe din Maramu-
reş, a avut strânse legături cu Mănăstirea Putna din Moldova şi în cadrul ei a funcţionat o şcoală, încă 
din secolul al XVII-lea, în care se învăţa scrisul şi cititul în limba română, rugăciuni şi rânduieli biseri-
ceşti. 

Parohia Ortodoxă 3, Izvorul Negru, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, este cea 
mai nouă parohie din Moisei şi este supranumită „Moldoviţa Moiseiului”. Piatra de temelie s-a pus la 

data de 24 iunie 2007 de către Preasfinţi-
tul Iustin Sigheteanul, în timpul păstoririi 
arhimandritului Ioan Horea, stareţ al mă-
năstirii Moisei. De altfel, pe atunci biseri-
ca aparţinea de mănăstire, dar ulterior a 
devenit de sine stătătoare. Biserica are 
dimensiuni destul de generoase, cu o lun-
gime de 30 metri şi o înălţime de 38 me-
tri. Structura este din zidărie şi beton, iar 
acoperişul în stil moldovenesc acoperit cu 
ţiglă smălţuită, compusă dintr-un joc de 
culori, imitând forme geometrice şi moti-
ve populare ce se regăsesc în portul po-
pular românesc. Biserica are la intrare 
pridvor muntenesc, iar uşa este din lemn 
de stejar sculptat, pe care se regăseşte 
icoana hramului. Acoperişul este, într-

adevăr, spectaculos, ca formă respectând stilul bisericilor din Moldova secolelor XV-XVI. Forma de 
solzi a ţiglelor este foarte asemănătoare şindrilei tradiţionale.   

Parohiei Ortodoxe 4, Lunca de Jos, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, i-a fost pusă 
piatra de temelie în august 1994, de către Preasfinţitul Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului. 
De-a lungul timpului, biserica a fost tencuită în interior, i s-a realizat pictura în tehnica frescă şi s-au in-
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stalat iconostasul şi candelabrele. Biserica s-a sfinţit la data de 28 august 2005, de către Preasfinţitul Ius-
tin Hodea Sigheteanul, înconjurat de un numeros sobor de preoţi.  

 
Alte culte religioase 
 
Adventiştii de ziua a şaptea au apărut în Moisei după Primul Război Mondial. Primii au venit 

din Rusia, unde au fost prizonieri. După statisticile Bisericii Greco-Catolice, numărul lor a ajuns la cifra 
de 99 în anul 1941 şi de 490 în anul 1992. La început, ei s-au rugat prin casele credincioşilor. Abia în 
1946 şi-au construit prima casă de rugăciune pe uliţa hrişcenilor, din lemn. În anul 1958 a fost recon-
struită din cărămidă, iar în anul 1987 s-a mărit ca urmare a creşterii numărului de credincioşi. 

Cultul penticostal a apărut în comună în anul 1963, iar cultul mozaic, cultul religios al evrei-
lor, a apărut odată cu venirea acestora în Moisei, la începutul secolului al XIX-lea. 

În 1990, înmulţirea credincioşilor a dus la întemeierea altor case de rugăciuni. Astfel, în anul 
1990 s-a construit una la Izvorul Dragoş, iar în anul 1993 la Lunca Păroşii (Lunca de Jos). Cea de la 
Dragoş e construită din cărămidă, iar cea de la Lunca din lemn. Tot în anul 1993 s-a construit o altă ca-
să de rugăciuni la Izvorul Negru, tot din lemn, pentru adventiştii de ziua a şaptea, mişcarea pentru re-
formă. 

 
Personalităţi locale 
 
Artur Coman, unul dintre cei mai străluciţi reprezentanţi ai silviculturii 

române, s-a născut în 1881 în Vişeul de Jos, unde tatăl său era preot. Şcoala pri-
mară a urmat-o la Botiza, iar studiile liceale le-a început la Sighetul Marmaţiei, dar 
le-a finalizat la Iglo, în Slovacia. După liceu a urmat cursurile Academiei Regale de 
Mine şi Silvicultură din Schelmetz. A scris numeroase lucrări despre flora Mara-
mureşului. S-a considerat „fiu al satului”, deoarece bunicul său, Coman Gheorghe, 
a fost moiseian, iar tatăl său a fost preot la Moisei şi Vişeul de Jos.  

Gheorghe Coman, profesor de biologie, s-a născut la 10 septembrie 
1931, în comuna Moisei. A terminat Liceul Pedagogic din Năsăud, în anul 1951, 
după care a urmat Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agricultură din Cluj-Napoca, 
în anul 1970. A ocupat, pe rând, profesiile de învăţător, secretar în cadrul primăriei, profesor şi director 
de şcoală. Ca o continuare a monografiei scrise de Artur Coman, a publicat lucrarea Moisei – străveche va-
tră românească (Cluj-Napoca, Limes, 2004). Preocupat de istoria comunei Moisei, a mai publicat volumele 
Pe urmele eroilor de la Moisei, Cronica de la Moisei, Adu-ţi aminte. 

Vasile Danci, poet şi jurnalist, născut în anul 1962 în Moisei, absolvent al Universităţii de Jur-
nalism şi Ştiinţele Comunicării, a lucrat ca bibliotecar la Biblioteca Municipală „G. R. Melidon” din 
Roman, judeţul Neamţ. Poetul Vasile Danci a fost mai puţin remarcat de critica literară, în schimb, cro-
nicarul Cristian Livescu i-a dedicat o pagină integrală în revista de cultură Asachi din Piatra-Neamţ. 

Ioan Horea, arhimandrit, a condus Mănăstirea Moisei timp de 27 de ani. În anul 1974 a absol-
vit Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, iar din anul 1980 a slujit ca preot la Mănăstirea 
Nicula, după care este numit stareţ la Mănăstirea Moisei, reînviind viaţa monahală din acest lăcaş de 
cult. S-a implicat în conservarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor din Moisei, iar în anul 2008 a 
luat fiinţă Festivalul Naţional de Colinde şi Obiceiuri de Iarnă „Ioan Horea”. Ioan Horea, un adevărat 
părinte spiritual al Moiseiului, s-a stins din viaţă în anul 2009. 

Pavel Horj, jurist, fost deputat de Maramureş în legislatura 2008-2012, din partea Partidului 
Naţional Liberal, s-a născut în Moisei, la 28 martie 1964. În anul 1988 a absolvit Facultatea de Silvicul-
tură din Braşov, în 2003 a obţinut licenţa în Drept şi Ştiinţe Juridice la Universitatea Bucureşti, iar în 
2007 a devenit doctor în Silvicultură al Universităţii „Transilvania” din Braşov. A publicat lucrările Isto-
ria gospodăririi pădurilor de pe Valea Vaserului (Cluj-Napoca, 2006) şi Ecosistemele forestiere şi rolul lor pe Terra 
(Baia Mare, Proema, 2008). 

Teofil Pop, arhimandrit, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă, specializarea pasto-
rală, în cadrul Universităţii din Piteşti. Din data de 20 aprilie 2007 a fost numit stareţ la Mănăstirea Moi-
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sei. În anul 2019, Preasfinţitul Părinte episcop Iustin i-a conferit Ordinul „Crucea Justinian Arhiepisco-
pul” şi Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”. 

Lupu Şuşca Coman s-a născut în anul 1933 în Moisei. A urmat cursurile şcolii primare din 
Moisei, cursurile gimnaziale la Vişeul de Sus şi Liceul Pedagogic din Sighet. Urmează timp de un an Fa-
cultatea de Drept la Cluj apoi este trimis la studii în Uniunea Sovietică, la Sverdlovsk, unde a absolvit 
Facultatea de Drept. Stă un an la Braşov în calitate de judecător, apoi merge la Universitatea Lomono-
sov din Moscova, devenind doctor în ştiinţe juridice. A fost procuror la Procuratura Generală, apoi cer-
cetător la Institutul de Criminalistică. Moare în anul 1978, cu gradul de locotenent-colonel. 

Toader Şteţcu s-a născut în comuna Moisei, la 27 aprilie 1945. Urmează cursurile şcolii primare 
din localitate, iar studiile liceale le-a absolvit la Vişeul de Sus. A urmat apoi Institutul Pedagogic la Cluj, 
fiind profesor şi apoi, timp de 10 ani, director (1970-1980) la Şcoala Nr. 3 Moisei, după care director 
coordonator la Şcoala Nr. 1 Moisei (1980-1998). Începând din 2004 şi până în prezent ocupă funcţia de 
primar al comunei Moisei. De-a lungul activităţii sale, atât în învăţământ, cât şi în administraţie, s-a im-
plicat în viaţa comunităţii, realizând lucruri măreţe şi atingând obiective ambiţioase, prin care şi-a câşti-
gat un prestigiu binemeritat, atât la nivel local, cât şi la nivel judeţean şi chiar naţional. 
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FILE DIN CRONICA COMUNEI MOISEI 

 
1465 – Ladislau Mare şi Simion Bizo, comiţi ai Maramureşului, introduc din nou pe Ambroziu 

de Dolha în posesiunea moşiei Moisei. 
1553 – Moiseiul era stăpânit de familiile Coman şi Tomoiagă din Vişeul de Mijloc cu câte 44 de 

nume, Ivaşcu – 9, Luska – 16, Gosztalya – 17, Dancsul – 9. 
1600 – s-a zidit Mănăstirea Moisei; zugravi din şcoala locală de pictură de la mănăstirea din 

Moisei au realizat opere artistice nu numai la monumentele din Maramureş, dar şi pe valea Someşului, 
în Ţara Năsăudului sau în ţinutul Lăpuşului; mănăstirea era înzestrată de localnici cu păduri şi izlazuri 
pentru a susţine o şcoală pentru dascălii satelor din comitat. 

1672 – Mănăstirea din Moisei a fost făcută filială a Mănăstirii Putna din Moldova de către înşişi 
ctitorii ei, şi acest raport dintre mănăstirile Moisei şi Putna s-a păstrat până târziu. Mănăstirea a fost în-
temeiată de protopopul Ion Coman din Moisei cu sprijinul fiului său, Hioret, şi al fiicelor Lupa şi 
Mărincuţa. 

1682 – egumen al mănăstirii din Moisei este popa Timotei Braşoveanu de la Berezunţ. 
1692 – a fost confirmat de cancelaria comitatului actul donaţional al averilor în folosul mănăsti-

rii şi şcolii Moiseiului. 
1694 – a luat fiinţă în şcoala din cadrul Mănăstirii Moisei prima şcoală confesională ortodoxă cu 

predare în limba română. 
1720 – în Moisei existau 24 de familii nobiliare româneşti. 
1737 – episcopul Varlaam al Rădăuţilor dăruieşte Mănăstirii Moisei un Minei. 
1751 – Mănăstirea Putna dăruieşte Mănăstirii Moisei o Psaltire de Iaşi. 
1759 – Moiseiul, prin mănăstirea existentă aici, a fost un centru de rezistenţă împotriva Unirii 

românilor cu biserica Romei. 
1778 – s-a cumpărat pentru Biserica din Sus din Moisei un Straşnic de Blaj. 
1781 – pe baza edictului de toleranţă „Norma regia” apar şcoli la Moisei şi Ieud. 
1802 – se cumpără o Biblie a lui Bob din 1795 pentru biserica din Moisei. 
1840 – se zideşte biserică de piatră în satul Moisei. 
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1856 – în Moisei s-a înfiinţat o şcoală confesională pentru „fiii de poporeni”. 
1900 – după recensământul din acest an, populaţia localităţii Moisei era următoarea: 3.482, din-

tre care 2.551 români. 
1909 – prima consemnare despre Izvorul lui Dragoş din Moisei este făcută în acest an. 
1910 – se reclădeşte turnul bisericii din Moisei, se repară şcoala de piatră şi se zideşte o casă pa-

rohială; localitatea avea 2.600 locuitori români. 
1911 – s-a sfinţit mănăstirea cea nouă de la Moisei construită din banii proveniţi din vânzarea 

brazilor de pe 80 jughere de pădure, proprietatea mănăstirii. 
1912 – Despărţământul Vişeu-Iza al „Astrei” ţine prelegeri la Moisei. 
1913 – comună mare cu parohie veche. Biserică de zid cu hramul Sf. Paraschiva, edificată în 

1840. Casa parohială de zid. Şcoala de zid. Matricole din 1813. Mănăstirea Moiseiului – biserică de zid 
cu hramul „Bunei Vestiri”, edificată în 1910. Mănăstire de lemn. 

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. 7, 39, 41, 68-70, 77-78, 86, 103, 
106, 110, 135, 139, 142, 167-170, 174, 206, 213-214, 220, 222, 224, 228, 230, 242, 244-245, 247-248, 
254, 258, 262, 266, 272, 275, 280, 291, 294-295, 301, 308-310, 316, 323, 327, 332, 338, 348-349, 366, 
377, 379, 397, 455, 483, 521, 523-525, 532, 566, 577. 

 
Din folclorul comunei Moisei 

 
Cântece de petrecere 
 
Zilele mele trecute, 
De jumătate mai multe, 
Săracă, inima me, 
Apă limpede nu be 
Şi zace c-aşa-i tigne 
Tăt cu apă tulbure. 
Inimioara mi-e cernită 
De băut apă mulită, 
Inima me-i învăţată 
De băut apă sărată 
Şi de trăit supărată. 
 
 
 

Cântece de leagăn 
 
Haha, haha, puişor, 
Până mâni la prânzişor 
Să creşti mare, mărişor, 
Să sii mamii de-ajutor. 
Haia, haia, pui micuţ, 
Să creşti mare şi mândruţ. 
Unde mama te-a mâna 
Tu să nu întorci vorba. 
Haia, haia, puiuţ mnic, 
Să creşti mare şi voinic 
Şi când a cânta cucu 
Să-ntorci brazda cu plugu. 
Să creşti mare şi frumos 
Şi mămuchii de folos. 
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Henri Coandă – celebru inventator, membru al Academiei Române, 

savant de reputaţie mondială 

 
Petre GIGEA-GORUN 

Craiova 
 

Motto: Sunt mândru că sunt cetăţean al României. (Henri Coandă) 
 

L-am cunoscut pe Henri Coandă personal, în luna septembrie 1969. Venise la Craiova şi avea dorinţa de 
a ajunge în comuna Perişor, aci unde îşi petrecuse o parte a copilăriei. La acea dată îndeplineam funcţia de prim-
vicepreşedinte al Consiliului Popular al Judeţului Dolj şi coordonam activitatea administrativă a tuturor localităţi-
lor din judeţ, printre care şi comuna Perişor. 

Am primit un telefon de la Consiliul de Stat, în care mi s-a comunicat că savantul Henri Coandă este invita-
tul preşedintelui României şi că în program s-a prevăzut şi o vizită în comuna Perişor, aci unde a copilărit. Mi s-a 
indicat să-i asigur o primire corespunzătoare şi toate condiţiile ca vizita să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. 
Eram bucuros, desigur, că aveam posibilitatea să-l cunosc pe marele savant român de renume internaţional. 

Despre Henri Coandă ştiam ce activitate ştiinţifică a desfăşurat, unele date biografice, dar nu-l cunoscu-
sem personal. Eram, de altfel, de generaţii diferite. Acum aveam acest prilej şi, în sinea mea, eram fericit. Într-o zi 
frumoasă de septembrie, împreună cu distinsa sa soţie, a ajuns la Craiova. 

L-am primit în Salonul de protocol al Consiliului Popular Judeţean – azi Prefectura Judeţului Dolj, 
avându-i alături de mine pe ing. Gabriel Ciupagea, vicepreşedinte al Consiliului Popular, şi pe Petre Poroineanu, 
secretar al Consiliului Popular. I-am urat „bun venit” în Cetatea Banilor şi ne-am aşezat confortabil în fotolii. Am 
exprimat bucuria mea şi a Olteniei de a-l avea printre noi şi i-am prezentat pe scurt judeţul Dolj din punct de ve-
dere economic, social-cultural şi ştiinţific. 

Oraşul Craiova a ocupat un loc aparte în expunerea mea în faţa distinsului oaspete. Savantul român a as-
cultat cu atenţie, cu o faţă deschisă şi zâmbitoare, parcă o lumină se aşternuse peste chipul său. Îi stătea frumos, 
dându-i o anumită eleganţă bărbătească. Parcă îl văd şi acum... Un om înalt, robust, prezentabil, impunător, auto-
ritar şi, totuşi, atât de normal şi modest în comportamentul său în societate. Era îmbrăcat în costum de culoare 
gri, cu cravată viu colorată faţă de celelalte nuanţe vestimentare. La acea dată avea vârsta de 83 de ani, împliniţi cu 
trei luni în urmă. 

Distinsul oaspete a mulţumit pentru primirea ce i s-a făcut şi s-a declarat fericit că are posibilitatea de a fi 
prezent în Oltenia şi să poată vedea locurile pe care le cunoscuse în 
tinereţe. Deşi trecuseră câteva decenii de când lipsea din ţară, iar as-
pectul arhitectural fusese schimbat, totuşi, recunoaşte Craiova, care i-a 
fost oraş ospitalier în tinereţe. Ne-a prezentat câteva aspecte ale preo-
cupărilor sale mai recente, afirmând că este frământat de cunoaşterea 
mai în amănunt a apei, care are încă multe necunoscute şi posibilităţi 
de folosire în viitor, o amintire despre cererea făcută de NASA de a 
participa, împreună cu savantul Werner von Braun, la restabilirea legă-
turii cu sonda spaţială „Mariner 3”, care pierduse contactul cu Centrul 
Spaţial. Apoi ne-a vorbit despre posibilităţile de a ajuta România cu 
unele invenţii ale sale, precum transportul prin conducte la distanţă 
prin vacumm, înfiinţarea la Perişor a unei fabrici care să producă insta-
laţii de încălzire centralizată pentru ţăranii comunei şi altele. 

Vorbea cursiv şi muzical, cu ton plăcut, încântându-i pe cei 
prezenţi. Un om minunat, ale cărui zâmbet şi lumină de pe chip nu i-
au dispărut nicio clipă. Consider că destinul mi-a surâs, fiindcă am 
avut posibilitatea ca, în acea zi frumoasă de septembrie a anului 1969, 
să pot fi gazda ilustrului savant. 

Am luat apoi toate măsurile ca oficialităţile comunei Perişor, 
respectiv primarul, directorul şcolii generale şi preşedintele cooperati-
vei agricole de producţie din comună să pregătească o primire de ex-

cepţie (deşi cei de la Bucureşti mi-au spus la telefon să nu exagerez), să fie bune gazde, dând dovadă de ospitalita-
te oltenească, despre care voi vorbi la timpul potrivit. 

Henri Coandă în 1969, la Bucureşti 
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Scurtă biografie 

 
Henri Coandă s-a născut la 7 iunie 1886 în Bucureşti şi a decedat la 24 noiembrie 1972, în Bucureşti, la 

vârsta de 86 de ani. Este fiul generalului Constantin C. Coandă (1857-1932), născut la Craiova şi elev la Gimna-
ziul de Băieţi din Craiova, fost preşedinte al Senatului, ministru al Afacerilor Externe, ministru al Industriei şi 
Comerţului, preşedinte al Consiliului de Miniştri. Fiul său, Henri Coandă, şi-a petrecut copilăria la Craiova şi în 
comuna Perişor, judeţul Dolj, unde bunicul său era administrator de moşie. 

A urmat cursurile Liceului „Sfântul Sava” din Bucureşti şi apoi ale Liceului Militar din Iaşi. Aici, ca 
urmare a preocupărilor sale pentru creaţia tehnică şi ştiinţifică, a construit macheta unui avion propulsat de o 
rachetă. De la Iaşi revine la Bucureşti, înscriindu-se la cursurile Şcolii de Artilerie, Geniu şi Marină, pe care o 
termină în anul 1905, cu gradul de sublocotenent. 

În această perioadă, tatăl său era general de brigadă şi inspector general al Artileriei (1904-1910). Probabil 
că influenţa tatălui său de a urma o şcoală de artilerie a fost decisivă pentru Henri Coandă. Astfel că, în anul 1906, 
când ia fiinţă Şcoala Superioară de Aeronautică şi Construcţii Mecanice din Paris, prima de acest fel din lume, 
Henri Coandă îi urmează cursurile şi obţine cele mai bune rezultate, absolvind ca şef de promoţie. 

Fiind legat de ingineria în domeniul aviatic, s-a perfecţionat la Institutul de Electricitate Montefrose din 
Torino (Italia), apoi la Technische Hochschule de la Charlottenburg (Germania) şi la Universitatea din Liege 
(Belgia). Se angajează apoi, pentru a căpăta experienţă tehnică, la şantierele din oraşul Nisa (Franţa), care erau 
conduse de Gustave Eiffel, creatorul vestitului Turn Eiffel, devenit între timp simbol al Parisului. Se dedică 
studiului pentru noi tipuri de avioane. Astfel, la Salonul expoziţiei organizat în Palatul Sporturilor din Belgia, în 
anul 1907, Henri Coandă a expus pentru prima oară în lume macheta unui avion fără elice, care a devenit viitorul 
avion cu reacţie din zilele noastre. 

În anul 1908 revine în ţară, unde se dedică studiilor pentru avioane moderne propulsate de rachetă. În 
acest scop, a realizat macheta unui avion echipat cu un motor-rachetă cu combustibil solid, lucrând la Arsenalul 
Armatei din Bucureşti. Participă la cel de-al doilea Salon Internaţional de Aeronautică de la Paris din anul 1910, 
unde a expus un avion bazat pe propulsie prin reacţie. 

La 14 decembrie 1910, Henri Coandă a realizat primul zbor aeroreactiv din lume, cu un avion construit 
de el şi propulsat cu un motor-reactor cunoscut sub numele de „Coandă 1910”, experimentat lângă Paris, în loca-
litatea Issy-les-Moulineaux. În anul 1911 a prezentat în oraşul Reims primul avion bimotor din lume, cu prilejul 
unui concurs de avioane militare. 

Ca inginer în construcţia de avioane, Henri Coandă devine un nume binecunoscut în lume. Ca urmare, în 
anul 1911 a fost angajat ca inginer la Uzinele de Avioane din oraşul Bristol (Anglia), unde, în anii 1911-1912, a 
construit primul avion bimotor „Bristol-Coandă”. Cu trecerea timpului, acesta s-a construit în diverse variante 
cerute de companiile de aviaţie din mai multe ţări ale lumii. 

În timpul Primului Război Mondial, începând din anul 1914, lucrează la uzinele „Delauney-Belleville” 
din oraşul St. Denis (Franţa). Aici, în anul 1916, a construit un avion echipat cu două elice propulsoare, montate 
la extremitatea posterioară a fuzelajului. 

În anul 1934, s-a descoperit „Efectul Coandă”, brevetat ca fenomen aerodinamic, caracterizat ca un 
„procedeu şi dispozitiv pentru devierea unui fluid într-un alt fluid”1. 

Henri Coandă a avut preocupări multiple, iar capacitatea sa creatoare a făcut să realizeze peste 250 breve-
te cu aplicaţii în diverse domenii. Printre acestea se numără un material folosit la construirea de prefabricate pen-
tru locuinţe, crearea unui nou sistem de transport tubular de mare viteză, instalaţii de desalinizare a apei marine, 
realizarea unui tun fără recul destinat echipării avioanelor, rezervoare pentru hidrocarburi construite din beton 
armat ş.a. Rezultatele cercetărilor şi le-a prezentat într-o serie de lucrări ştiinţifice, printre care: Sur les ailes comme 
machines et réaction (1910), Étude de la résistance de l’air par la chromophotographie (1911), L’énergie solaire (1954), L’Air, 
source de progrès (1961) ş.a. 

A fost membru de onoare al Centrului Internaţional de Cercetări Biologice de la Geneva (1956), Doctor 
Honoris Causa al Institutului Politehnic din Bucureşti (1967). A primit medalia de aur pentru invenţii la Padova 
(1930), Medalia Aeronautică, Paris (1961), Comandor al Ordinului de Merit pentru Cercetare şi Invenţie (Paris 
(1960), Diploma de onoare „Harry Diamond Laboratories”, New York (1965), a fost distins cu premiul „Meritul 
Ştiinţific” (1970). La 16 decembrie 1970 este ales membru titular al Academiei Române. 

Un liceu din Craiova poartă numele de „Henri Coandă”. 
În comuna Perişor, judeţul Dolj, unde în copilărie şi-a petrecut un număr de ani în casa bunicului său 

Mihalache Coandă, care era administrator de moşie, şcoala generală îi poartă numele şi în cadrul acesteia s-a or-
ganizat un mic, dar interesant muzeu legat de viaţa şi activitatea marelui savant. Pe frontispiciul şcolii s-au ampla-
sat două plăci memoriale, una din partea Filialei de aviaţie din Craiova, iar alta de către Fundaţia „Scrisul Româ-
nesc” din Craiova, cu textul următor: În aceste locuri a trăit, o perioadă, HENRI COANDĂ (1886-1972), savant de 
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renume mondial, proiectant şi constructor al primului avion cu reacţie din lume, inventatorul efectului care îi poartă numele. 
Recent, s-a înfiinţat un muzeu de sine stătător cu numele Muzeul „Henri Coandă”1. 
Aşa cum am spus, Henri Coandă a realizat peste 250 de brevete cu aplicare în diferite domenii de activi-

tate. Se cuvin amintite câteva dintre acestea, cunoscute şi recunoscute pe plan internaţional. 
- Printre cele mai interesante invenţii ale sale se numără o platformă mobilă pentru experimente aerodi-

namice, având un dispozitiv care era montat pe un tren, iar experimentele se desfăşurau în mişcare, la o viteză de 
90 km/h, pe linia Paris-Saint Quentin. În acest fel Coandă a putut face determinări cantitative aeronautice, folo-
sind un tunel de vânt cu fum, o balanţă aerodinamică şi o cameră fotografică specială, de concepţie proprie. Prin 
aceste experimente a stabilit un profil de aripă funcţional pentru viitoarele sale avioane. 

- În anul 1911, la Reims, Henri Coandă prezintă un aparat de zbor cu două motoare cuplate ce acţionau 
o singură elice.  

- În calitatea sa de director tehnic al Uzinelor Bristol, Henri Coandă proiectează mai multe aparate de 
zbor clasice (cu elice), cunoscute sub numele de Bristol-Coandă. În anul 1912, unul dintre ele câştigă premiul 
întâi la Concursul Internaţional al Aviaţiei Militare din Anglia. 

- În perioada 1914-1918, Henri Coandă lucrează la Saint-Chamond şi SIA-Delaunay-Belleville în Saint De-
nis, unde proiectează trei tipuri de aeronave, dintre care cel mai cunoscut este Coandă-1916, cu două elice apro-
piate de coada aparatului. Acesta este asemănător cu avionul de transport Caravelle, la proiectarea căruia, de fapt, 
a şi participat. 

- Coandă a inventat un nou material de construcţie, beton-lemnul, folosit pentru decoraţiuni (de exem-
plu, Palatul Culturii din Iaşi, ridicat în 1926, este decorat în totalitate cu materialul lui Henri Coandă). 

- În anul 1926, în România, Henri Coandă pune la punct un dispozitiv de detecţie a lichidelor în sol, care 
e folosit în prospectarea petroliferă.  

- Inventatorul român construieşte, în Golful Persic, un rezervor din beton subacvatic pentru depozitarea 
petrolului.  

- Numele marelui savant este legat de „Efectul Coandă”, cunoscut pe plan mondial ca una dintre marile 
descoperiri ştiinţifice. Astfel, primele observaţii le face cu ocazia studierii primului avion cu reacţie din lume, 
Coandă 1910. După ce avionul decola, Henri Coandă observă că flăcările şi gazul incandescent ieşite din reactoa-
re tindeau să rămână pe lângă fuzelaj. După mai bine de 20 de ani de studii, ale lui şi ale altor savanţi, inginerul 
român a formulat principiul din spatele aşa-numitului „Efect Coandă”, numit astfel de profesorul Albert Métral. 
La baza efectului Coandă a stat construirea aerodinei lenticulare, un aparat în formă de lentilă. 

În anul 1934, Henri Coandă obţine un brevet de invenţie francez pentru Procedeu şi dispozitiv pentru devierea 
unui curent de fluid ce pătrunde într-un alt fluid, care se referă la fenomenul numit astăzi Efectul Coandă, constând în 
devierea unui jet de fluid care curge de-a lungul unui perete convex, fenomen observat prima oară de el în 1910, 
cu prilejul probării motorului cu care era echipat avionul său cu reacţie. Această descoperire l-a condus la impor-
tante cercetări aplicative privind hipersustentaţia aerodinelor, realizarea unor atenuatoare de sunet şi altele. 

Savantul Henri Coandă revine definitiv în ţară în 1969, ca director al Institutului de Creaţie Ştiinţifică şi 
Tehnică (INCREST), iar în anul următor, 1970, devine membru al Academiei Române. 

* 
Savantul român avea mare respect faţă de om. Iată cum definea rolul omului în cadrul galaxiei în care se 

află şi pe Pământul pe care trăim: Într-unul dintre braţele uneia dintre galaxii se găseşte o stea dintre cele mai mici. I se zice 
„Soarele”. În jurul acesteia se învârteşte o bucăţică foarte mică de materie zisă „Terra”. Pe aceasta există un infinit de mic vieţuitor, 
zis „Omul”. În creierul acestuia sunt 10 miliarde de particule, zise „neuroni”, şi una dintre acestea este capabilă să înregistreze şi să 
înţeleagă ce se petrece în jurul ei. Ce mare este omul! Sau, mai bine zis, creierul omului! 

 
Vizita la comuna Perişor 

 
În comuna Perişor au avut loc mai multe manifestări închinate lui Henri Coandă, la cele mai multe fiind 

şi eu prezent. De altfel, sunt onorat pentru faptul că autorităţile comunei Perişor mi-au acordat înaltul titlu de 
„Cetăţean de Onoare” al comunei Perişor, judeţul Dolj. 

În perioada 1968-1977, cât timp am îndeplinit funcţia de prim-vicepreşedinte al Consiliului Popular Jude-
ţean Dolj, am vizitat frecvent comuna, pe care, în limita posibilităţilor bugetului local şi a competenţei mele, am 
sprijinit-o cu ocazia mai multor solicitări ce mi-au fost adresate de către autorităţile locale de atunci. Sunt bucuros 
că oamenii nu au uitat aceste lucruri, deşi timpul s-a aşternut între timp peste noi. 

În anul 2004, am participat la o manifestare închinată lui Henri Coandă la Şcoala Generală din comuna 
care îi poartă numele. Cu acest prilej, fiind prezent la Perişor, am cules mărturii de la cei ce l-au întâmpinat pe 

                                                 
1 Vezi Petre Gigea-Gorun, Antonie Solomon, Aleea Marilor Personalităţi din Craiova, Fundaţia „Scrisul Românesc”, Craiova, 
2007, pp. 41-43. 
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marele savant cu soţia sa, cu prilejul vizitei făcute în comună în luna septembrie 1969. Profesorul Gheorghe Das-
călu, pe atunci directorul Şcolii Generale din Perişor, şi profesorul Romică Bucăţea şi-au manifestat bucuria, prin 
mărturisirile lor, să răscolească în amintirile din acel an memorabil pentru perişoreni. De aceea, ne facem o dato-
rie de conştiinţă a le consemna aici. Începem cu spusele directorului Gheorghe Dascălu: Când familia Coandă a 
oprit în faţa Primăriei din Perişor, a fost întâmpinată de un grup masiv de cetăţeni, între care primarul, preşedintele C.A.P.-ului, 
directori de şcoli şi ai altor instituţii de pe raza comunei. Şcoala, situată alături de Primărie, era împodobită cu covoare viu colorate, 
confecţionate de mâinile harnice şi talentate ale femeilor din Perişor. Primarul comunei i-a adresat, emoţionat şi cu vocea tremurândă, 
un călduros bun venit pe meleagurile copilăriei; în acelaşi timp, un bătrân i-a întins o pâine mare şi o ploscă cu vin de buturugă. 
Oaspeţii, impresionaţi de gestul amfitrionilor, au gustat din pâinea şi vinul oferite, mulţumindu-le gazdelor pentru primirea ce le-a 
fost rezervată. Oaspeţilor le-au fost înmânate numeroase buchete de flori de către elevii, profesorii şi cetăţenii din comună prezenţi. 

Un grup de pionieri i-a înconjurat cu prietenie şi respect, în timp ce profesoara Camelia Bucăţea le-a legat la gât cravate ro-
şii de pionieri, declarându-i pe Henri Coandă şi pe soţia sa „Pionieri de Onoare ai comunei Perişor”. 

Doamnei Coandă, un grup de tineri i-a oferit o frumoasă ie brodată cu motive naţionale şi i-a aşezat pe cap şi umeri o mara-
mă de borangic deosebită. Henri Coandă, impresionat de călduroasa primire ce i-a fost rezervată, avea ochii în lacrimi de bucurie. În 
aplauzele celor câteva sute de locuitori ai comunei prezenţi la întâlnire, Henri Coandă, ştergându-şi mărgăritarele ce i-au apărut în colţul 
ochilor, s-a adresat celor prezenţi folosind cuvinte simple, dar pline de căldură sufletească. Mulţumind în numele său şi al soţiei sale pen-
tru primirea deosebită, extraordinară, ce le-a fost rezervată, a afirmat că trăieşte cele mai emoţionante clipe din viaţa sa. A mărturisit că 
nu se aştepta ca locuitorii comunei să-l întâmpine într-un număr atât de mare, într-o atmosferă sărbătorească şi se bucura că nu l-au uitat. 

Aici, la Perişor, a trăit cele mai plăcute zile ale copilăriei şi adolescenţei sale şi mulţumeşte lui Dumnezeu că a trăit clipa 
reîntâlnirii cu aceste locuri dragi. Se putea observa că şi soţia sa îi împărtăşeşte gândurile şi este bucuroasă de această primire priete-
nească. Savantul a rememorat câteva dintre amintirile sale din anii sfârşitului de secol al XIX-lea afirmând: „Sunt mândru că sunt 
cetăţean al României”. Şi le-a promis oamenilor că-i va mai vizita în viitor: „Voi reveni curând în România”. A strâns mâna tutu-
ror cetăţenilor prezenţi, zâmbind şi adresându-le cuvinte de apreciere. 

Referitor la această întâlnire, profesorul Romică 
Bucăţea îşi aminteşte: Figura savantului român era întipărită în 
conştiinţa mea ca fiind una legendară. Îl credeam aşezat într-un castel 
de fildeş, acolo unde nimeni nu-l poate atinge. Dar acum, dând mâna 
cu noi, bucurându-se sincer, constatam că era un om obişnuit, simplu, 
cu comportament normal, deşi purta o aureolă de legendă... Bărbat 
înalt, prezentabil, impozant.  

L-am ascultat atent pe interlocutorul meu. O spunea 
sincer, cu admiraţie, repetându-se: Auzi dumneata. Un om atât de 
important pentru omenire să dea mâna cu toţi cetăţenii prezenţi la întâl-
nire. Formidabil. Oamenii mari sunt modeşti. Dragostea noastră pentru 
el a crescut în acele momente şi mai mult... îl iubeam şi îl admiram. 

Mărturisesc că mi-a plăcut cum a fost realizată 
această evocare, marcată de sentimentul de mândrie în calitate de locuitor al comunei Perişor. Profesorul Gheor-
ghe Dascălu a relatat şi alte momente ale acestei întâlniri şi manifestări de suflet. Mi-a mărturisit despre acea at-
mosferă de neuitat: Doamna Coandă era o femeie distinsă. Ne-a rostit că este înrudită cu Mihail Kogălniceanu, iar soţul său 
prin bunici era legat de Tudor Vladimirescu de pe meleagurile Gorjului. Totodată, mi-a exprimat admiraţia pentru faptul că sălile 
de clasă ale şcolii noastre aveau portretele unor mari înaintaşi ai neamului: Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Horia, Cloşca şi Cri-
şan, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Tudor Vladimirescu şi alţii, care ne priveau din înălţimea ramelor fixate pe pereţi.  

Apoi, oaspeţii au vizitat vechea casă a lui Mihalache Coandă, bunicul său, lacul de acumulare, Dispensarul Medical, Co-
operativa Agricolă de Producţie şi s-au plimbat pe şoseaua principală. De o parte şi de alta a traseului erau grupuri de localnici care, 
cu mic cu mare, îi salutau cu vădit respect şi afecţiune, întinzându-le flori proaspăt rupte din grădinile lor. Henri Coandă le răspun-
dea cu bunăvoinţă şi era bucuros că poate să strângă mâinile întinse de oameni. Privea cu atenţie la bătrâni, în aşteptarea unei posi-
bile întâlniri cu vreo persoană pe care a cunoscut-o în copilărie. Aş spune, mărturisesc profund, că toată suflarea din Perişor venise în 
întâmpinarea ilustrului oaspete. Era înălţător, încântător. 

După vizita oaspeţilor la unităţile din sat, s-au îndreptat spre Şcoala Generală, unde au participat la o masă prietenească, 
unde le-au fost oferite tot felul de preparate specifice, pregătite de localnici, precum şi nelipsita ţuică de prună şi vinul din soiurile căp-
şunică şi zaibăr. La intrarea în şcoală, gazdele au făcut un impozant arc de triumf din florile toamnei ce abia îşi arăta faţa. S-au 
rostit călduroase alocuţiuni de către primarul comunei, I. Ghigă, de către directorul şcolii, Gheorghe Dascălu, la care, cu emoţie, a 
răspuns Henri Coandă. 

În timpul mesei, Henri Coandă şi-a amintit de recoltele bogate pe care le dădea câmpia Perişorului, de drumurile cu cereale 
pe care le făcea bunicul său la Calafat şi la Bechet, acolo unde se încărcau pe vapoare pentru export. Atunci se vorbea de România 
ca fiind grânarul Europei2. 

                                                 
2 Petre Gigea-Gorun, revista Raţiunea, anul VI, nr. 80-83/2004. 
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Pe cartea Proiectile şi focoase, scrisă de generalul Constantin Coandă, tatăl savantului, când a vizitat comuna 
Perişor, acesta a scris: 

Cu plăcere am citit această carte. Vă mulţumesc pentru dovada de prietenie ce ne-aţi dat! 
Henri Coandă 

Perişor, septembrie 1969 
* 

În legătură cu venirea sa acasă, în România, revista Magazin istoric a publicat articolul „Henri Coandă reîn-
tors acasă”, semnat de Grigore Aldea-Aldescu, consemnând unele amintiri despre savant, pe care îl denumeşte un 
as al aeronauticii mondiale. Deoarece cuprinde unele amănunte din viaţa lui Henri Coandă mai puţin cunoscute de 
cititori, îmi îngădui să-l reproduc în continuare: 

Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial l-a surprins pe H. Coandă în Anglia. După încheierea acestuia, s-a stabilit 
în Statele Unite ale Americii. Trăia în statul Connecticut, într-o casă pe malul Atlanticului, nu departe de New York. Cum în 
fiecare an, la 23 August, Misiunea noastră diplomatică pe lângă O.N.U. cu sediul la New York organiza o recepţie, noi, diploma-
ţii mai tineri, eram contrariaţi că nu erau invitaţi şi români mai cunoscuţi care se stabiliseră în S.U.A. Şi erau destui: medici, ingi-
neri, arhitecţi etc. Singurul care venea era un inginer, John Podea. Dar el făcea parte din a doua generaţie, adică se născuse în Ame-
rica! Mai veneau şi doi muncitori, Cioc şi Luftig, stabiliţi la New York prin 1920. Este adevărat că românii veniţi în timpul sau 
după al Doilea Război Mondial se fereau de noi ca de ciumă. 

După aprilie 1964, situaţia se mai relaxase. La recepţia din 1965, au răspuns invitaţiei noastre John Mateescu, preşedin-
tele Comitetului parohial al Bisericii Ortodoxe a Românilor din New York, un avocat, Nichita Tomescu, stabilit în Canada, 
doamna Victoria Mowat, bucureşteancă măritată cu un american de la firma General Electric şi care în tinereţe făcuse parte din 
anturajul prinţului Nicolae, Paul Austerlitz, profesor la Universitatea Columbia, şi alte trei-patru persoane.  

În martie 1965 veniseră la Misiune vreo 20-25 de români din New York şi împrejurimi care semnaseră în cartea de con-
doleanţe deschisă cu ocazia încetării din viaţă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

La Henri Coandă s-a gândit colegul nostru Constantin Nedelea. Era la Misiune din 1961 şi se ocupa de probleme juridi-
ce în cadrul Comisiei III a O.N.U. El i-a propus ambasadorului să-l invite la recepţia din august 1966 şi tot el a mers la savant 
acasă pentru a-i înmâna invitaţia. H. Coandă l-a primit cu amabilitate, mărturisindu-i că era pentru prima dată, după război, 
când avea o întâlnire cu o persoană oficială din ţară. A acceptat invitaţia. 

A venit printre primii la recepţie şi a plecat printre ultimii. S-a întreţinut cu ambasadorul Gh. Diaconescu şi cu alţi mem-
bri ai Misiunii. Întrebat de Nedelea dacă nu dorea să facă o vizită în ţară, a răspuns afirmativ, precizând că nu mai fusese în Ro-
mânia de prin anii 1938-1939. De acord cu ambasadorul, Nedelea l-a invitat la un prânz, pentru a putea discuta toate detaliile 
vizitei, procurându-ne astfel şi răgazul... de a informa Ministerul Afacerilor Externe. 

În continuare, se fac referiri cu privire la demersurile făcute şi sosirea savantului român în ţară şi atitudi-
nea sa faţă de starea existentă la acea dată. 

Ministerul a răspuns repede şi pozitiv, precizându-ni-se, totodată, că musafirul va fi invitatul Academiei Române. Când i 
s-a comunicat, H. Coandă s-a arătat încântat şi la începutul toamnei era în ţară. A fost întâmpinat cu deosebită afecţiune de condu-
cerea Academiei şi i s-a propus un program de 25 de zile, timp în care, în discuţii, şi-a exprimat dorinţa de a reveni definitiv în ţară, 
dacă era posibil. Nu solicita casa părintească din Bd. Lascăr Catargiu, unde se afla sediul unei ambasade, ci accepta orice locuinţă 
corespunzătoare. 

S-au făcut informări la cel mai înalt nivel. Ceauşescu a aprobat repatrierea şi s-a hotărât să-i fie atribuită o casă de la 
Protocolul de stat şi salariu de la Academia Română. Aflând rezultatul cererii sale, Henri Coandă s-a arătat foarte mulţumit, 
afirmând că, după atâţia ani de peregrinări, i se îndeplinise un vis, putea să se întoarcă în ţară.  

S-a dus în S.U.A. pentru a-şi încheia afacerile pe care le mai avea şi a revenit la Bucureşti.  
La sesiunea din decembrie 1970, Academia Română l-a primit în rândurile membrilor săi. 
Peste doi ani, la 24 noiembrie 1972, inima a încetat să-i mai bată. Avea 86 de ani. 
 

Dezvelirea bustului în bronz al lui Henri Coandă, în comuna Perişor 
 
În cursul zilei de 4 iunie 2009, în comuna Perişor, în prezenţa autorităţilor locale, a unor invitaţi şi cetă-

ţeni ai comunei a avut loc dezvelirea unui bust, realizat în bronz, al lui Henri Coandă (1886-1972), savant de re-
nume mondial, membru al Academiei Române. Bustul respectiv este amplasat în faţa Muzeului Comunal „Henri 
Coandă”, lucrarea fiind realizată de sculptorul Emilian Popescu. Cu acest prilej, Maria Chipirlin, primar al comu-
nei Perişor, în cuvântul său, a evocat personalitatea savantului român şi legăturile sale cu comuna. 

A luat apoi cuvântul Ion Prioteasa, preşedinte al Consiliului judeţean Dolj, care, în numele autorităţilor 
judeţene, a adresat felicitări, atât Consiliului Local, cât şi Primăriei Comunei Perişor, pentru această iniţiativă lău-
dabilă de a cinsti numele marelui savant român. Totodată, s-a referit la personalitatea şi activitatea celui omagiat, 
subliniind rolul său în dezvoltarea aviaţiei mondiale şi a considerat că ar fi potrivit ca localitatea Perişor să poarte 
numele de „Henri Coandă”, în acest sens urmând a se face demersurile necesare la forurile centrale competente. 

În cuvântul său, Petre Gigea-Gorun, ambasador, scriitor, Cetăţean de Onoare al comunei Perişor, a mul-
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ţumit pentru invitaţia ce i s-a făcut de a participa la această manifestare culturală, sentimentală, patriotică. După 
ce a amintit unele aspecte esenţiale ale personalităţii sale, a activităţii ştiinţifice, vorbitorul a relatat faptul că l-a 
cunoscut personal pe marele savant român. De asemenea, a menţionat că în vizita pe care a făcut-o la Centrul de 
Cercetări N.A.S.A. (S.U.A.), ca ministru de Finanţe al României, gazdele i-au prezentat machete şi documente 
privind marii înaintaşi ai aviaţiei româneşti: Henri Coandă, Aurel Vlaicu şi Traian Vuia. 

S-a subliniat faptul că în comuna Perişor şcoala generală şi muzeul local îi poartă numele, în municipiul 
Craiova o stradă, un liceu şi o placă memorială şi un bust în bronz pe „Aleea Personalităţilor” sunt închinate sa-
vantului Henri Coandă, iar în Bucureşti numele său este atribuit aeroportului internaţional al ţării. Au mai luat 
cuvântul reprezentanţii APIA Dolj, Emilian Popescu, sculptor, realizatorul bustului în bronz de la Perişor, alţi 
invitaţi care au subliniat importanţa şi semnificaţia evenimentului. 

La manifestările organizate au participat numeroşi cetăţeni ai comunei, precum şi oficialităţi locale şi ju-
deţene, printre care se mai numără, în afara celor 
deja menţionate: medicul prof. univ. dr. Ion Ţolea, 
ing. Florin Diaconu, Barbu Bohoreanu, secretar 
general al Fundaţiei „Scrisul Românesc”, reprezen-
tanţi APIA-Dolj, M. Nicola, director general al 
Societăţii Tour Impex „Mapamond”, Emilian Po-
pescu, sculptor, ing. Stamatoiu, ing. Dumitrescu, 
reprezentanţi ai radioului şi ai televiziunii ş.a. În 
cuvântul său, inginerul Stamatoiu a anunţat că va 
proiecta şi realiza în mărime naturală avionul lui 
Henri Coandă şi va fi prezentat în 2010 la împlini-
rea unui secol de la primul zbor efectuat la Paris3. 

La această manifestare omagială un rol 
important l-a avut şi Rotary Club Craiova, susţi-
nând financiar, atât realizarea bustului de către 
sculptorul Emilian Popescu, cât şi întreaga desfă-
şurare a manifestărilor legate de dezvelirea bustului 
savantului de renume mondial Henri Coandă, ori-

ginar din această aşezare doljeană, manifestare de largă rezonanţă pe plan local şi naţional, ce va rămâne pentru 
totdeauna în memoria oamenilor locului. 

* 
Ar fi multe de spus despre personalitatea savantului român Henri Coandă, un om de mare valoare, multi-

lateral, modest, corect, cinstit şi patriot. 
Amintesc în încheiere că vibrez din tot sufletul când mă gândesc la vorbele sale, ca un crez al vieţii lui: 

Sunt mândru că sunt cetăţean al României. 
Mărturisesc încă odată că sunt un om fericit de a-l fi cunoscut personal şi să-i fiu gazdă temporară unui 

mare savant cum este Henri Coandă, om de ştiinţă şi inventator prolific, cu peste 250 brevete şi 700 invenţii. 
Este cel care a realizat şi un proiect al viitorului, complex şi interesant, care ar fi putut fi un mare centru 

de cercetare cu un computer central ultraperformant şi cu laboratoare importante. 

                                                 
3 Revista Raţiunea, anul XII, nr. 158-160, 30.07-30.10.2009. Ediţie Specială. 

Dezvelirea bustului acad. Henri Coandă din 
comuna Perişor (Dolj), 4 iunie 2009 

Petre Gigea-Gorun povestind întâlnirea sa cu Henri Coandă cu 
prilejul vizitei acestuia la Perişor, în anul 1969 (4 iunie, 2011) 

http://amin.it/


Varia 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

158 

 
 

Anca Irina Ionescu – portretul subiectiv al unui dascăl de excepţie 

 
Iulia Mihaela TĂMAŞ 

Baia Mare 

 
Reîntâlnirea cu Anca Irina Ionescu, profesoara mea de dactilografie din liceu, a fost unul dintre 

acele momente necesare sufletului meu, momente pe care fiecare dintre noi le simţim că, în mod fericit, 
completează anumite etape din viaţa noastră. 

A revenit în Baia Mare anul trecut, în 4 iunie, cu ocazia lan-
sării volumului autobiografic În inima vârtejului, invitată fiind de Bi-
blioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, prilej cu care am văzut expuse 
câteva dintre cărţile ei. Mi-am dat seama, abia atunci, cât de puţine 
ştiam despre unul dintre cei mai dragi dascăli pe care i-am avut, 
dascăl care şi-a pus amprenta asupra personalităţii mele, la fel cum 
a influenţat viaţa şi cariera atâtor tineri.  

Nepoată a distinsului filosof, logician, jurnalist şi profesor 
universitar Nae Ionescu, cel care a format generaţia de aur a litera-
turii şi gândirii româneşti din perioada interbelică, a publicat apro-
ximativ nouăzeci de articole în reviste din ţară şi străinătate, opt-
sprezece cursuri şi manuale universitare, şaptesprezece cărţi la edi-
turi centrale, a realizat douăzeci şi patru de editări de texte, dicţio-
nare şi ghiduri de conversaţie multilingve, un manual de stenogra-
fie în limbile română, franceză, engleză, germană şi spaniolă. A 
tradus din beletristica europeană aproape două sute de lucrări, fiind 
traducător – interpret de conferinţă şi traducând pentru numeroase 
personalităţi precum François Mitterand, Richard Nixon, Václav 
Havel, Nicolae şi Elena Ceauşescu, Nicu Ceauşescu şi mulţi alţii1. 

Cum a ajuns o atât de bună traducătoare, cunoscătoare a atâtor limbi străine (nouă la număr!), 
doctor în ştiinţe filologice al Universităţii din Bucureşti, o tânără cu o strălucită carieră universitară în 
faţă, să predea dactilografia la Liceul Industrial Nr. 9 din Baia Mare este o întrebare pe care eu, elevă 
fiind, nu mi-am pus-o niciodată. Pentru că nu ştiam cine este, de fapt, profesoara noastră! 

Extrem de serioasă, foarte exigentă, nu mi-o amintesc aproape niciodată zâmbind. Aşa cum po-
vesteşte şi autoarea în autobiografie, când eu eram în clasele a XI-a şi a XII-a, făceam orele într-o sală ex-
trem de mică, situată la parterul internatului de fete care ţinea de liceul nostru. Băncile erau aranjate înspre 
fereastră şi cu spatele către uşă, iar profesoara ne-a pus să întoarcem mesele în aşa fel încât lumina să nu 
ne intre în ochi, ci să cadă pe textul la care lucram. Îmi amintesc că în zilele de după revenirea din vacanţa 
de iarnă, era atât de frig încât degetele ne îngheţau pe tastatură. Şi atunci ne punea în picioare, să facem 
câteva exerciţii de încălzire, inclusiv a degetelor de la mâini. A fost, probabil, unul dintre puţinele momen-
te când am văzut-o zâmbind. Citindu-i rândurile, mă impresionează câte schimbări a făcut pentru a ame-
naja „clasa” în care şi-a desfăşurat orele câţiva ani, de la tăierea picioarelor meselor pentru ca acestea să nu 
aibă mai mult de 60 de cm şi până la reparaţia celor douăzeci de maşini de scris, primite de la instituţii şi 
întreprinderi ca donaţie „după ce fuseseră scoase din inventar din cauza uzurii şi a vechimii”. 

E extrem de ciudat să văd cum profesorii pe care i-am avut, precum şi unele dintre elevele liceu-
lui, una din chiar clasa mea, devin personaje în cartea Ancăi Irina Ionescu. Iată două exemple: Doina 
Rogojan şi Cornelia Brândău, prima profesoară de stenografie şi redutabil gramatician, format la şcoala 
de filologie de la Cluj, şi cea de-a doua – directoarea liceului, fără de care eforturile celor două de a iniţia 
Olimpiada naţională de stenodactilografie şi de a integra liceul în circuitul sesiunilor de comunicări ştiin-
ţifice nu s-ar fi putut concretiza. 

                                                 
1 Aceste informaţii au fost preluate din broşura oferită cu ocazia lansării cărţii În inima vârtejului , prilej cu care au fost expuse 
şi câteva dintre cărţile Ancăi Irina Ionescu. 

Anca Irina Ionescu 
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E de admirat felul în care profesoara a ştiut „să mişte” lucrurile în liceul în care venise şi faptul 
că, în loc să se autoexileze în sala impropriu folosită drept clasă pentru dactilografie, a ştiut să facă echi-
pă cu profesorii, în beneficiul elevilor şi al şcolii. Am învăţat de la ea să dactilografiez cu toate degetele, 
prin metoda „oarbă”2, fără să privesc tastatura. Câteva dintre colegele mele au ajuns, datorită ei, cele 
mai bune dactilografe din judeţ, găsindu-şi locuri de muncă în secretariat, pe la fabrici, întreprinderi sau 
alte instituţii, iar pe mine scrisul la maşină m-a ajutat să-i redactez lucrarea de grad tatălui meu, care avea 
să se concretizeze, mai apoi, într-o carte, iar după terminarea facultăţii mi-a uşurat substanţial munca de 
tehnoredactare a unor lucrări pe care le-am avut de făcut. 

Am mai învăţat ceva de la Anca Irina Ionescu. Aici, însă, trebuie să fac o paranteză. Doi profe-
sori mi-au marcat drumul de mai târziu: primul a fost mama, care m-a învăţat să citesc un text şi să fac 
primele compuneri şi care în primii ani ai copilăriei mi-a pus în mână primele poveşti, la care trebuia să 
le fac un mic rezumat, însoţit de desene, ca să nu fie chiar plictisitor – eu preferând întotdeauna joaca – 
şi care mi-a fost şi prima profesoară de română. Al doilea a fost Ioan Moldovan, dragul nostru profesor 
de română din liceu, căruia îi şi spuneam „Blândul Ben”, poet, eseist, acum redactor-şef al revistei Fami-
lia şi de care îmi amintesc întotdeauna cu duioşie. Lor li s-a adăugat Anca Irina Ionescu. 

Nu voi uita, de exemplu, când într-o pauză a intrat în clasa noastră să ne întrebe dacă vrem să 
participăm la o sesiune de comunicări ştiinţifice pentru elevi. Mirată, pentru că nu o văzusem niciodată 
în liceu până atunci, am ridicat mâna. Am fost iarăşi un pic descumpănită când mi-a spus că trebuie să 
fac o lucrare care să aibă o temă ce ţine de limba şi literatura română. Doar ştiam că e profesoară de 
dactilografie! A fost prima mea lucrare ştiinţifică, având bibliografie şi note de subsol. Tema era gene-
roasă: Motivul iubirii în literatura română. Am obţinut la sesiunea de comunicări ştiinţifice, la care partici-
pam pentru prima oară, premiul I, iar bucuria mea a fost fără margini, deoarece era primul premiu I din 
viaţa mea şi, până acum, şi singurul. E foarte adevărat că niciodată nu am putut să iau mai mult de locul 
al doilea la o competiţie, dar nici nu m-am străduit vreodată să fiu pe primul loc. În următorul an, am 
participat cu o lucrare care avea ca subiect motivul casei în literatura română. Şi, cu lucrarea aceasta, am 
obţinut locul al treilea. Privind în urmă, îmi dau seama că nu întâmplător mi-a sugerat să fac o lucrare 
având ca subiect motivul casei, ea fiind foarte legată de casa părintească, tema propusă ajutând-o să păs-
treze legătura cu Bucureştiul în perioada în care a fost obligată să stea la Baia Mare. 

Revenind la participarea mea cu prima lucrare, la sesiunea de comunicări pentru elevii de liceu, 
îmi amintesc că un singur lucru umbrea bucuria mea: faptul că, spre deosebire de alţi profesori, în sala 
extrem de mică, unde erau înghesuiţi zeci de elevi şi dascăli, la înmânarea premiilor, profesoara mea nu 
era acolo. Nu mi-am pus problema atunci de ce nu venise, dar acum, privind în urmă, îmi dau seama că 
trebuia să fie discretă, să nu iasă în evidenţă, şi chiar dacă avea merite nu trebuia să fie premiată. Totuşi, 
reuşea să se facă remarcată prin faptul că ştia să-i facă pe elevi să-şi descopere talentul, arătându-le fap-
tul că au calităţi pe care până atunci nu bănuiau că le au. Poate pe mine de aceea m-a impresionat atât 
de mult, pentru că a reuşit să fie un dascăl adevărat, modelând şi dând aripi unor adolescenţi fără să se 
folosească de clişee, dând tuturor posibilitatea de a-şi găsi drumul prin descoperirea propriilor resurse. 

Acum îmi pare ciudat felul în care vedeam lucrurile atunci. Se ştie că tinerii sunt extrem de 
atenţi la vestimentaţia profesorilor, analizând gesturile şi comportamentul acestora în cele mai mici de-
talii. Eram o clasă de fete, doar cu opt băieţi. Iar noi, fetele, dincolo de frica sau bucuria de a avea ore 
cu unul sau altul dintre profesori, eram atente la gesturile şi la ţinuta lor. Profesoara de franceză, de 
exemplu, pe lângă faptul că era extrem de înaltă, ieşind în evidenţă şi pe stradă, fiind cu cel puţin două 
capete peste ceilalţi trecători, ne fascina prin machiajul şi ţinutele extravagante, care pe vremea aceea 
ieşeau din tipar, ca să nu mai spun de inelele şi mulţimea de brăţări pe care avea obiceiul să le facă să 
scoată sunete cristaline când îşi urca sau cobora mâinile. Ca să nu mai vorbesc de unghiile extrem de 
lungi, vopsite într-un roşu aprins. Ei, bine, Anca Irina Ionescu nu-mi atrăsese atenţia cu nimic. Avea 
unghiile tăiate scurt, extrem de scurt, şi nici nu se putea altfel, pentru că nu ar fi putut să scrie la maşină 
cu unghii lungi! Era însă o femeie foarte frumoasă, brunetă, cu ochii mari, albaştri, care uneori îmi pă-
reau obosiţi. Acum lucrul ăsta nu mă miră, pentru că începuse, spune ea în carte, să citească „pe rupte” 
cărţile de la biblioteca judeţeană, fiind lăsată în depozit şi permiţându-i-se accesul la manuscrise. 

Orele de dactilografie erau atât de încărcate, încât nu prea aveam timp să ne uităm la profesoară. 
Odată aşezaţi la maşini, eram preocupaţi de tastatură şi de suporturile pe care erau aşezate hârtiile cu 

                                                 
2 Vezi În inima vârtejului, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2019, p. 304. 
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grupurile de litere pe care trebuia să le dactilografiem, suporturi aşezate în stânga noastră. Şi, totuşi, într-o 
bună zi, am privit-o cu alţi ochi. A fost a doua oară când mi-a atras atenţia. Mama venise în oraş şi, cum 
eu stăteam la internat, făcând ore inclusiv sâmbăta, mama mi-a zis să o rog pe profesoară să mă învoias-
că o oră să mergem să-mi cumpere pantofi. Am fost uimită să văd că-mi dă voie, fiind convinsă că nu 
va accepta. Când ne-am întors, era pauză. Mama ar fi vrut să-i mulţumească, dar profesoara mergea din 
internat spre liceu. Curtea care era şi teren de sport era plină de elevi. I-am arătat-o mamei, dar nu a re-
uşit să o vadă, fiindcă era cu spatele spre noi. Dar atunci am privit-o cu alţi ochi, văzând-o într-o altă 
lumină. Era foarte înaltă şi, deşi avea o ţinută atletică, părea incredibil de slabă şi era îmbrăcată cu totul 
altfel decât celelalte femei din anul ’87. Avea o bluză mulată, o fustă în carouri până la genunchi şi ciz-
me strânse pe picior. Mi s-a părut teribil de demodată şi cred că i-am şi spus mamei lucrul ăsta, fiindcă 
ea, care a apreciat întotdeauna eleganţa şi cochetăria, nu a răspuns nimic, iar eu cred că m-am ruşinat de 
observaţia făcută, deoarece în timpul pe care l-am petrecut la liceu nu m-am mai gândit la asta. Dar, du-
pă ce am terminat liceul, când rememoram anii petrecuţi acolo şi-mi aminteam de profesoara Anca Irina 
Ionescu, una dintre întrebările care îmi reveneau în minte era cea referitoare la felul în care se îmbrăca. 
Motiv pentru care, la reîntâlnirea cu ea, atunci când am schimbat două-trei vorbe în timp ce îmi punea 
autograful pe cartea ei, m-am trezit întrebând-o de ce se îmbrăca atât de demodat în timpul cât a stat la 
Baia Mare. Mi-am reproşat că nu am găsit un cuvânt mai potrivit. Întreaga ei apariţie era uşor anacroni-
că: felul în care era tunsă, cu părul scurt, cu bretonul care încadra fruntea înaltă cu ochii mari şi frumoşi 
o făcea să semene cu femeile pe care le văzusem în revistele de modă ale mamei din anii copilăriei mele. 
A rămas puţin uimită de francheţea întrebării, dar dându-şi seama că trebuia să răspundă curiozităţii ele-
vei de liceu şi nu femeii din faţa ei, mi-a spus: „De fapt, obişnuiam să fiu foarte elegantă şi să mă îmbrac 
foarte modern, dar singurul mod de a-mi exprima revolta faţă de ceea ce mi-au făcut era să rămân aşa 
cum eram înainte. A fost modul meu de a protesta şi de a mă opune lor”. 

Aveam să aflu abia acum, după mai bine de treizeci de ani, cine era şi, mai ales, care era motivul 
pentru care ajunsese să predea dactilografia. Ne-a povestit că, însoţindu-l pe Nicu Ceauşescu în calitate de 
traducător, făcuse parte din cercul lui de prieteni, iar după o ceartă cu fiul ei, Elena Ceauşescu, vrând să-i 
„spargă” acestuia anturajul, i-a împrăştiat în diverse colţuri ale ţării, cât mai departe, neţinând cont de pre-
gătirea lor, de cariera – a celor mai multora – în plină ascensiune, şi nici măcar de familiile lor. 

Aşa s-a întâmplat şi cu profesoara noastră de dactilografie, pe atunci asistent titular la Catedra 
de limbi slave a Universităţii din Bucureşti şi care, peste noapte, s-a trezit transferată prin Ordinul Mi-
nistrului Învăţământului pe o catedră de limba română la un liceu industrial din Baia Mare. De fapt, 
primul care primise ordinul de transfer a fost soţul ei, medic veterinar. 

Pe mine mă impresionează, citindu-i cartea, faptul că nu s-a dat bătută, contestând în instanţă 
hotărârea Ministerului, lucru care pe atunci cred că era o adevărată sinucidere. Povesteşte despre intimi-
dările şi persecuţiile la care a fost supusă, izbutind să şi-i pună în cap pe toţi lucrătorii Securităţii, toţi 
acei oameni „cu chipuri lipsite de expresie sau fără faţă” din coşmarurile ei de mai târziu, până când, 
neavând încotro, a venit la Baia Mare. M-a mişcat, de asemenea, făcând să mi se umezească ochii, felul 
în care vorbeşte despre acest „domiciliu obligatoriu” în nordul ţării, faptul că „şederea în sine nu a fost 
deloc neplăcută”, dar că „senzaţia de oprimare, de limitare a drepturilor” a marcat-o pentru „tot restul 
vieţii”. Şi acest lucru îmi explică faptul că, prin vestimentaţia ei, a vrut să oprească timpul sau să-l dea 
înapoi. Atunci când a fost ridicată din tren şi oprită de Securitate să meargă la Bucureşti, pentru a-şi 
aduce „lucrurile personale necesare” la Baia Mare, fiindcă venise fără nimic, explicaţia pe care a dat-o 
comandantului Miliţiei din Baia Mare a fost că „nu am decât hainele de pe mine şi o singură pereche de 
pantofi. Dacă aceştia se rup, voi fi nevoită să merg la liceu în picioarele goale! Şi nu cred că va fi o pri-
velişte prea plăcută pentru trecători şi că aceştia nu-şi vor pune anumite întrebări!” 

Abia acum, citindu-i cartea, îmi dau seama că Anca Irina Ionescu a vrut ca şi prin ţinuta ei să 
convingă oamenii să-şi pună întrebări. Nu putea s-o facă în alt fel. O profesionistă desăvârşită, un carac-
ter puternic, profesoara noastră a fost omul care nu s-a plâns, ci „a sfinţit” locul, înfruntând cu stoicism 
neajunsurile şi depăşindu-şi condiţia, ajutând atâţia şi atâţia elevi şi marcându-le destinul şi cariera. A 
fost un om despre care colega ei – şi profesoara noastră de filosofie – Maria Pirău, făcând trimitere la 
Karl Jaspers, a spus: „Hotărâtor pentru om este modul în care îşi trăieşte eşecul. A ştiut să transforme 
un dezastru al vieţii ei într-o mare realizare”3. 

                                                 
3 Scurtele citate sunt preluate din Anca Irina Ionescu, op. cit., pp. 302-319 (capitolul „Liceul Industrial Nr. 9 Baia Mare”). 
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Narayama noastră 

 
Ion FERCU 

Buhuşi 

 
Aţi auzit de „Balada de la Narayama”, plăsmuirea literară a japonezului Shichiro Fukazawa? 

(Editura Univers, 2009, 240 p.). Există şi ecranizarea romanului, în regia lui Shôhei Imamura. Scriitorul 
imaginează o comunitate fictivă, un sat izolat de lume, de prin Ja-
ponia, în care există o tradiţie crudă: cei care împlinesc 70 de ani, 
întrucât ar deveni o povară pentru semenii lor, sunt duşi şi părăsiţi 
pe vârful muntelui Nara... Conform tradiţiei, fiul cel mai mare tre-
buie să-şi ducă părinţii spre infernul Nara. Copleşit de durere, fiul, 
Tatsuhei, îl duce în cârcă pe bătrânul Orin, cel care nu este doar 
resemnat, ci-şi priveşte şi cu seninătate sfârşitul apropiat. În drum 
către moarte sunt escortaţi, cu pofte croncănitoare, de mii şi mii de 
corbi. Hitchcock ar fi invidios pe acest decor. În vârful muntelui, 
cimitirul cu schelete şi cadavre în putrefacţie, toate aflate la vede-
re... Fiul, asediat de lacrimi, aruncă în corbi cu pietre – gest inutil, 
ca şi cum ar vrea să sfideze soarta –, şi tot merge, merge, merge... 
Simţi că n-ar vrea să se mai oprească. E ca şi cum ar dori să dea cu 
tifla tradiţiei, morţii. Orin îl zgâlţâie repetat şi-l obligă să oprească. 
Relativ sprinten, coboară din cârcă, îşi aşterne un tatami printre 
schelete şi corbii hulpavi şi se aşază pentru a aştepta moartea... Fi-
ul, după ce-i oferă o desagă cu alimente şi apă, refuzată categoric, îl 
cuprinde într-o îmbrăţişare pe care o vrea eternă. Şi tatăl îşi lipeşte 
sufletul de el. E un fel de simfonie nemaivăzută, nemaiauzită, ză-

mislită din viaţămoarte. Deodată, simţind slăbiciunea fiului, osânditul se desprinde şi-l pălmuieşte. Îl 
trezeşte, cu dragoste, la realitatea tradiţiei... Şi corbii croncăne, croncăne, croncăne... Şi scheletele, mii şi 
mii, parcă spun: „Bun venit!”...   

Decizia guvernanţilor noştri de a-i arunca în carcera fiinţării pe cei eufemistic numiţi +65 mi se 
pare a fi inspirată din spiritul fictivei societăţi care a fost plăsmuită de scriitorul japonez. Am rugat câte-
va spirite de referinţă să-mi spună dacă-n percepţia mea locuieşte şi ceva adevăr... Iată răspunsurile lor: 

 
Petre Isachi, critic şi istoric literar 

 
„Pe vârful Muntelui Narayama” 

 
Adevărul din percepţia ta, prietene, este pe cât de sublim, pe atât de tragic şi de absurd în acelaşi 

timp. Japonezul Fukazawa confirmă teza că orice operă de artă este expresia unei (i)realităţi de fiecare 
zi; altfel spus, a unei realităţi incomunicabile. Pot fi comunicate trăirile sublime ale Bătrânului – să reţi-
nem, omul timpului prezent – mândru şi mulţumit de sine şi de ceilalţi că a atins vârful Muntelui Nara, 
mulţumit de Fiul său, care-i continuă eroic absurda şi tragica tradiţie, încântat pentru forţa de a se învin-
ge pe sine, pentru puterea de a-şi pălmui la cea mai mică ezitare Fiul, pentru că nu a înţeles că orice om 
moare singur şi că aşteptarea este o stare activă. Înţelepciunea Bătrânului atinge absolutul. El ştie că ni-
meni nu este vinovat de condamnarea lui la „aşteptare”. El însuşi l-a învăţat pe Fiul său să respecte legi-
le şi tradiţia satului. 

În cazul nostru, oare nu Noi, profesorii, preoţii, părinţii, bunicii etc. i-am învăţat în ultimii 70 de 
ani – vârsta Bătrânului din parabola japonezului – pe cei ce astăzi ne conduc/guvernează (fiii, elevii, studen-
ţii, nepoţii noştri) să uite tradiţia creştină, să uite de Muntele Tabor şi să adopte „legi” absurde, tragice, 
străine de spiritul şi de morala neamului nostru? Cine-i „pălmuieşte” şi-i „trezeşte cu dragoste” pe ai 

https://www.imdb.com/name/nm0408076/?ref_=tt_ov_dr
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noştri Fii, la tradiţia românească/europeană? Vinovaţi sunt guvernanţii sau guvernaţii? Pentru a judeca 
drept, să medităm la înţelepciunea şi cuminţenia Fiului... 

 
Prof. univ. dr. Ştefan Munteanu, scriitor 

 
„Trăiesc lupta dintre gândire şi simţire ca pe o dramă” 

 
Nu cred despre mine că aş fi un bun judecător. Trăiesc lupta dintre gândire şi simţire (simţire şi 

gândire) ca pe o dramă. Pe de altă parte, nici nu pot refuza provocarea prietenului Ion Fercu, deşi ştiu 
că îmi asum o sarcină dificilă. Aceasta înseamnă că tot ce voi spune se află sub semnul ipoteticului. Mai 
ales datorită faptului că nu cunosc bine datele problemei. 

Nu îmi este clar, mai întâi, cum aş fi procedat dacă, în urmă cu mii de ani, aş fi fost comandan-
tul unui detaşament militar aflat în război. Probabil că aş fi dispus ca morţii, pe cât posibil, să fie înhu-
maţi. Dar cu răniţii, care constituiau o povară, ce aş fi făcut? 

Venind spre zilele noastre, nu îmi este clar ce ar trebui să fac dacă aş fi medic, chemat să tratez 
pacienţi infectaţi cu Covid-19, dar am numai două instalaţii de ventilare, pe care trebuie să le repartizez 
la trei-patru pacienţi. 

În sfârşit, îmi imaginez că aş fi un politician, chemat să ia decizii la nivel naţional. Aici ar fi şi 
mai complicat, întrucât, pe lângă motivaţia umană şi morală, va trebui să iau în calcul şi motivaţia politi-
că. Oricum, oricare ar fi situaţia concretă, nu cred că medicul A. Streinu-Cercel are o înţelegere mai pu-
ţin umanistă decât politicianul L. Orban. 

 
Viorel Savin, scriitor 

 
„E timpul să deschidem ochii!” 

 
Fac parte dintre cei cărora li s-a decis, aşa-zis „dictatorial şi criminal”, orarul circulaţiei în aceste 

vremuri de pandemie – merg deocamdată bine şi lucid, către optzeci de ani! 
Şi eu resimt disconfortul „carantinării” la domiciliu, al purtării măştii şi al obligaţiei de a mă ţine 

departe, la doi metri măcar, de semenii mei. Dar, constatând că măsurile acestea „au fost dictate” spre 
binele meu – spre a nu mă infecta şi a nu infecta pe alţii! –, am bunul simţ de a accepta cu stoicism in-
terdicţiile şi de a medita; cu tristeţe, totuşi. 

Alţii se izmenesc şi, ca să-şi exorcizeze frustrările, strigă ca din gură de şarpe că le-au fost încăl-
cate libertăţile. Asta-i o altă greşeală a naivului intelectual român, cu inteligenţa dată în pârg la soarele 
„teoriei conspiraţiei”! 

Spre binele nostru, să ne venim în fire! Nu decizia guvernanţilor ne-a aruncat cu premeditare în 
„carcerele fiinţării”. Ei gestionează fatal cum pot, această situaţie – pentru mulţi previzibilă –, la înălţi-
mea minţilor lor! Însă, departe de ei cinismul ideii decimării necesare a populaţiei. Doar malthusienii şi dar-
winiştii sociali o pot justifica, folosindu-şi cu brio argumentele. Iar nişte demenţi pot propune ideea de-
cimării chiar ca soluţie oportună pentru perpetuarea speciei. 

„Situaţia prezentă” nu se interpretează şi nu se explică atât de simplu, precum o fac „echipele de 
zgomote” ale partidelor. Dar nici ultimele soluţii, „de avarie”, ale guvernanţilor nu sunt şansa noastră! 
Ca de obicei la noi, unii îşi văd de misiunile lor mici, gargarisind voioşi şi plini de ei adevăruri de câr-
ciumă de cartier, derutându-ne şi depărtându-ne de adevărata cauză a declinului nostru medical, social şi 
economic, obligându-ne să nu vedem sorgintea declinului şi înceţoşându-ne perspectiva efectelor lui, cu 
urmări dintre cele mai drastice. 

Cauza tragediei care acum bântuie lumea se află în deşănţata curiozitate „ştiinţifică” a oamenilor, 
în pofta lor de a şi-o împlini şi în trufia de a-l concura pe Atotputernic, inventând însăşi viaţa: adică, al-
cătuind noi fiinţe sau „moduli activi”, fără să se gândească la consecinţe! 

Una dintre aceste „alcătuiri” este Covid-19! Ce poate face un biet guvern cu puteri limitate la 
graniţele sale? Mai nimic! Însă poate să le cheme pe celelalte la stabilirea unui cod de supravieţuire cu 
prevederi ferme de eradicare a acţiunilor nocive asupra Planetei – care, iată, cât de crunt se răzbună: 
acuşi, acuşi ne va „cadorisi” şi cu o secetă cumplită! 
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Guvernul nostru, dacă are cu adevărat „simţ al istoriei”!, trebuie să ceară urgent Organizaţiei 
Naţiunilor Unite să treacă la obţinerea consensului asupra: interzicerii poluării de orice gen, trecerii la 
folosirea energiei regenerabile, interzicerii cercetărilor de laborator ce aduc atingere perpetuării vieţii 
existente, instaurării păcii generale în lume şi... educării omenirii în spiritul cinstei, iubirii, bunătăţii şi generozită-
ţii! 

Astfel, înlăturând cauzele criminalului tratament pe care îl aplicăm Planetei, vom rezista. 
„Covidul” nu este decât unul dintre semnalele de alarmă! Guvernanţii? Nu au, bieţii de ei, decât vina că 
tragedia i-a găsit în scaune înalte! Se impune să deschidem ochii şi „să cerem” de la ei ceea ce este de 
folos urmaşilor noştri, nu ceea ce, trecător, ne mângâie vanitatea sau ne este de stupid folos! 

 
Prof. Ion Dinvale, scriitor 

 
„Ultima ascensiune” 

 
Bolnavi de suspiciune, obişnuiţi să sufle şi în iaurt, flecari şi cârcotaşi, mulţi s-au precipitat să ta-

xeze măsurile prevăzute în ordonanţele militare referitoare la programul restrictiv impus persoanelor în 
vârstă, ca măsuri discriminatorii, „inumane”, fascistoide („Doctorul Mengele se întoarce”) etc. Şi cum 
eu sunt „suflet din sufletul neamului meu”, vorba poetului, având un borcan cu iaurt (de la supermar-
ket!) dinainte, mi-am zis: dar dacă se întoarce?!... 

Dureroase sunt indiferenţa, cruzimea şi cinismul vârstelor imature, cu lipsa lor, inconştientă, de 
empatie, însă cele ale adulţilor, ale factorilor de decizie sunt înspăimântătoare, prin raţionalitatea glacia-
lă, prin detaşarea grea, prin încordarea lucidă, nevrotică, ce pot prefigura pericolul unei lumi zidite pe 
indiferenţă şi neomenie, în care moartea ar putea fi judecată, exclusiv, după criterii statistice, probabilis-
tice, tehnice, „curăţată” de toată încărcătura tradiţională: psihologică, morală, metafizică, religioasă; într-un 
cuvânt, umană. 

Când s-a vehiculat ideea selecţiei, a priorităţilor inevitabile în condiţiile de penurie a mijloacelor 
tehnice, a spaţiilor de spitalizare, a medicamentelor şi echipamentelor de protecţie, „părea că printre 
nouri s-a fost deschis o poartă”, lăsând să se întrezărească, o clipă, şi de departe, culorile şi contururile 
unei realităţi stranii, cu trista revelaţie a unor cutume – intransigente, inflexibile, metalice – pe care le 
credeam apuse pentru totdeauna. M-am gândit cât de uşor şi grabnic s-ar trece în condiţiile unei pan-
demii, cu milioane de victime, de la bătrâni şi bolnavi cronici, la cei cu dizabilităţi, la cei fără asigurare (şi 
fără apărare!), la cei de altă rasă, neam, religie, cetăţenie etc. 

În societăţile primitive, caracterizate printr-o mare precaritate a resurselor, abandonul sau ucide-
rea celor vârstnici era o cutumă – nici vorbă de legendă! – acceptată ca fatalitate, aidoma legilor firii, fără 
dramatismul indus de sentimentalismul umanismelor târzii. Sfârşitul – previzibil, sigur, inexorabil – ex-
cludea deliberarea, răspunderea, dramaticele probleme de conştiinţă. Prin urmare, raţional, moral şi 
uman ar fi ca bătrânii să urce singuri – cât timp îi mai ţin picioarele – muntele Narayama, pentru a-i scu-
ti pe fiii sau pe nepoţii lor de această dureroasă ascensiune, cu ei în spate. 

Mai mult decât un sacrificiu, ar fi o eliberare de cea mai grea povară, de cea mai mare umilinţă 
care este bătrâneţea: amurg al sufletului, sumbra răcoare a sfârşitului de toamnă. Cât de deşarte sunt 
speranţele şi toate proiectele de fericire, amânate toată viaţa pentru „când vom ieşi la pensie”?!... Şi cât 
de indecentă, ridicolă şi penibilă prelungirea, peste marginile fireşti, a cochetăriei, flirtului şi a compor-
tamentului pueril al celor pentru care vârsta „e doar un număr”!... 

„Să nu ieşiţi din casă!”, „Aveţi grijă de voi!” erau cuvintele cu care începeau şi se sfârşeau toate 
convorbirile telefonice pe care le-am avut, lunile acestea, cu copiii noştri. Înduioşătoare, până la lacrimi, 
această afecţiune!... Albiţi de ani, noi suntem acum copiii – mici, fragili, vulnerabili –, iar ei îşi întind, 
deasupra noastră, aripa ocrotitoare. Numai pentru atât, şi merită să trăieşti: „Cu şah etern, cu mat, în 
ultimele runde,/ De-o resemnare blândă, fiinţa-mi se pătrunde/ Şi sub a ei povară, conced să mă în-
clin:/ A dăinui ca tremur, ca freamăt, ca suspin!...” 



Varia 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

164 

 
Mihai Botez-Stîncaru, scriitor 

 
„Alegoric, apropieri se pot face; de ce nu?” 

 
Bănuiesc că scriitorul japonez S. Fukazawa, ca orice om de cultură, se va fi inspirat în alegerea 

peisajului alegoriei sale narative, la propriu, din spusa lui André Malraux: Mourir le plus haut possible, 
aceasta fiind ţinta demnităţii personale a oricărei fiinţe umane demne de acest nume. Fireşte, la nivel de 
conştiinţă comună, faptul că tradiţia, fie ea şi una ficţională, obligă pe un descendent să-şi conducă pă-
rinţii aflaţi discreţionar in articulo mortis să-şi dea obştescul sfârşit pe vârful unui munte poate friza mai 
mult decât drama unei cutume inclemente şi presupus barbare. Aceasta deoarece vârstnicii în cauză sunt 
duşi în singurătate şi lăsaţi pradă corbilor încă din timpul vieţii, ştiind dinainte că acesta le va fi capătul 
destinului. Fireşte, ei sunt conştienţi încă din timp că aşa le cere tradiţia locală de a sfârşi, iar, de voie, de 
nevoie, ei i se conformează ritualic. Şi din rezumatul prezentat rezultă că îşi acceptă acest mod de a se 
despărţi de lume şi de viaţă. Şi probabil că înţelepciunea le spune că maniera aceasta de a dispărea, la 
propriu, nu face decât să restabilească un echilibru natural. Şi anume: ai mâncat carne de pasăre din cele 
sacrificate din propria gospodărie ori cumpărate sau vânate, atunci dator eşti a înapoia naturii, prin mij-
locirea corbilor hoitari, ceea ce tot de la ea ai împrumutat pentru a vieţui pe pământ! 

Nu cred, însă, că aceasta este teza cărţii în discuţie, pe care nu am citit-o până acum. Dar este un 
mod de a privi lucrurile dintr-o perspectivă oarecum de „dincolo de bine şi de rău”. Din câte ştiu, corbii 
nu atacă vieţuitoare în care mai pulsează viaţa, fie şi slab de tot, ci doar cadavre destinate oricum des-
compunerii. Însă perspectiva de a fi părăsit de viu pentru ştiutul ospăţ este una mai mult decât dramati-
că, aproape infamantă după simţul comun. Dar elefanţii bătrâni de ce oare preferă să meargă singuri în 
necropole doar de ei ştiute pentru actul final? La fel somonii, după ce şi-au încheiat periplul vieţii şi au 
transmis ştafeta descendenţilor speciei... Acuma, că după moarte preferă unii oameni să ajungă aliment 
viermilor sau altor nesăţioşi carnivori este o finalizare care nu propune mari diferenţe de reîntoarcere în 
circuitul naturii. Acesta este preţul vieţuirii, dacă este să fim lucizi. Faţă de a fi decedat în casa ta şi în 
patul propriu ori cel de spital poate fi o perspectivă oarecum umanizantă, este o ieşire din scenă care ne 
induce o perspectivă mai puţin patetică, însă finalul va fi oricum cam acelaşi... De unde deducem că, 
poate, nu atât cum şi unde mori este cel mai important fapt de existenţă, ci cum ai vieţuit sub soare pâ-
nă la acel soroc implacabil... 

Cred că este cam forţată comparaţia dintre ce ni se întâmplă nouă acum, celor covidiabili mar-
caţi de +65, cu ceea ce li se aplică japonezilor ficţionali marcaţi de +70 în răbojul vârstei. Prea sunt 
mari, totuşi, diferenţele de tratament cetăţenesc. Dacă e să stăm strâmb şi să judecăm la obiect... Alego-
ric, însă, apropieri se pot face; de ce nu? 

 
Mariana Zavati Gardner, scriitoare, Londra 

 
„Blestemul eternităţii...” 

 
Cum ne învăluie întunericul... Suntem înghesuiţi în adăposturi. Virusul loveşte nevăzut tăcerea. 

Nu ne ia în seamă. Se întinde pe toate continentele. Evit să mă gândesc la familia mea; fiecare încuiat în 
casă... 

Caisul pe care-l spionez dinăuntru şi-a scuturat petalele. Soarele se petrece pe un cer albastru 
virgin. 

Nu mai sunt oameni pe străzi, nu mai simt pulsul străzii, pământul se regenerează îngrăşat de 
cadavre, care erau oameni în altă lume. Acum sunt pierduţi pe o listă în lupta cu eternitatea din seara 
trecută. 

La ore precise, câte un bătrânel ezită în drum, ignorând pericolul. 
Cei rămaşi şi-au pierdut lumina din ochi. Totul e frică – continuu confirmat online şi TV –, pes-

te ceea ce-a fost înainte, ce-ar fi putut să fie şi ce este acum... Un univers terifiant à la George Orwell?... 
Eternitatea atârnă mândră în sârma ghimpată a memoriei, aud sunetul trist al unei ambulanţe şi 

visez că nu mă scufund în noroiul eternităţii! 
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O călătorie prin Vişeul de Sus şi Borşa 

 
Alina ILIEŞ 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Vişeul de Sus se află situat între dealurile Rădeasa, Ciunca şi Arşiţa, într-o parte, Poieniţei, Horean, 

Osoi, Poduri, pe de altă parte. Oraşul este străbătut de două râuri: Vişeu şi Vaser. Vişeu izvorăşte din mun-
tele Pietrosu şi trece prin Borşa şi Moisei, unindu-se în afara oraşului cu râul Vaser. 

Vecinii localităţii sunt: în nord-vest culmea Pietrosul Maramureşului sau Bardău (1.850 m), în est, 
culmea Toroiaga, la sud-vest dealurile Maramureşului. Localităţile învecinate ale Vişeului sunt: în partea de 
sud-est Moisei şi Borşa, în vest, localitatea Vişeul de Jos şi în nord localitatea Poienile de Sub Munte. 

Oraşul are un aspect patriarhal care – deşi în ultimele decenii au fost construite câteva blocuri de locuinţe şi magazine 
– a păstrat mult din autenticitatea vechiului oraş Vişeu, renumit pentru decorul deosebit şi peisajul de care este înconjurat1. 

În această zonă funcţionează, din anul 1932, 
trenurile de producţie cu aburi, alimentate cu lemn şi 
cărbuni, ce transportau buşteni de pe Valea Vaserului 
la fabricile de prelucrare a lemnului din Vişeul de Sus. 
Este ultima cale ferată forestieră cu abur din Europa, 
care, în prezent, se mai foloseşte pentru transportarea 
lemnului. Începând cu anul 2002, pe Valea Vaserului 
circulă regulat trenuri cu abur pentru turişti. Se pot 
admira diverse locomotive cu valoare istorică fabrica-
te în secolul trecut sau unele moderne, funcţionale. 
Traseul Mocăniţei începe din staţia CFF Vişeul de Sus 
şi străbate pădurile de-a lungul râului Vaser, traver-
sând poduri şi tuneluri, printr-o zonă împădurită greu 
accesibilă, cu un peisaj mirific. Spre pădure, vreo 8 km, drumul este neasfaltat, cu case spre Staţia Novăţ, iar 
la Delta-Novăţ apare o bifurcaţie spre Valea Novăţ. Apoi, se continuă călătoria de-a lungul râului Vaser, tre-
când printr-o zonă cu peisaje spectaculoase, traversând regiuni înguste, stânci şi văi ale defileului. Se face o 
pauză scurtă pentru a se alimenta cu apă locomotiva, după care se trece de Staţia Cozia, iar apoi urmează 
finalul traseului la Staţia Paltin. În cadrul călătoriei cu trenul tras de o locomotivă cu aburi, turiştii, la staţia 
Paltin, au oportunitatea să servească masa în natură. Picnicul poate fi luat în pavilioanele de lemn sau în aer 
liber. Există servicii de catering ce oferă mâncare diversificată şi se poate vizita Muzeul Paltin, cu informaţii 
despre istoria liniei de cale ferată îngustă şi fotografii cu locomotivele şi vagoanele istorice ale Căii Ferate 
Forestiere Vişeul de Sus. Construcţia din lemn a muzeului este realizată în stil tradiţional, iar în interior 
punctul de atracţie este o machetă cu un tren în miniatură.  

Trenul se reîntoarce în Vişeul de Sus după aproximativ două ore, iar în incinta gării Mocăniţei se pot 
vizita Casa-muzeu „Elefant” şi Satul Maramureşean. 
Casa-muzeu „Elefant” este o casă evreiască tradiţiona-
lă din lemn, care s-a inaugurat ca muzeu în 13 iunie 
2011. Aceasta prezintă secvenţe din viaţa evreilor din 
oraş şi este dotată cu o cafenea-bibliotecă, unde vizita-
torii pot admira obiecte aparţinând comunităţii evre-
ieşti din zonă şi au posibilitatea de a savura o cafea. 
Alexander Elefant a fost proprietarul uneia dintre cele 
mai importante fabrici de cherestea de pe Valea 
Vaserului, până la exilarea acestuia, în 1940, după Dic-
tatul de la Viena şi cedarea Ardealului de Nord către 
Ungaria. În Satul Maramureşean din autogara Mocăni-
ţei, cei prezenţi vor putea admira o expoziţie de case 
în stil maramureşean, o grădină de vară cu produse 

                                                 
1 Petru Ulian, Drumeţie în căutarea paradisului terestru. Vişeul de Sus şi împrejurimi, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2008, p. 20. 

Mocăniţa 

Casa-muzeu „Elefant” 
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tradiţionale şi pot comanda mâncare specifică satului românesc. De asemenea, turiştii vor putea asista aici la 
anumite evenimente şi spectacole folclorice. În apropierea gării se află şi trenul-hotel staţionar „Carpatia 
Express” cu 20 de compartimente, fiecare cu două paturi. Acest tren oferă cazare, iar la cerere organizează 
cine la lumina lumânărilor în vagonul-restaurant.  

Ieşind din Vişeul de Sus pe DN 18 şi trecând prin comuna Moisei, după 25 de kilometri am ajuns în 
oraşul Borşa. Este aşezat în partea estică a judeţului Maramureş, în partea de nord a României, la 147 kilo-
metri de Baia Mare şi la 21 km faţă de Vişeul de Sus. Oraşul se află la poalele Munţilor Rodnei şi se întinde 
azi pe 20 kilometri pe văile Vişeului, Pietroasei, Repezii, Ţişlei, pe Valea Fântânii, pe Cercănel şi Negoiescu, 
în şesul Poienii, pe Gârlea şi Suhorca, pe Izvor, pe valea Hotarului, pe Valea Caselor, pe Valea Poienii, în 
Bobeica, pe Valea Rea, în Rotundu sau chiar pe valea Sârca. Localitatea este înconjurată de un lanţ muntos 
ce se aseamănă cu un zid natural de cetate, creând o depresiune. În partea de sud, Borşa are hotarul pe cul-
mile munţilor Rodnei, pe vârful Pietrosul, pe vârful Negoiescu Mare, pe vârful Repezii, iar în partea de răsă-
rit se află Carpaţii Răsăriteni, iar pe Râul Ţibou are hotar cu Bucovina, mai exact cu Judeţul Suceava. În par-
tea nordică, dincolo de vârful Toroiaga, are hotar cu Ucraina, iar spre NV cu Vişeul de Sus pe vârful Vaser – 
Valea Râului şi în rest cu comuna Moisei pe Izvorul lui Dragoş. Munţii Borşei cuprind întinse păşuni alpine 
pe care pasc numeroase turme de oi şi vaci. 

Poziţia geografică la poalele munţilor Rodnei în sud şi a munţilor Maramureşului în partea de nord legitimează ora-
şul ca un puternic centru turistic, unde se regăseşte liniştea caracteristică oraşelor de munte... Peisajul sălbatic, elveţian, cu locuri 
minunate şi pitoreşti în plină împărăţie a pădurilor, conferă staţiunii calităţi terapeutice de odihnă şi recreere atât de necesare 
turistului bulversat de începutul unui mileniu din era supersonică a tehnicii2. 

Urcând pe DN 18 înspre Pasul Prislop, după 10 kilometri, în apropierea cartierului Valea Fântânii, 
ajungem în staţiunea turistică Complex Borşa, unde există numeroase hoteluri, pensiuni şi case particulare ce 
oferă condiţii moderne de cazare şi tratamente terapeutice şi recreative. Aici se pot trata afecţiuni cardiovas-
culare, pulmonare, anemii şi maladiile sistemului nervos periferic. Borşa Complex este în primul rând o sta-
ţiune pentru practicarea sporturilor de iarnă, cuprinzând trei pârtii şi o trambulină olimpică de schi, cu înăl-
ţimea de 90 metri, fiind cea mai înaltă trambulină naturală din Europa. Plimbarea cu telescaunul durează 20 
de minute, după care se poate începe traseul spre Cascada Cailor şi Lacul Ştiol. De la telescaun, se merge 
înainte până la bifurcaţia care arăta că, la dreapta, se intră pe traseul ce duce la Cascada Cailor şi, la stânga, 
începe traseul spre Lacul Ştiol.   

Cascada Cailor se află situată la o jumătate de oră de 
mers pe jos de la vârful pârtiei din Complexul turistic. Apa 
rezultată din topirea zăpezii şi acumulată în urma ploilor se 
adună într-un circ glaciar, de unde se prăvăleşte în jos, for-
mând o spectaculoasă cascadă. Numele se trage de la o her-
ghelie ce a fost atacată de urşi, caii aruncându-se în gol, în 
adâncimile prăpastiei, cu speranţa deşartă de a se salva. Înain-
te de a se ajunge la Lacul Ştiol şi jnepenişul dimprejur, se poa-
te admira o pădure deasă de molid. Lacul Ştiol este un lac gla-
ciar (tău) cu păstrăvi şi are forma unei inimi. Este situat în 
Munţii Rodnei, la poalele Vârfului Gărgălău şi s-a format în 
urma încălzirii climei şi topirii gheţarilor de pe versantul 
Gărgălău. Se mai numeşte şi Lacul Izvorul Bistriţei Aurii, fi-
indcă de-aici izvorăşte râul Bistriţa. 

Pe perioada iernii, Complexul turistic întruneşte toate 
condiţiile pentru practicarea sporturilor de iarnă, iar perioada 
de vară este ideală pentru drumeţii, în puncte de interes pre-
cum: Cascada Cailor, cariera de piatră, vârfurile Pietrosul 
Rodnei, Toroiaga sau Puzdrele, lacurile Iezer, Măgura, Ştiol, 
Lala sau Buhăescu, cabana meteorologică şi izvoarele cu apă 
minerală din Baia Borşa. 

Peisajele de la Borşa sunt mirifice, desprinse din raiul planetei şi aruncate pe pământ să le admirăm. O poiană de ro-
dodendron înflorit, o stâncă pe care au ieşit la lumină florile de colţ, toate sunt demne de privirea şi încântarea ochiului3. 

                                                 
2 Nicoară Mihali, Cartea Munţilor : Borşa – Schiţă monografică, Editura Fundaţiei Culturale „Zestrea”, Baia Mare, 2000, p. 48. 
3 Tinuţa Grec, Nicoară Mihali, Rădăcini. O istorie a Borşei în imagini: (1911-2011), vol. 1, Editura Eurotip, Baia Mare, 2011, p. 102. 
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Personalităţi feminine care au marcat istoria lumii: 

Sofia Ionescu-Ogrezeanu şi Sarmiza Bilcescu 

 
Paula ROMAN 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
 

Vă invităm să descoperiţi, în rândurile care urmează, portretele a două celebre românce, deschiză-
toare de drumuri în domeniile lor de activitate (neurochirurgie şi drept juridic), care au făcut cunoscută 
România în lume. Este vorba de Sofia Ionescu-Ogrezeanu (1920-2008), prima femeie neurochirurg din 
lume, de la naşterea căreia se împlinesc 100 de ani, şi Sarmiza Bilcescu (1867-1935), prima femeie din 
lume doctor în drept, de la moartea căreia se împlinesc 85 de ani.   

 
Sofia Ionescu-Ogrezeanu, supranumită „doamna neurochirurgiei româneşti”, s-a născut la Făl-

ticeni, în anul 1920, într-o familie modestă. A absolvit Şcoala Centrală şi Facultatea de Medicină din Bu-
cureşti. În anul 5 de facultate, în 1944, a făcut prima sa ope-
raţie pe creier unui copil care fusese victima unui bombar-
dament. Intervenţia a fost recunoscută ca premieră mondială 
de Congresul Mondial al Femeilor Neurochirurg din 2005. 
Reuşita a îndemnat-o să facă o carieră în neurochirurgie. În 
anul 1945 a absolvit Facultatea de Medicină şi a lucrat, încă 
din timpul facultăţii, la Spitalul Nr. 9 din Bucureşti, unde a 
activat până în 1990. 

În 1976, a obţinut gradul de medic primar neurochi-
rurg II. În recomandarea dată de conducerea spitalului, s-a 
menţionat că a contribuit la instruirea noilor medici, lăsându-
şi amprenta profesională asupra acestora, prin „rapiditatea, 
găsirea tehnicii celei mai bune, potrivită fiecărui caz”. A făcut 
parte din prima echipă neurochirurgicală, considerată echipa 
de aur, alături de prof. dr. Dimitrie Bagdasar, întemeietorul 
neurochirurgiei româneşti, şi doctorii Constantin Arseni şi 
Ionel Ionescu (care i-a devenit ulterior soţ). În fiecare dimi-
neaţă, ea făcea operaţii pe creier, iar după-amiaza pe coloană, 
unele operaţii fiind realizate în premieră, cu tehnici inedite, 
inventate ad-hoc, dar care au salvat sute de vieţi. Fiecare so-
luţie găsită a fost urmată de o comunicare ştiinţifică făcută în străinătate şi, implicit, de o recunoaştere 
internaţională. 

A avut pacienţi celebri, precum soţul Mariei Tănase, soţia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, una din-
tre soţiile şeicului ZaedBin, sultan al Nohaian din Abu-Dhabi, artişti, prinţi, poeţi. A primit o serie de 
distincţii pentru succesele sale. 

Sofia Ionescu-Ogrezeanu a fost o personalitate distinsă, cunoscută în întreaga lume pentru con-
tribuţiile sale remarcabile în domeniul neurochirurgiei, în special pentru operaţiile pe măduva spinării şi 
creier, şi pentru lucrările sale ştiinţifice apărute în numeroase publicaţii internaţionale de prestigiu. 

 
În anul 1867, s-a născut la Bucureşti Sarmiza Bilcescu, cea care avea să devină prima femeie 

avocat din Europa şi prima din lume cu un doctorat în Drept, o profesie care, până la acel moment, era 
considerată rezervată exclusiv bărbaţilor. A obţinut licenţa în ştiinţe juridice în anul 1887, la Universita-
tea din Paris, iar trei mai târziu, în 1890, a intrat în istorie, devenind prima femeie din lume care, după 
ce şi-a susţinut teza de doctorat la Facultatea de Drept, a obţinut titlul academic de doctor în Drept al 
Universităţii din Sorbona, cu teza „Despre condiţiunea legală a mamei în dreptul român şi francez”. La 
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acea vreme, accesul femeilor în domeniul dreptului era aproape de 
neconceput, dar prin munca, demersurile, acţiunile şi personalitatea 
ei a ajutat la emanciparea femeii, deschizând noi drumuri. 

În 1891, ca urmare a unei campanii derulate în favoarea sa de 
renumitul jurist român Constantin Dissescu, Sarmiza Bilcescu a fost 
admisă în Baroul Ilfov (care, la acea vreme, includea şi Bucureştiul, şi 
era prezidat de renumitul avocat şi om politic Take Ionescu). Totuşi, 
Sarmiza Bilcescu nu a practicat niciodată avocatura, dar a fost o pre-
zenţă activă în cercurile feministe. S-a numărat printre fondatoarele 
Societăţii Domnişoarelor Române care îşi propunea să lupte pentru 
creşterea gradului de educaţie în rândul femeilor. 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre aceste două 
personalităţi feminine, sau să faceţi cunoştinţă şi cu altele, vă invităm 
să parcurgeţi următoarele surse bibliografice pe care le regăsiţi în co-
lecţiile Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”. 

 
Avram, Arina, Femei celebre: mică enciclopedie : [O sută de femei pentru eternitate], prefaţă prof. dr. Neagu 

Djuvara, Editura Allfa, Bucureşti, 2002. 

Avram, Arina, Femei celebre din România: mică enciclopedie, prefaţă prof. dr. Neagu Djuvara, Editura Allfa, 
Bucureşti, 2005. 

Favili, Elena, Cavallo, Francesca, Poveşti de seară pentru fete rebele: 100 de vieţi de femei extraordinare (vol. 1+2), 
traducător: Justina Bandol, Editura Litera, Bucureşti, 2017. 

Ignotofsky, Rachel, Femei în ştiinţă: 50 de femei temerare care au schimbat lumea, Editura Nemira, Bucureşti, 
2018. 

Marcu, George, Femei de seamă din România: de ieri şi de azi, cuvânt-înainte: Alex Ştefănescu, Editura 
Meronia, Bucureşti, 2017. 
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Cronica de ieri şi de azi a unui sat românesc – Gazeta de Groşi 

 

Csilla TEMIAN 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

„Anul omagial al satului românesc” (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari), decretat de 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (2019), a prilejuit comunităţilor rurale să analizeze cu mai mult 
spirit critic realităţile satelor noastre în secolul XXI, să înregistreze efectele negative remarcate în condiţiile 
unei agriculturi de subzistenţă, ale emigrării masive a forţei de muncă spre alte ţări şi, ca urmare, ale scăderii 
drastice a natalităţii şi ale îmbătrânirii populaţiei. Cei aleşi spre a-i conduce s-au dovedit a fi, de cele mai 
multe ori, neputincioşi, lipsiţi de perspectivă, curaj, voinţă şi experienţă. Dar sunt şi cazuri aparte, când 
primarii şi consilierii locali s-au zbătut, s-au implicat cu tot elanul şi au reuşit să dea comunităţilor păstorite 
condiţii de existenţă normale, un aspect al satului de toată frumuseţea şi, mai ales, speranţa într-o viaţă 
pentru care merită să trăieşti. 

Un astfel de model îl oferă comuna Groşi din vecinătatea Băii Mari, o comună despre care se vorbeşte 
cu respect în judeţ, în ţară şi peste hotare. Despre ce se întâmplă aici, despre realizările, proiectele şi 
speranţele locuitorilor, dar mai ales despre trecutul, prezentul şi viitorul comunei vorbeşte, începând din 
martie 2017, Gazeta de Groşi, iniţiativa apariţiei acesteia datorându-i-se primarului comunei, dr. ing. Florin 
Boltea, şi viceprimarului, prof. Gavril Ardusătan, ambii făcând parte din tânăra generaţie de politicieni. 

Primul număr al gazetei se deschide cu interviurile date sub titluri ce vorbesc de la sine despre 
idealurile lor la conducerea comunei Groşi: „Cetăţenii îşi doresc condiţii de oraş, dar identitate şi cultură 
tradiţională”, afirmă primarul, iar viceprimarul completează: „Comuna Groşi trebuie să beneficieze de 
condiţiile, prestigiul şi promovarea pe care le merită”.  

Tot ceea ce se întâmplă în comună este prezentat întocmai în paginile gazetei. Un loc aparte îl ocupă 
evocarea trecutului, paginile de istorie locală cu întâmplări şi evenimente, cu relatări despre faptele deosebite 
ale localnicilor, ale celor care s-au jertfit pentru mai bine şi mai frumos. Elocvente sunt articolele: La umbra 
„copacilor groşi” ai istoriei şi eroismului, Şcoala din Groşi – o frumoasă poveste de 150 de ani, Biserica din Groşi – 140 de 
ani de la edificare, Pentru credinţă şi neam – câteva consemnări ale participării groşenilor la efortul 
de emancipare naţională în secolul al XIX-lea, Istoria unui drapel de luptă, istoricul Parohiilor 
ortodoxe din Groşi, Satul Nou de Jos, Ocoliş, Flăcările credinţei şi patriotismului de pe „Habrul”, 
Despre apariţia elitelor intelectuale în Transilvania – cazul comunei Groşi ş.a. Sunt deosebit de 
bine reliefate şi fapte ale groşenilor care s-au impus de-a lungul vremii: Amintirile mele 
ca stegar al legiunii „Horea” – Dumitru Horgea, Emil Berindan – „Sufletul unui sat...” – 
povestea unui profesor dedicat localităţii Satul Nou de Jos, Episcopul Alexandru Rusu 
şi Groşiul, Niculiţă Bolte – memoria vie a Groşiului, „Aripile” lui Dumitru Fărcaş, A mai 
căzut o stea! Dumitru Fărcaş – un Mozart al Groşiului, s-a ridicat la ceruri..., Domniţa Retegan 
– o viaţă în slujba locuitorilor comunei Groşi etc. 

Cronica vie a satului, evenimentele cele mai importante ale fiecărei clipe, ale 
fiecărei zile şi ale fiecărui an sunt descrise cu obiectivitate, cu mândrie şi responsabilitate. Astfel, reţin atenţia 
articolele: O generaţie „jos pălăria!”, „2018 – un an cât o istorie! Pompierii voluntari din Groşi, mai mult decât o echipă – 
despre Grupul de pompieri voluntari Groşi; evenimentele culturale de excepţie: Festivalul Danţului la Şură – 
Groşi, ediţia a X-a, Sărbătoarea toamnei la Groşi, Revista şi Tabăra de literatură şi arte plastice ARCHEUS (la Ocoliş) 
– puncte vii pe harta culturală a României, Clacă de coasă la Muzeul Satului ş.a. Nu sunt uitate nici manifestările 
sportive: Unirea face puterea – manifestare dedicată iubitorilor de sport din Groşi. 

Interesante sunt interviurile despre viaţa satului cu cei mai vârstnici locuitori: Cât mai suntem, cât mai 
sunt... cei mai bătrâni oameni din satul Groşi, Amintiri de altădată – cu VĂSĂLICA din Ocoliş. 

Despre realizările edililor aflăm că în perioada 2017-2019 au pus în operă proiecte importante, cum ar 
fi: reabilitări şi modernizări de instituţii, reabilitări şi asfaltări de drumuri, realizarea unor reţele de canalizare, 
modernizarea iluminatului public (Proiecte, priorităţi şi viziune; 2018: gânduri şi fapte, în imagini...; Împreună pentru 
un mediu mai curat şi o comună europeană; 2019 – O dare de seamă! Gânduri şi fapte în imagini...). 

Gazeta de Groşi este o adevărată cronică vie menită să vorbească generaţiilor viitoare despre zilele de 
azi. Realizată color, împodobită cu multe imagini, este dovada grăitoare că în Groşi, un sat cu o natură 
binecuvântată, oamenii trăiesc frumos, iar cei pe care i-au ales să-i reprezinte o fac cu înţelepciune şi dăruire, 
având precizate cu claritate principiile dezvoltării locale: transparenţă, implicare, viziune şi curaj. 
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S-a întâmplat acum 50 de ani 

(Extrase din articole ale ziarului Pentru socialism) 

 
Laviniu ARDELEAN 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Marţi 6 ianuarie 1970 – Înfiinţarea Centralei Minelor şi Metalurgiei Neferoase Baia Mare 
 
Ieri, la Baia Mare, a avut loc festivitatea înfiinţării Centralei Minelor şi Metalurgiei Neferoase din Ba-

ia Mare. La festivitate au participat tovarăşii Mihai Marina, secretar al Comitetului judeţean Maramureş al 
P.C.R., Ioan Vijdeluc, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, inginer Ioan Mineu, adjunct al Mi-
nistrului Minelor, conducătorii exploatărilor miniere şi ai uzinelor chimico-metalurgice aparţinătoare centra-
lei, ai Institutului de Cercetări şi Proiectări Miniere pentru Minereuri Neferoase, numeroşi specialişti minieri 
şi metalurgişti, secretari ai unor comitete de partid din unităţile aparţinătoare, invitaţi. [...] 

 
 
Joi 8 ianuarie 1970 – Staţiunea experimentală pomicolă Baia Mare – un nou obiectiv pe har-

ta judeţului 
 
Ca o necesitate obiectivă, în această parte a ţării, în mijlocul unor zone pedoclimatice reprezentative, 

foarte favorabile pomiculturii, a luat fiinţă Staţiunea experimentală pomicolă Baia Mare. Pe baza rezultatelor 
experimentale şi de producţie, pe cele 300 ha plantaţii pomicole şi arbuşti fructiferi, staţiunea va elabora teh-
nologia principalelor culturi pomicole şi măsurile de combatere a eroziunii solului în livezile amplasate pe 
terenurile în pantă. 

Reprezentând principala ramură la mai bine de două treimi din unităţile socialiste ale agriculturii Ma-
ramureşului, cele peste 10.000 ha plantaţii de pomi fructiferi, dintre care cca 6.000 ha livezi tinere, constituie 
baza materială pentru un câmp vast al cercetărilor ştiinţifice aplicate. [...] 

 
 

Marţi 13 ianuarie 1970 – Un gânditor în lemn: Meşterul popular Ghe-
orghe Borodi 

 
În apropiere de podul Izei, la hotarul dintre municipiul Sighetul Marmaţiei 

şi comuna Vadul Izei, în partea stângă a şoselei se vede o veche casă ţărănească, cu 
o poartă nouă, sculptată. Aici locuieşte meşterul popular Gheorghe Borodi. L-am 
găsit acasă, în mijlocul familiei sale: soţia şi cei cinci copii. 

Tăcut din fire, după ce s-a familiarizat, însă, cu interlocutorul vorbele-i curg 
domoale, ca şi apa Izei, depănându-şi firul amintirilor, gândurilor şi crezurilor sale. 
De origine, după bunici, din comuna Budeşti, şi-a însuşit meşteşugul cioplitului şi al 
„împistritului” în lemn de la tatăl său, Vasile Borodi. [...] 

 
 
Joi 15 ianuarie 1970 – Permanenţa lui Eminescu 
 
La împlinirea celor 120 de ani de la naşterea marelui Eminescu, primul autor al constelaţiei poeziei 

româneşti, simţim cu acuitate dominaţia spiritului său în veac şi peste veacuri. 
S-a ridicat în universalitate prin puterea geniului său creator care l-a sorbit din poporul nostru cum 

soarele soarbe un nour de aur din marea de amar, prin frumuseţea inegalată a scrisului său de o originalitate 
nealterată, concentrând înalte cugetări despre sensurile profunde ale existenţei şi farmecul dureros de tulbu-
rător al iubirii, despre tragismul unor năpăstuiţi ai vieţii sau despre măreţia trecutului acestui neam. [...] 
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Sâmbătă 17 ianuarie 1970 – Bruxelles : O seară culturală organizată de „Asociaţia mondială 

a prietenilor lui Mihai Eminescu” 
 
La Bruxelles a avut loc o seară culturală organizată de „Asociaţia mondială a prietenilor lui Mihai 

Eminescu”, la care au participat numeroase personalităţi culturale şi artistice belgiene. 
A asistat, de asemenea, ambasadorul României în Belgia, Alexandru Lăzăreanu. 
Cu această ocazie, poetul de origine română Mihail Steriade, preşedintele Asociaţiei, a vorbit despre 

opera lui Mihai Eminescu, iar M. Hebette, consilier în Ministerul Culturii din Belgia, şeful Direcţiei Artelor 
Muzicale şi Lirice, a prezentat unele aspecte ale relaţiilor culturale româno-belgiene. S-au recitat poezii de 
Mihai Eminescu în limba română şi în traducere franceză. 

 
 
Marţi 20 ianuarie 1970 – Liceul Economic în anul primei promoţii 
 
Pentru Liceul Economic din Baia Mare, 1970 va constitui anul primei promoţii de absolvenţi de la 

înfiinţarea sa, al primului mare examen în faţa cerinţelor practice impuse acestui profil de specializare de că-
tre dezvoltarea economică a judeţului nostru. Examenele de bacalaureat, intrarea în producţie, concursul de 
admitere în învăţământul superior sunt primele trepte ale punerii în valoare de către absolvenţi a pregătirii 
lor în cei 4 ani de şcolarizare şi, totodată, un prilej de demonstrare a gradului de realizare a aspiraţiilor şcolii 
şi elevilor săi. [...] 

 
 
Joi 22 ianuarie 1970 – Aniversare 
 
Şcoala Generală Nr. 10 din Baia Mare a sărbătorit de curând împlinirea unui deceniu de activitate. 

Situată într-un cartier periferic al municipiului – pe strada Mihai Eminescu –, şcoala aceasta a răspuns dintru 
început unor cerinţe şi năzuinţe legitime ale locuitorilor, ale copiilor care înainte erau nevoiţi să parcurgă 
câţiva kilometri până la cea mai apropiată şcoală. 

Încă prin 1934, un ministru liberal promitea, cu prilejul unei campanii electorale, crearea pentru co-
piii din această zonă a unui local de şcoală. Din promisiunea acestuia n-a rămas decât amintirea. 

Prin 1959 s-a descărcat primul camion de material de construcţie. Locul actualei şcoli era ocupat de 
o baltă, pentru dispariţia căreia părinţii elevilor şi cadrele didactice au depus multă strădanie. Organele oră-
şeneşti de partid şi de stat, Întreprinderea „Băimăreana” şi altele au sprijinit consecvent edificarea acestui 
lăcaş de cultură. [...] 

 
 
Vineri 23 ianuarie 1970 – Dramaturgul Eugen Ionescu ales membru al Academiei Franceze 
 
Cunoscutul dramaturg Eugen Ionescu a fost ales joi, cu 18 voturi, membru al Academiei Franceze. 

Romancierul Jules Ray, care a candidat pentru acelaşi post, nu a obţinut decât 9 voturi ale celor 34 de aca-
demicieni prezenţi. 

 
 
Duminică 25 ianuarie 1970 – Centenarul Societăţii de lectură a elevilor români din Baia Mare 
 
Se împlineşte un secol de când elevii români de la Liceul din Baia Mare au luat iniţiativa să înfiinţeze 

o Societate de lectură sau „Societatea de bibliotecă”, cum se mai numea. Actul era lăudabil şi plin de curaj. 
Apariţia societăţilor de lectură ale elevilor români din secolul al XIX-lea a fost înlesnită de aprobarea 

de către Viena, în 1851, de a se înfiinţa catedre de limba română în cadrul liceelor maghiare din Ardeal. Aşa 
s-au creat catedrele de pe lângă liceele din Oradea (1851), Satu Mare (1859), Baia Mare (1862) şi apoi alte 
centre – Şimleu, Zalău etc. 

Societatea elevilor români din Baia Mare, deşi a durat puţin (1869-1877), a jucat un rol deosebit de 
important şi a reuşit să dea culturii româneşti un scriitor valoros care a fost Petre Dulfu. […] 
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Duminică 25 ianuarie 1970 – În memoria lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii – 

Dezvelirea unei plăci comemorative pe clădirea hotelului „Europäischer Hof” 
 
La Heidelberg, oraşul în care a încetat din viaţă Alexandru Ioan Cuza, şi unde, la 24 ianuarie 1969, a 

fost dezvelită o placă comemorativă pe clădi-
rea hotelului „Europäischer Hof”, ce a găzdu-
it pe domnitorul român în ultimele sale zile, a 
avut loc o reuniune la care au participat per-
sonalităţi marcante ale vieţii publice universi-
tare şi culturale din localitate. Ministrul Cultu-
rii landului Baden-Württenberg, prof. dr. 
Hahn, rectorul Universităţii din Heidelberg, 
prof. dr. Conze, primarul general al oraşului, 
dr. Zundel, prorectorul Universităţii din Bu-
cureşti, prof. dr. Boris Cazacu, precum şi am-
basadorul României la Bonn, Constantin 
Oancea, au evocat în cuvântările rostite cu 
acest prilej personalitatea lui Alexandru Ioan 
Cuza, domnitorul Unirii şi relaţiile bogate în 
tradiţii dintre străvechea universitate din Hei-
delberg şi oamenii de cultură români. 

Rectorul universităţii a oferit un dineu în cinstea oaspeţilor români.  
 
 
Joi 29 ianuarie 1970 – Centenarul primei biblioteci naţionale româneşti din Transilvania 
 
„Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român”, prin activitatea sa 

complexă pusă în slujba ideii de unitate spirituală a tuturor românilor, a adus o contribuţie dintre cele mai 
însemnate la înviorarea şi stimularea progresului cultural românesc. Între realizările sale de extremă impor-
tanţă, cum sunt acordarea de burse pentru studii, înfiinţarea de şcoli, răspândirea cunoştinţelor practice, cer-
cetarea trecutului istoric al poporului, interesele preocupării editoriale, se situează şi aceea a înfiinţării primei 
biblioteci publice româneşti – Biblioteca „Astra” din Sibiu. 

Vastul orizont de probleme pe care „Astra” îl cuprindea în domeniul ştiinţific şi în acela de culturali-
zare a poporului nu putea fi conceput şi realizat fără tezaurul care să adune, să păstreze şi să difuzeze în po-
por cartea. Aşezământul acesta a fost Biblioteca Centrală din Sibiu a „Astrei”. [...] 

 
 
Sâmbătă 31 ianuarie 1970 – 130 de ani de la apariţia revistei Dacia literară 
 
O revistă trebuie judecată prin ceea ce reprezintă ea într-o literatură şi, prin urmare, nu se poate face 

abstracţie de climatul cultural în care publicaţia ia naştere şi se răspândeşte. Când primul tom al Daciei literare 
(ianuarie-iunie 1840) ieşea de sub tipar, presa noastră era încă la începuturile ei modeste, abia depăşind un 
deceniu de la data când, după mai multe încercări nereuşite, două ziare de pionierat (Albina românească şi Cu-
rierul românesc) izbutiseră să declanşeze, fiecare în provincia sa, interesul pentru cuvântul tipărit în româneşte. 
Acestea aveau însă un conţinut prea regional şi acordau un spaţiu exagerat elementului politic, publicând 
literatură puţină, scăzută ca valoare, de cele mai multe ori lipsită de originalitate. 

În astfel de împrejurări ia Kogălniceanu hotărârea de a împlini o mare lipsă, concepându-şi revista ca 
o tribună literară a condeierilor de talent din toate provinciile ţării. [...] 

 
 
Miercuri 4 februarie 1970 – Încetarea din viaţă a savantului Bertrand Russell 
 
Cunoscutul filosof, scriitor şi om politic englez, Bertrand Russell, a încetat din viaţă luni seara la lo-

cuinţa sa din Penrhyndeudraeth (Ţara Galilor). El este considerat unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă 
ai secolului XX şi unul dintre cei mai înflăcăraţi susţinători ai cauzei păcii în lume. 
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Născut la 18 mai 1872, Russell „descoperă” la 11 ani matematica. Acesta a 
fost unul dintre marile evenimente ale vieţii sale, „tot atât de răscolitor ca şi prima 
dragoste”, după cum avea să mărturisească mai târziu marele filosof. Punctul culmi-
nant al carierei de matematician îl constituie publicarea, în 1910, a lucrării Principia 
Mathematica. 

În timpul Primului Război Mondial devine un luptător activ pentru pace, mo-
tiv pentru care a şi fost arestat. În perioada detenţiei scrie Introducere în filosofia matema-
tică, una dintre cele mai importante opere ale sale, prin care pune bazele logicii şi raţi-
onamentului matematic. [...] 

 
 
Miercuri 11 februarie 1970 – Biblioteca municipală din Sighetul Marmaţiei: Un colectiv de 

oameni harnici 
 
Întâlnirea noastră cu Biblioteca Municipală din Sighetul Marmaţiei a coincis cu un moment în care 

ea se afla în reorganizare, iar localul care o adăpostea era în renovare. Senzaţia era autentică de şantier, iar 
oamenii care muncesc aici poartă nume simple: Mărioara Pop, Ildikó Bledea, Adela Podină, Margareta 
Dismacek, Ivone Lany. Un colectiv de lucrători în care ultimul nume e însoţit de atributul de bibliotecar-şef. 

Înfiinţată în 1952, având o zestre de 1.400 de volume, biblioteca deţine actualmente un fond de car-
te ce se ridică la 55.000 de volume, dintre care 13.000 constituie colecţia de carte veche. Cu un caracter enci-
clopedic, biblioteca posedă cărţi din variate domenii: beletristică (40 la sută), social-politic, ştiinţific etc., la 
care se adaugă periodicele (ziare şi reviste), al căror număr de titluri atinge cifra 98. [...] 

 
 
Sâmbătă 14 februarie 1970 – 130 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu 
 
Există ceea ce am putea numi „opţiunea istoriei”, fenomen care se face simţit în modul în care pos-

teritatea păstrează imaginea înaintaşilor. Pentru conştiinţa publică timpul estompează trăsăturile profilului, le 
înconjoară într-un abur tot mai dens odată cu trecerea anilor. La început se pierd amănuntele, apoi câmpuri 
întregi. Se păstrează adesea doar umbrele profilului său – nu de puţine ori rămâne legenda. În cazul marilor 
creatori, rămâne opera, iar omul se pierde îndărătul monumentului, îndărătul creaţiei. Homer – rapsodul 
orb: aceasta e legenda, fiindcă Homer e „Iliada şi Odiseea”. Shakespeare e aproape exclusiv „Othello”, 
„Romeo şi Julieta”, „Regele Lear”, „Macbeth”, „Hamlet”. 

Aceasta, coborând adânc în istorie. Mai aproape de zilele noastre putem surprinde acest proces de 
opţiune în plină desfăşurare. Dintre multiplele faţete ale unei personalităţi, unele se pierd, altele se umbresc, 
persistând ceea ce – fiindcă istoria „crede aşa” – este esenţial. 

Şi, iată, „cazul Maiorescu”: el ni se păstrează în primul rând ca animator al „direcţiei noi” construite 
în jurul „Junimii” şi a „Convorbirilor literare”, deci ca piatră de hotar a criticii literare moderne. Aceasta deşi 
însuşi Maiorescu s-a considerat cu precădere om politic, deţinând sub acest aspect importante funcţii în sta-
tul român. [...] 

 
 
Duminică 1 martie 1970 – Vizita astronauţilor americani la Bucureşti 
 
Astronauţii americani Charles Conrad, Richard Gordon şi Alan Bean, membrii echipajului navei 

spaţiale „Apollo-12”, împreună cu soţiile, sunt, începând de sâmbătă la amiază, oaspeţii capitalei României. 
Avionul special cu care călătoresc cosmonauţii în turneul pe care îl întreprind în mai multe ţări din 

America Latină, Europa, Asia şi Africa a aterizat la ora 13.15 pe Aeroportul Internaţional Otopeni. Aici se 
aflau numeroşi cetăţeni veniţi să-i salute cu tradiţionala ospitalitate românească pe temerarii astronauţi care 
au străbătut itinerariul Pământ – Lună – Pământ pe nava spaţială „Apollo-12”. [...] 

 
 
Marţi 10 martie 1970 – Echipa de handbal a României a treia oară campioană mondială 
 
Marele spectacol sportiv rămâne în amintirea noastră prin clipa urcării pe podium a celei mai meri-

tuoase echipe. O astfel de clipă am trăit-o duminică seara împreună cu toţi iubitorii sportului, urmărind so-
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lemnitatea înmânării „Cupei Mondiale” la handbal. Clipa a fost savurată pe viu de peste 7.000 de parizieni 
prezenţi pentru a-şi reconfirma valoarea superlativelor adresate de ei în ultima vreme echipei de handbal a 
României. 

Cu atenţie încordată, am asistat încă de la începutul turneului final al Campionatului Mondial la de-
butul echipei noastre cu reprezentativa Franţei. A urmat serialul victoriilor româneşti obţinute în dauna elve-
ţienilor, suedezilor, danezilor, şi mai puţin în „strategica” partidă cu R. F. a Germaniei. Şi, astfel, am izbutit 
să ajungem pentru a treia oară într-o finală de Campionat Mondial, performanţă unică în lume. [...] 

 
 
Duminică 22 martie 1970 – Manifestări consacrate celei de-a 150-a aniversări a naşterii lui 

Alexandru Ioan Cuza 
 
Cu prilejul celei de-a 150-a aniversări a naşterii lui Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Litere şi Ştiin-

ţe Umane şi Institutul de Studii Române din Paris au organizat o manifestare la Sorbona. Academicianul 
Constantin C. Giurescu, profesor la Universitatea din Bucureşti, a conferenţiat despre formarea statului na-
ţional român. A luat, de asemenea, cuvântul istoricul Pierre Renouvin, decan onorific la Sorbona. Conferinţa 
a fost urmărită cu viu interes de asistenţa formată din istorici, profesori universitari, studenţi, membri ai „co-
loniei române” din Paris. 

Tot vineri a avut loc, sub auspiciile Ambasadei române la Bonn, o seară consacrată celei de-a 150-a 
aniversări a naşterii domnitorului Alexandru Ioan Cuza. La manifestare au luat parte ambasadorul României 
în R.F.G., Constantin Oancea, numeroşi oameni de ştiinţă şi cultură, respectiv ziarişti. 

Profesorul Gheorghe Puşcaş, prim-secretar al Ambasadei române, a evocat personalitatea domnito-
rului român. A fost prezentat, apoi, un filmul documentar românesc, „Monumente istorice”. 

 
 
Duminică 5 aprilie 1970 – Decernarea medaliei „Gauss-1970” savantului Elie Carafoli 
 
Societatea „Carl Friederich Gauss” din R.F.G. a de-

cernat medalia „Gauss-1970” savantului român de renume 
mondial Elie Carafoli. 

Medalia, care poartă numele marelui matematician, fi-
zician, geodez şi astronom german, a fost atribuită până acum 
unui număr de numai 21 de savanţi din lume.  

În expunerea de motive cu privire la decernarea meda-
liei lui Elie Carafoli se scoate în evidenţă că savantul român a 
elaborat metode originale pentru trasarea profilelor aerodina-
mice şi pentru studiul privind executarea aripilor de avioane 
supersonice. Lucrările sale „Aerodinamica aripilor de avion”, 
„Aerodinamica” şi „Aerodinamica vitezelor mari” se sublinia-
ză în expunerea de motive care l-au consacrat pe Elie Carafoli 
în rândul marilor savanţi ai lumii contemporane. [...] 

 
 
Joi 9 aprilie 1970 – Inaugurarea Aeroportului Internaţional „Bucureşti-Otopeni” 
 
Miercuri a avut loc inaugurarea oficială a Aeroportului Internaţional „Bucureşti-Otopeni”, cea mai 

mare poartă aeriană a României. 
În faţa complexului aeroportuar oaspeţii sunt întâmpinaţi de un mare număr de lucrători ai navigaţi-

ei aeriene – piloţi, mecanici, navigatori, radiotelegrafişti de bord, ingineri şi tehnicieni din sectoarele de de-
servire la sol, de veterani ai aviaţiei civile româneşti – precum şi de realizatorii acestei construcţii – munci-
tori, tehnicieni şi proiectanţi din întreprinderi şi institute de specialitate. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu taie panglica inaugurală în puternicele şi îndelungatele aplauze ale celor 
prezenţi. 

În holul mare al aerogării, oaspeţilor le este prezentat cu ajutorul unor machete şi grafice ansamblul 
de obiective care alcătuiesc aeroportul. [...] 
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Miercuri 15 aprilie 1970 – Aselenizarea navei spaţiale „Apollo-13” a fost anulată – Echipajul 

se va reîntoarce vineri pe Pământ 
 
 După toate neplăcerile care au precedat lansarea sa, aselenizarea navei „Apollo-13” a trebuit să fie 

anulată. Marţi, la ora 5.30 G.M.T., situaţia celor trei astronauţi, în urma unei pene în sistemul de aprovizio-
nare cu curent electric, părea să fie foarte gravă. În timp ce Lowell şi Haise treceau rapid în modulul lunar, 
care, dintr-o şalupă de debarcare pe Lună, s-a transformat într-o navă de salvare, John Swigert rămânea sin-
gur în cabina de comandă. La acea oră, planul Centrului de control de la Houston era de a utiliza modulul 
lunar drept „barcă de salvare” şi de a folosi motorul acestuia – mai puţin puternic decât cel al cabinei de 
comandă – pentru a smulge trenul spaţial de pe orbita sa „hibridă” şi a-l replasa pe traiectoria de „întoarcere 
liberă” spre Pământ. 

Echipajul lui „Apollo-13” pare să dispună de o provizie de oxigen suficientă care să-i garanteze în-
toarcerea spre Pământ, programată pentru vineri după amiază la ora 17.13 G.M.T. Modulul lunar, potrivit 
experţilor, a luat cu el la plecare 48 de litri de oxigen. [...] 

 
 
Joi 14 mai 1970 – Vizita preşedintelui Republicii Zambia, Dr. Kenneth David Kounda, oas-

pete al municipiului Baia Mare 
 
În cursul zilei de miercuri, preşedintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kounda, şi soţia, şi-a 

continuat vizita în ţara noastră în oraşul Baia Mare. În această localitate, devenită în anii construcţiei socialis-
te un puternic centru industrial, în care frumuseţile naturale se îmbină armonios cu realizările înfăptuite pe 
plan economic şi edilitar-urbanistic, oaspeţii au vizitat întreprinderi ale industriei mineritului, ramură de acti-
vitate ale cărei începuturi sunt atestate în Maramureş încă de acum două milenii. 

Oaspeţii au fost informaţi, printre altele, de faptul că alături de străvechile exploatări miniere Săsar, 
Baia Sprie, Cavnic, Băiuţ au apărut noi mine, care s-au dezvoltat, cum sunt cele de la Şuior, Ilba, unităţi mo-
derne de preparare a minereurilor, uzine constructoare de utilaj pentru această ramură industrială. [...] 

 
 
Sâmbătă 16 mai 1970 – Tovarăşul Nicolae Ceauşescu în mijlocul cetăţenilor din zonele ca-

lamitate de inundaţii 
 
După cum se ştie, ploile abundente care au căzut zilele trecute în unele zone ale ţării şi topirea brus-

că a unei mari cantităţi de zăpadă au făcut ca râurile să iasă din matcă şi să se reverse în proporţii neobişnui-
te, inundând întinse suprafeţe. Au fost inundate numeroase sate, mari zone agricole, apele au năvălit pe stră-
zile unor oraşe – Dej, Alba Iulia, Târgu-Mureş, Satu Mare, Gherla şi altele – şi astfel s-au înregistrat însem-
nate pagube materiale şi chiar victime omeneşti. 

Împotriva furiei apelor s-a dus o luptă hotărâtă, la care au participat mii şi mii de cetăţeni din locali-
tăţile aflate în zonele inundate, militarii forţelor armate, gărzile patriotice. În unele împrejurări acţiunile de 
limitare a forţelor distructive ale apei au relevat adevărate acte de eroism, individual şi colectiv. 

Pentru a cunoaşte la faţa locului amploarea acestor calamităţi şi a stabili măsurile ce se impun cu 
prioritate, pentru ca efectele inundaţiilor să fie în cât mai scurtă vreme lichidate şi lucrurile să reintre pe fă-
gaşul lor normal, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, însoţit de tovarăşii Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeţ, 
János Fazekas şi Iosif Banc, întreprinde o vizită operativă de lucru în câteva dintre zonele afectate de revăr-
sări. [...] 

 
 
Marţi 19 mai 1970 – Ion Ţuculescu – Culoare şi geniu 
 
Exegeţi scrupuloşi ai artei consideră că 1910 reprezintă momentul naşterii expresionismului, începu-

tul afirmării acestei mişcări care avea să devină una dintre cele mai de seamă căutări de înnoire estetică din 
secolul XX. Desigur, datarea conţine mult adevăr, dar şi suficientă relativitate, fenomen caracteristic oricărei 
periodizări din domeniul artelor. 

Pentru Ion Ţuculescu, a cărui creaţie este în genere încadrată expresionismului, datarea de mai sus 
ocazionează o interesantă coincidenţă, întrucât anul 1910 este şi anul naşterii sale. Deşi critica de artă nu ne-a 



Varia 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

176 

oferit încă un studiu care să aibă ca obiect implicaţiile expresioniste ale picturii lui Ţuculescu, apropierea 
noastră este departe de a fi doar un gest spectaculos. Cu atât mai mult cu cât creaţia lui Ţuculescu, ridicată la 
treapta genialităţii, şi-a depăşit epoca, iar înscrierea ei în coordonatele unei formule artistice pretinde cu ne-
cesitate infinite nuanţări. [...] 

 
 
Joi 21 mai 1970 – 90 de ani de la naşterea lui Tudor Arghezi – Şapte decenii de poezie 
 
Benjamin Fundoianu, cel care în 1924 a iniţiat, cu un grup de tineri, strângerea în volum a Agatelor 

negre, surprindea noutatea, iar la începutul anului 1923, spunea: „Cu Arghezi intră în poezia românească o 
sobrietate, o cinste lirică, un dispreţ pentru oina rimei şi ritmului, o sumedenie de lucruri simple” (v. Antolo-
gia literaturii de avangardă, E. L., 1969, p. 258). 

Într-adevăr, Arghezi este cel care rupe zăgazurile clasicismului, nesocotindu-i „legislaţiunile”; el nu 
este preocupat de rigorile formale, ci preferă versul liber, aşa cum în Agate negre va uza de aliteraţii şi asonan-
ţe, nesupunându-se (deşi teoretic le susţinea) formelor de „gheaţă”, limbii matematice a versului”. [...] 

 
 
Vineri 29 mai 1970 – O conştiinţă dăruită cu fervoare idealului libertăţii de creaţie – Mihail 

Sebastian 
 
La împlinirea a 25 de ani de la moartea scriitorului, amintirea lui Mihail Sebastian este aceea a unei 

personalităţi care se impune în mod deosebit prin sensibilitatea cu care a reflectat, într-o manieră lirică agre-
abilă, aspecte din existenţa frământată şi aspră a intelectualităţii 
dinaintea ultimului război. 

Critic literar şi eseist de o mare fineţe, publicist de re-
marcabil talent polemic, cu încercări meritorii în roman şi cu 
realizări depline în teatru, Mihail Sebastian reţine atenţia în egală 
măsură prin exemplul existenţei sale de scriitor consacrat cu 
pasiunea literaturii şi printr-o splendidă dăruire către interesele 
majore al vieţii noastre literare, ale breslei scriitoriceşti. 

O cultură există prin valorile ei, dar şi prin marile prie-
tenii şi admiraţii ce se nasc între slujitorii acesteia. În publicisti-
ca dinainte de război, ca şi în amintirile contemporanilor, Se-
bastian este o conştiinţă dăruită cu fervoarea idealului de prie-
tenie literară între scriitori şi artişti, prietenie care într-o epocă 
de agresivitate culturală nu era o simplă formulă idealistă, ci un 
mijloc de rezistenţă şi de supravieţuire a ideii de artă şi a profe-
siei de scriitor. Pentru câţiva dintre confraţii generaţiei sale, şi 
chiar pentru unii mai vârstnici – Liviu Rebreanu, Camil Petres-

cu, Alexandru Rosetti, editorul pe atunci al atâtor cărţi de au făcut epocă în cultura noastră, pentru Camil 
Baltazar, Geo Bogza, ca şi pentru mulţi alţii – Mihail Sebastian întruchipa nobila idee a solidarităţii scriitori-
ceşti, a sensibilităţii şi reacţiei colective în faţa cataclismelor momentului. [...] 

 
 
Sâmbătă 27 iunie 1970 – Sosirea în ţara noastră a Majestăţii Sale Imperiale, Şahinşahul Ira-

nului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr 
 
Începând de vineri, la invitaţia preşedintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Ni-

colae Ceauşescu, şi a soţiei sale, Elena Ceauşescu, sunt oaspeţi ai ţării noastre Majestăţile Lor Imperiale Mo-
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, Şahinşahul Iranului, şi Împărăteasa Farah. 

Ceremonia primirii înalţilor oaspeţi a avut loc la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni. Dra-
pelele de stat ale României şi Iranului sunt arborate pe faţada impunătorului edificiu al aerogării, deasupra 
salonului de onoare dominat de portretele preşedintelui Consiliului de Stat şi al Şahinşahului. Sunt înscrise în 
limbile română şi persană urările: „Bun venit în România Şahinşahului Aryamehr şi Împărătesei Iranului” şi 
„Trăiască prietenia dintre poporul român şi poporul iranian”. [...] 
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Lansare de carte: Volker Wollmann, Patrimoniu preindustrial 

şi industrial în România 

Editura Honterus, Sibiu, 2019, vol. VII 
 

Dr. Ioan GOGOTA 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Luni, 27 mai 2019, Sala de conferinţe 

 
Evenimentul acestei lansări de carte a fost organizat din raţiuni de „prietenie academică”, cum 

scrie pe invitaţia la manifestare, prietenie faţă de un colaborator statornic al Bibliotecii Judeţene „Petre 
Dulfu” Baia Mare, profesorul, muzeograful şi cercetătorul ştiinţific Volker Wollmann, absolvent al 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cel mai important cercetător al patrimoniului tehnic ro-
mânesc, cel care, prin contribuţiile sale ştiinţifice, suplineşte la noi lipsa unui institut de cultură materia-
lă, deşi România se înscrie printre ţările cu un bogat patrimoniu tehnic. Volumul face parte dintr-un ci-
clu editorial mai cuprinzător, numărând până în prezent şapte volume, lansate în Sala de conferinţe – de 
fiecare dată, arhiplină – a bibliotecii, într-o atmosferă distinsă, în prezenţa unor persoane interesate de 
cultura industrială (ingineri, profesori, ziarişti, bibliotecari etc.). Acest lucru se explică, probabil, şi prin 
faptul că autorul acordă, încă din primul volum, un interes deosebit patrimoniului preindustrial şi indus-
trial din Maramureş, documentându-se minuţios şi observând la faţa locului o serie de complexe de 
tehnică ţărănească, dotate cu instalaţii acţionate, mai ales, hidraulic: vâltori, pive, batoze, mori, pălincii 
etc. Toate acestea folosesc în mod ingenios resursele locale, precum lemnul şi apa pentru diferite activi-
tăţi specifice traiului zilnic: spălarea şi îndesarea ţesăturilor de lână, treieratul sau măcinatul cerealelor, 
prepararea băuturilor alcoolice etc.   

În momentul lansării celui de-
al şaptelea volum al lucrării Patrimoniu 
preindustrial şi industrial în România, 
Academia Română deja luase decizia 
de a propune lucrarea domnului Vol-
ker Wollmann pentru Premiul „Henri 
Coandă” pentru Ştiinţe aplicate, acor-
dat în parteneriat cu Marea Lojă Naţi-
onală a României. 

Directorul dr. Teodor Arde-
lean, în calitatea sa de moderator, a dat 
cuvântul cercetătorului ştiinţific dr. Ştefan Vişovan pentru a prezenta recentul volum, care a considerat 
necesar să facă o scurtă trecere în revistă a volumelor anterioare, pentru ca cei de faţă să se familiarizeze 
cu principalele direcţii de cercetare ştiinţifică ale autorului. 

Primul capitol al volumului lansat este consacrat cinematografiei, ca o mare realizare a tehnicii 
secolului al XIX-lea, cea care a revoluţionat viaţa cultural-spirituală pe întregul continent, ajungând des-
tul de timpuriu şi pe teritoriul ţării noastre, la Bucureşti (1896), Oraviţa (1897) sau Alba Iulia (1898). 

În repertoriul întocmit pe judeţe, oraşul Baia Mare ocupă un loc însemnat cu cinematografele 
care au funcţionat în fostul „Cazinou” (ulterior, „Minerul”) şi mai ales cu cinematograful „Dacia”, care, 
printr-un miracol, a păstrat întreaga dotare tehnică (nefolosită, însă, fiind substituită cu proiecţia DVD-
player) – lucru cu atât mai important, cu cât, după închiderea sistematică a cinematografelor, au dispărut 
aproape în întregime la nivelul ţării numeroase bunuri de patrimoniu industrial specifice acestui dome-
niu. Repertoriul include şi alte cinematografe de tradiţie din Maramureş – cel din Şomcuta Mare (în aş-
teptarea unei reabilitări), respectiv cinematograful „Mara” din Sighetul Marmaţiei, care nu s-a bucurat 
nici el de o soartă mai bună. 
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Referindu-se la autor, vorbitorul îl defineşte ca fiind un avid cercetător în domeniul industrial şi 
preindustrial, meticulos şi responsabil, ale cărui investigaţii reprezintă o remarcabilă activitate ştiinţifică 
bazată pe resurse documentare certe şi constatări proprii pe teren. Astfel, a reuşit să identifice în incinta 
cinematografului „Dacia”, depozitate şi făcând parte din patrimoniul Institutului Naţional al Cinemato-
grafiei, 4 aparate de proiecţie – 2 fabricate în R.D.G., iar celelalte de provenienţă cehoslovacă, toate fi-
ind produse în intervalul 1968-1972. 

Volumul face referire la peste 50 de localităţi din aria judeţului Maramureş în care autorul a de-
scoperit elemente de patrimoniu preindustrial şi industrial. 

Baia Mare este reprezentată prin Turnul Măcelarilor, Turnul lui Ştefan, Turnul de Muniţie (cu 
sediul pe locul fostei Monetării de Stat din secolul al XV-lea, care a funcţionat până în anul 1827), În-
treprinderea Minieră de Nisip şi Cuarţ, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Biserica 
Reformată, Cadranul Solar de la Muzeul Planetariu, Inspectoratul Superior Minier (iniţiat în anul 1748), 
Uzina de Apă (din 1900), precum şi printr-o serie întreagă de exploatări miniere, cum sunt cele de la 
Usturoiul, Dealul Crucii, Valea Borcutului etc. Sunt identificate şi descrise detaliat utilaje miniere (vatra 
de spălat, cuva, gurile de galerii de diferite tipuri), instalaţii de foraj şi de transport, utilaje de galvanizare 
ş.a. Sunt amintite o serie de construcţii de epocă: Uzina de Preparare, Podul Viilor, Gimnaziul de Stat 
Superior, Şcoala „Petre Dulfu” etc. 

Din spaţiul maramureşean sunt cuprins în lucrare numeroase localităţi miniere (Băiţa, Nistru, Il-
ba, Lăpuş); instalaţii ţărăneşti – joagăre, cum este cel de la Botiza; pive, cazane de fiert ţuica (Seini şi 
Bârsana); moara plutitoare de la Lucăceşti; presele de ulei de la Călineşti, moara de mână de la Bârsana; 
ocnele de sare de la Coştiui şi Ocna-Şugatag; salba de hidrocentrale de la Blidar; sondele de foraj de la 
Săcel; Fabrica de cherestea de la Tăuţii de Sus; calea ferată de pe Vaser – Vişeu; Cimitirul Vesel din Să-
pânţa etc. 

După prezentarea făcută de conferenţiarul Ştefan Vişovan, s-au ivit multe întrebări legate de 
soarta altor monumente tehnice de pe teritoriul judeţului Maramureş, aflate în pericol de dispariţie sau 
care ar merita să fie cuprinse în proiecte de reabilitare, cu atât mai mult cu cât există experienţa tristă a 
dispariţiei unor instalaţii unice, cum a fost maşina cu abur a Fabricii de cherestea de la Tăuţii de Sus şi, 

mai recent, instalaţiile tehnice ale celei similare din Câmpulung 
de Tisa, devastată şi vandalizată într-un mod de neimaginat. 

Există şi exemple pilduitoare de păstrare şi revitalizare a 
unor complexe industriale din sectorul de minerit în Maramureş 
care, în condiţiile „reindustrializării”, începând cu anul 2005, 
respectiv ale conservării exploatărilor miniere, au putut fi puse 
în valoare prin integrarea lor în circuitul turistic. Ne referim la 
amenajarea spaţiului subteran „Depozit explozibil P(uţul) O(rb) 
nr. 5” din Baia-Sprie, care, în urma unei reconversii, poate fi 
introdus într-un circuit de turism industrial. Este o iniţiativă da-
torată unei singure persoane. Ar fi de dorit, însă, ca astfel de 
proiecte să preocupe instituţiile centrale şi regionale care răs-
pund de prezervarea patrimoniul tehnic naţional. Cu privire la 
ideea respectivă, Teodor Ardelean a ţinut să sublinieze că în 
plan european s-au concretizat unele proiecte de acest gen, fina-
lizate cu adevărate „muzee tehnice”, remarcându-se îndeosebi 
cele de la Viena (Austria) şi München (Germania), care au foarte 
mulţi vizitatori din rândul tinerilor şi al copiilor.   

După dezbaterile constructive legate de gradul de urgenţă al salvării patrimoniului industrial din 
Maramureş, s-au înscris la cuvânt mai mulţi specialişti din sală – ing. Aurel Pantea, prof. Mirela Coman, 
ing. Ilie Tudorel, muzeograf Lucia Pop, consultant OSIM Carmen Neacşu etc., care au evidenţiat valoa-
re lucrării, au apreciat eforturile autorului Volker Wollmann de identificare şi conservare a unor com-
ponente semnificative ale patrimoniului industrial şi preindustrial românesc şi au salutat intenţia acestuia 
de a dedica următorul volum unei teme strâns legate de metalurgia locală: turnătoriile de clopote. Ani-
mat de discuţiile purtate, directorul bibliotecii, dr. Teodor Ardelean, a organizat a doua zi o vizită do-
cumentară la Fabrica de clopote Blotor din Satulung. 



Din agenda culturală a bibliotecii 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXVIII • nr. 1 (54) • 2020 

179 

 
 

Miracolul chinez – Noua eră 

 
Ştefan SELEK 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Joi, 23 ianuarie 2020, Salonul Artelor 
 
Cu ocazia ajunului Anului Nou chinezesc, a avut loc la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” ver-

nisajul expoziţiei personale de artă fotografică intitulate „Miracolul Chinez – Noua Eră”, a artistului 
fotograf Tudorel ILIE, organizată sub patronajul Ambasadei Republicii Populare Chineze în România 
şi în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie România-China. 

Au luat cuvântul: secretarul I Wang Xinwei şi secretarul Wang Fei, reprezentanţi ai Ambasadei 
Republicii Chineze în România, Florin Bancoş, reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie Româ-
nia-China, Nicolae Silviu Ungur, prefect de Maramureş, şi dr. Teodor Ardelean, directorul instituţiei 
gazdă. Moderatorul întâlnirii a fost însuşi artistul fotograf Tudorel Ilie. 

Evenimentul s-a desfăşurat într-un de-
cor tematic chinezesc, la care au participat 
elevi, profesori, oameni de cultură, meşteri 
populari, colaboratori şi prieteni ai artistului 
fotograf, precum şi iubitorii artei fotografice şi 
ai culturii şi civilizaţiei chineze.   

Expoziţia reprezintă o selecţie de 50 de 
lucrări de artă fotografică de mari dimensiuni, 
realizate de fotograful Tudorel Ilie pe parcursul 
deplasării efectuate în Republica Populară Chi-
neză, cu ocazia „Festivalului Fotografiei Româ-
neşti”, ediţia a IV-a, 2019, organizat de Institu-
tul Cultural Român din Beijing. 

Scopul expoziţiei este să facă cunoscute publicului larg valorile Chinei recunoscute pe plan 
mondial, care îi diferenţiază cultural pe chinezi de alte popoare, mai ales acum când are loc un amplu 
proces de globalizare şi de nivelare a valorilor de pe mapamond. 

Tudorel Ilie, artist fotograf: „Această expoziţie este prilejuită de ajunul Anului Nou chinezesc 
2020, Anul Şobolanului de Metal. De ce sărbătorim Anul Nou chinezesc? Pentru că am avut surpriza ca 
prietenii şi colegii mei artişti fotografi din China să organizeze vernisajul expoziţiilor de artă fotografică 
ale artiştilor români în ajunul Anului Nou, 31 decembrie 2019, la Muzeul de Artă Contemporană 
„Lingang” din Shanghai. Şi pentru că între prieteni trebuie să fie reciprocitate, şi eu m-am simţit dator, 
ca în numele artiştilor fotografi din România, să organizez în ajunul Anului Nou chinezesc un astfel de 
eveniment şi mă simt emoţionat la gândul că cei din China vor afla despre el şi se vor bucura şi vor avea 
un motiv în plus de prietenie. Referitor la sentimentul adânc de prietenie dintre popoarele român şi chi-
nez, am rămas surprins să constat că în China multă lume îşi aduce aminte cu nostalgie de poporul ro-
mân şi prietenia tradiţională dintre noi”. 

„Eu am fost în China într-un proiect realizat de Institutul Cultural Român din Beijing, pentru a 
reprezenta ţara noastră în cadrul unui festival de fotografie, prin participarea la expoziţii adresate publi-
cului chinez în Beijing, Shanghai, Zhuhai şi am fost impresionat de grandioasele realizări ale poporului 
chinez. Eu cred că fiecare dintre fotografiile din această expoziţie valorează mai mult decât o mie de 
cuvinte, pentru că arată ce salt uriaş a reuşit China să facă în ultimii ani, în dezvoltarea spectaculoasă pe 
care o puteţi vedea în aceste fotografii. În comunităţile urbane, ei trăiesc, de fapt, în viitor. Ei ştiu să-şi 
construiască viitorul. Chinezii sunt veseli, foarte harnici, tot timpul cu zâmbetul pe buze, foarte priete-
noşi şi politicoşi, cu care poţi lega prietenii de lungă durată. Pe afişul expoziţiei de la Zhuhai, care îl are 
în prim-plan pe rapsodul lăpuşean Nicolae Piţiş, am primit o mulţime de autografe din partea colegilor 
chinezi. Am încercat să promovez tradiţiile româneşti la 10.000 de kilometri depărtare. A fost o excursie 
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lungă, de la nord la sud, am trecut prin toate anotimpurile, la Beijing a nins, la Shanghai era o vreme 
primăvăratecă, iar la Zhuhai puteai să mergi în costum de baie. Prin diversitatea ei geografică, economi-
că, China fascinează. Se cuvine să popularizăm contribuţia remarcabilă pe care poporul chinez o are la 
patrimoniul mondial (inclusiv UNESCO) şi la cultura umanităţii. O temă majoră a acestei expoziţii este 
locul şi rolul pe care China îl ocupă în lumea actuală şi influenţa «Miracolului Chinez» asupra dezvoltării 
planetare”, a spus Ilie Tudorel. 

Artistul băimărean a vorbit şi despre Noul An chinezesc şi despre unele ritualuri care însoţesc 
acest eveniment pentru chinezi, oferindu-le celor din prezidiu şi gazdelor portocale şi mandarine şi feli-
citări în semn de prosperitate şi fericire. 

Au urmat la cuvânt invitaţii de la Ambasada Chineză. Aceştia au mulţumit pentru eveniment şi 
au transmis un salut din partea Excelenţei Sale, Jiang Yu, ambasadoarea Republicii Populare Chineze în 
România: „Mulţumim pentru invitaţia de a veni în Maramureş, pe care îl vedem pentru prima dată şi 
suntem onoraţi să participăm alături de dumneavoastră la acest eveniment important, dedicat Anului 
Nou chinezesc, o expoziţie de fotografie care pentru mine este o miniatură a Chinei fantastice. Adresăm 
felicitări organizatorilor şi, în special, artistului Ilie Tudorel pentru minunatele lucrări fotografice. China 
şi România sunt ţări prietene, după cum ştiţi. Relaţiile bilaterale între cele două state s-au dezvoltat fără 
întrerupere timp de 70 de ani. Anul trecut am sărbătorit împreună aniversarea a 70 de ani de relaţii di-
plomatice şi 15 ani de la stabilirea parteneriatului de prietenie şi colaborare dintre cele două ţări, printr-o 
serie de evenimente aniversare la care au participat inclusiv reprezentanţi ai judeţului Maramureş”. 

În următorul moment al evenimentului au fost prezentaţi de către moderator câţiva profesori şi 
elevi din sală, profesorii predând limba chineză în câteva dintre şcolile băimărene, iar elevii au purtat, 
spre deliciul publicului, o conversaţie în limba chineză cu oaspeţii de la masa de prezidiu. O picanterie a 
fost intervenţia lui Vasile Şuşca din Săcel, creator de măşti, care a interpretat două melodii la frunză şi l-a 
imitat pe cel care a fost „într-adevăr” prieten cu poporul chinez, Nicolae Ceauşescu, spunând că „este 
imperios necesar, stimaţi tovarăşi, să faceţi totul pentru prietenia româno-chineză”. 

Dr. Teodor Ardelean: „Ilie Tudorel este un adevărat ambasador al Maramureşului, prin acţiu-
nile pe care le organizează şi îl felicit pentru acest moment gândit drept răspuns pentru fotografii chi-
nezi. Prima mea carte citită a fost o poveste chinezească cu titlul «De ce se duşmănesc şoarecele şi pisi-
ca». Apoi am fost coleg, la o fabrică din Zalău, cu muncitori din China, adevărate modele de disciplină 
şi hărnicie”. Directorul bibliotecii a făcut, apoi, trimitere la legăturile dintre micul popor român şi mare-
le popor chinez, care au fost foarte bune în vremea comunismului: „China are o istorie de peste 5.000 
de ani şi a dominat lumea. Dovadă operele din aceste fotografii de pe simeze: temple, baraje, Marele 
Zid Chinezesc etc. La ora actuală, China exploatează 80% din bogăţiile lumii şi este statul care salvează 
economia reală prin muncă. Azi am recitit cartea fostului rector al Universităţii «Babeş-Bolyai» din Cluj-
Napoca, Andrei Marga, care a vizitat China în repetate rânduri. Şi eu mă declar că aş vrea să fiu consi-
derat bolnav de sinotropism, înclinaţia spre filosofia, cultura şi civilizaţia chineză”. 

Florin Bancoş: „Am răspuns cu mare plăcere invitaţiei artistului fotograf Ilie Tudorel de a de-
veni parteneri în cadrul acestui eveniment, deoarece ni s-a părut o idee extraordinară pentru Baia Mare, 

de a găzdui o expoziţie de fotografie despre China, cu o 
zi înainte de Anul Nou chinezesc. Pentru mine vernisa-
jul de faţă este cu totul inedit. Artistul fotograf caută să 
surprindă lumina perfectă, unghiul ideal, momentul po-
trivit. Ilie Tudorel ne oferă o imagine necenzurată şi 
integră a peisajelor urbane şi rurale chinezeşti. Este ui-
mitoare naturaleţea fotografiilor, lăsându-l pe privitor să 
descopere miracolul chinez în noua eră. Mulţumesc pu-
blicului pentru prezenţa numeroasă, de unde deduc afi-
nitatea pentru artă şi cultura chineză”.  

Ultimul moment al zilei i-a avut ca protagonişti 
pe copiii de la Clubul Sportiv „Wing Chun” Baia Mare, 

de arte marţiale tradiţionale chinezeşti, care au participat la Campionatul European de la Moscova, din 
2019, obţinând medalii de aur, argint şi bronz. Aceştia au făcut o demonstraţie de arte marţiale chine-
zeşti, individual şi lupte în perechi, încheiată cu o demonstraţie de mânuire a cuţitelor. 
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Un erudit transilvănean: Petre Dulfu. Evocare la 

164 de ani de la naştere 

 
Ştefan SELEK 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

Miercuri, 10 martie 2019, Fondul Documentar al Academiei Române 
 
Sub semnul patronului spiritual, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” a organizat manifestarea 

„Un erudit transilvănean: Petre Dulfu. Evocare la 164 de ani de la naştere”. În cadrul evenimentului au 
luat cuvântul conf. univ. dr. Florian Roatiş, conf. univ. dr. Ştefan Vişovan şi Corina Şpan, şef Serviciu 
împrumut carte pentru copii şi tineret. 

Florian Roatiş, cercetător în cadrul Centrului de Cercetare şi Documentare al Academiei Ro-
mâne, a realizat un portret spiritual al lui Petre Dulfu (1856-1953), autor de basme, poet, traducător şi 
dascăl, promotor al celor mai înalte idealuri naţionale. Bogata activitate literară şi didactică a lui Petre 
Dulfu, personalităţile culturii române care i-au descoperit talentul literar, precum şi contribuţia adusă de 
Petre Dulfu la dezvoltarea literaturii şi învăţământului românesc au fost câteva dintre subiectele aborda-
te de dr. Florian Roatiş. 

„Petre Dulfu s-a 
născut la Tohat, pe Valea 
Someşului, la graniţa dintre 
Sălaj şi Chioar. Este creato-
rul isteţului Păcală, care i-a 
încântat pe cititori, copii şi 
nu numai, în ultimii 125 de 
ani. La începutul secolului 
XX, Petre Dulfu era po-
menit printre marii povesti-
tori ai ţării, pe lângă Ion 
Creangă, Petre Ispirescu, 
Ion Pop Reteganul şi alţii”.  

„A făcut studiile la Baia Mare, la actualul colegiu «Gheorghe Şincai», aici a fost şi bibliotecar al 
şcolii, activând, de asemenea, la Societatea de lectură a liceului. A urmat cursurile Facultăţii de Litere din 
Cluj, linia de studiu în limba maghiară, beneficiind de îndrumarea marelui culegător de folclor Grigore 
Silaşi, un mare patriot, care a înfiinţat în 1872 Societatea literară «Iulia», ce a publicat ziarul Diorile (Zori-
le), pentru a încuraja creaţiile studenţilor români. A încheiat studiile cu o teză de doctorat, despre «Acti-
vitatea lui Vasile Alecsandri pe tărâmul literaturii române», în 1881, perioadă în care era în coresponden-
ţă cu bardul de la Mirceşti, care i-a apreciat primele producţii literare”. 

„Tot în 1881 ajunge în Bucureşti, fiind angajat profesor la Şcoala Normală pentru Băieţi a Socie-
tăţii pentru învăţătura poporului român, unde era director Barbu Constantinescu, autorul unei antologii 
de folclor din cultura ţiganilor. Până la ieşirea la pensie, în 1921, Petre Dulfu a predat în paralel şi la Li-
ceul de Fete, Azilul «Elena Doamna». La început a predat aritmetică şi geografie, iar apoi a preluat cate-
dra de limba română şi filosofie”. 

„Petre Dulfu este şi un mare autor de manuale, publicând abecedarul, manuale de aritmetică, 
limba română, geografia României şi a continentelor, cărora li se adaugă două lucrări de filosofie: un 
manual de etică şi morală filosofică, în 1889, iar în 1891 a apărut volumul Noţiuni de estetică. Este, de 
asemenea, autorul a numeroase articole în presa vremii, extrase din bogata activitate de pedagog, frag-
mente care ar merita să fie publicate într-o carte, drept dovadă de omagiere şi recunoaştere pentru cali-
tatea sa de patron spiritual al instituţiei noastre”. 
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„În 1894, Petre Dulfu a publicat Isprăvile lui Păcală, o carte apărută ulterior în zeci de ediţii şi 
premiată de Academia Română cu premiul «Ion Heliade Rădulescu». În 1896 a publicat Legenda ţiganilor, 
urmând exemplul profesorului Barbu Constantinescu, după care au urmat o serie de lucrări de literatură 
pentru copii şi literatură patriotică, dintre care amintim: Snoave, Odinioară, Gruia lui Novac, Povestea lui Făt-
Frumos, Zâna Florilor, Visuri împlinite, Povestea României Mari povestită de un soldat. În 1927 a publicat Foloase-
le învăţăturii, o carte apărută în urma unor călătorii pe care le-a făcut în Europa şi, mâhnit fiind de dife-
renţa de cultură şi civilizaţie dintre ţara noastră şi ţările europene, a făcut comparaţie între un sat din 
Germania şi unul din Regat, unde «casele erau acoperite cu paie şi coceni», tocmai pentru a îndemna pe 
ţăranul român la emancipare şi dezvoltare. În activitatea de traducător, Petre Dulfu a primit premiul 
«Adamache» al Academiei Române, pentru lucrările Ifigenia în Taurida şi Ifigenia în Aulida”. 

„În 1927 a fost sărbătorit de către colegii şi foştii săi elevi, ocazie cu care a fost publicat un vo-
lum de amintiri, fapt ce denotă cât de iubit a fost Petre Dulfu în vremea sa, pentru activitatea pedagogi-
că, literară şi pentru poveştile sale”. 

„Petre Dulfu a avut şi dezamăgiri în viaţă: în 1904 a murit băiatul său, Virgiliu, în 1906 fiul Eu-
geniu, iar în 1918 fiica Valeria. A trăit 97 de ani, timp în care a văzut şi Unirea din 1918, pentru care a 
scris numeroase poezii, apoi, în perioada interbelică, a văzut apariţia Societăţii Naţiunilor, el militând în 
cărţile sale pentru relaţii paşnice între state şi înfiinţarea unui organism care să le medieze”. 

Bibliotecara Corina Şpan a prezentat activităţile organizate de Secţia pentru copii cu ocazia îm-
plinirii a 164 de ani de la naşterea scriitorului şi patronului spiritual al Bibliotecii Judeţene „Petre Dul-
fu”, iar la final a citit fragmentul „Moştenirea” din volumul Isprăvile lui Păcală. 

„Obişnuim să marcăm în fiecare an naşterea scriitorului Petre Dulfu, patronul nostru spiritual”, 
a spus aceasta. „În anul 2020 am organizat câteva activităţi la Grădiniţa Nr. 4 şi Şcoala «Nicolae Iorga» 
din Baia Mare. Ele au constat în prezentarea datelor biografice ale scriitorului Petre Dulfu, audiţia piesei 
de teatru radiofonic «Isprăvile lui Păcală», de Tudor Muşatescu, dar şi prezentarea personajului Păcală, 
care are corespondenţi în literatura universală pe: Til Buhoglindă, soldatul Švejk, Nastratin Hogea, Ivan 
Turbincă etc. La Secţia pentru copii puteţi vizita o colecţie de ex-librisuri, realizată de elevi de la Cole-
giul de Arte din Baia Mare în colaborare cu Palatul Copiilor”. 

Al doilea moment de pe afişul manifestării a fost lansarea numărului 53 (2/2019) al revistei de 
specialitate Bibliotheca septentrionalis, a cărei prezentare a fost făcută de conf. univ. dr. Ştefan Vişovan. 
De la primul număr, având un colectiv de redacţie condus 
de Laura Temian, apărut în anul 1993, şi până în prezent, 
revista a cunoscut o evoluţie spectaculoasă, dovedindu-se a 
fi o publicaţie solidă şi bine articulată, dispunând de un nu-
cleu valoros de colaboratori, care din anul 2015 îl are ca re-
dactor-şef pe conf. univ. dr. Florian Roatiş. 

Revista se deschide cu editorialul redactorului-şef, 
care se referă la iluziile şi riscurile Internetului şi reuneşte în 
paginile sale mai multe rubrici: „Dialoguri profesionale”, 
susţinută în integralitate de colegii din bibliotecă, „Pagini 
culturale”, „Comemorări”, „Philosophia perennis”, „Isto-
rie”, „Interviuri”, unde doi dintre colegii noştri, Florian 
Roatiş şi Gabriel Stan-Lascu, răspund întrebărilor referitoare 
la condiţia de intelectual, „Religie”, „Recenzii”, „Dicţionarul 
localităţilor”, „Varia” şi „Din agenda culturală a bibliotecii”.  

„În acest număr, dintre cele 43 de articole, 16 au 
drept autori colegi din bibliotecă. Lor li se alătură încă şapte 
maramureşeni. Revista este cunoscută în întreaga ţară, pre-
zentând interes nu numai pentru angajaţii bibliotecilor, ci şi 
pentru oameni de cultură, universitari, teologi etc. În concluzie, avem de-a face cu o revistă bine gândi-
tă, care reflectă în bună măsură activităţile culturale ce se desfăşoară în bibliotecă, precum şi modul în 
care instituţia noastră se implică în viaţa culturală, nu numai a judeţului, ci a întregii ţări”. 

În finalul evenimentului, Florian Roatiş a făcut colegilor prezenţi în sală o invitaţie nu doar a 
lectura-o, ci şi la a colabora cu articole în rubricile consacrate ale revistei Bibliotheca septentrionalis. 
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