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Învăţământul românesc: încotro? 
 

Dr. Florian ROATIŞ 
 

Suntem la sfârşit de iunie: căldură mare, vorba lui Caragiale, vijelii, 
inundaţii şi... emoţii. Emoţii ale elevilor, părinţilor şi, la sfârşit, dar nu în 
ultimul rând, ale profesorilor şi bunicilor! 

Este al doilea an în care bilanţul învăţământului românesc are loc 
în pandemie, deci în condiţii speciale. Şi, totuşi, rezultatele de la Evaluarea 
Naţională şi de la Bacalaureat, aşteptate cu sufletul la gură, nu au fost 
(anul trecut) şi nu vor fi nici în 2021 sensibil diferite de anii consideraţi 
„normali”. Şi aceasta datorită unor strategii ad-hoc: în anul anterior s-a 
recurs la reducerea materiei (doar la cea predată în semestrul I), însoţită de 
o diminuare a exigenţei prin elaborarea unor subiecte cu grad scăzut de 
dificultate şi printr-o corectare „în folosul elevului”1. Or, este ştiut că la 
deficienţele şi disfuncţiile adunate în învăţământul românesc în ultimele 
trei decenii, pandemia de Covid a adăugat altele, cu modificările operate în 
modul şi instrumentele de predare-evaluare. Conceput – dar utilizat mai 
puţin la noi – până acum doar ca un adjuvant care completează învăţă-
mântul clasic, cel online a devenit peste noapte substitut al celui tradiţio-
nal. La noi, predarea online a debutat greoi, datorită insuficientei pregătiri 

digitale a profesorilor şi elevilor, ca şi – lucru mai grav – absenţei tehnologiilor digitale. Dacă în mediul urban 
instruirea în acest mod s-a desfăşurat mulţumitor, în cel rural accesul la învăţământul online a fost parţial. Şi era 
firesc acest lucru nefiresc, întrucât se cunoaşte starea şcolilor de la sate, multe lipsite de autorizaţie de funcţionare 
datorită condiţiilor improprii (existenţa toaletelor în curte, spre exemplu), reiterate la fiecare început de an şcolar. 
Ca atare, nu ne surprinde modesta eficienţă a învăţământului practicat la noi pe parcursul ultimilor doi ani şi nu 
ar fi exclus să vorbim, peste timp, când pregătirea lacunară de acum îşi va arăta consecinţele, de o „generaţie 
Covid-19”( Andrei Marga). Ministerul Educaţiei a introdus ore remediale pentru recuperarea materiei pierdute, 
dar la acestea s-au înscris mai puţin de 10% dintre elevi!  

Este o utopie să credem că se poate recupera ceea ce s-a pierdut pe drumul neumblat până acum la noi al 
învăţământului online. Şi în vremurile aşa-zis normale, recuperările materiei (după grevele profesorilor, spre 
exemplu) s-au făcut mai mult pe hârtie. Despre educaţie, ce să mai vorbim! Bătălia se va da pentru note mari la 
Bacalaureat, după ce mediile generale s-au încheiat, cum era de aşteptat, în favoarea elevului2. Sub presiunea pă-
rinţilor, dar şi cu gândul la prestigiul şcolii lor, profesorii au coborât ştacheta la evaluare, fiind îngăduitori cu co-
piatul, ştiind că notele mari nu vor fi contestate! S-a ajuns, astfel, la medii de zece cu duzina într-o clasă, după 
primul semestru, chiar şi la clasa a IX-a, unde profesorii şi elevii nu se cunoşteau practic, fapt care denotă coni-
venţa dintre profesori şi părinţi în a denatura „în bine” rezultatele şcolare, creând nu doar o imagine de sine falsă 
la elevi, ci şi o alta, la fel de falsă, despre învăţământului românesc. Or, acesta se confruntă cu mari şi grave pro-
bleme, de la cele de subfinanţare şi abandon şcolar3, până la impostura recunoscută şi acceptată aproape oficial4. 
Cele 6 procente din PIB, promise şi consfinţite prin lege de 30 de ani pentru bugetul învăţământului, s-au dovedit 
o fata morgana. În anul şcolar 2020-2021, învăţământului nostru îi revin 2,5% din PIB, adică 1,15 miliarde de euro, 
în condiţiile în care bugetul Universităţii Oxford, aflată pe locul 9 în lume între suratele sale ca finanţare, este de 

                                                 
1 Doar aşa se poate explica numărul mare de medii de 10, în anul 2020, la Evaluarea Naţională – 892, dintre care 53 obţinute 
în urma contestaţiilor. Şi tot aşa, diferenţele mari la notele contestate, de la 4,70 la 6 sau chiar 9! Dacă au greşit primii 
corectori este malpraxis! Dacă au greşit ceilalţi este corupţie! Elevii şi, implicit, învăţământul nostru ar fi câştigat la o evaluare 
corectă, fără intruziunea voită a subiectivităţii. La Bucureşti, spre exemplu, au fost modificate în anul 2020, în urma 
contestaţiilor, circa 60.000 de note, adică 94,15% dintre cele reclamate, cu 12.000 mai multe decât în anul 2019. Vezi Tribuna 
învăţământului, Serie nouă, Anul II, nr. 6-7, 2020, p. 10. 
2 Mărinimia profesorilor de a acorda note mari, creând genii false, iese şi mai mult în evidenţă dacă recurgem la o simplă compara-
ţie. Astfel, nume mari ale culturii româneşti, absolvenţi ai Liceului „Spiru Haret” din Bucureşti, aflat printre primele din ţară în 
acele vremi, au trecut examenul de Bacalaureat cu medii care ne pot şoca azi: Mircea Eliade cu 6,40 (1925), Constantin Noica cu 
7,30 (1927), Barbu Brezianu cu 6,10 (1928), doar N. Steinhardt şi Alexandru Ciorănescu, colegi de clasă, au avut, în 1929, media 
9,00! Explicaţia stă, credem noi, în seriozitatea evaluării şi în diferenţa dintre modul de a învăţa atunci (selectiv, după pasiuni) şi cel 
de astăzi, bazat pe memorizare. 
3 Conform datelor Eurostat, rata abandonului şcolar la noi este de 16,4% (în mediul rural 25,1%), media europeană fiind de 10,6%. 
4 La televizor, ministrul Sorin Câmpeanu vituperează plagiatele, dar măsurile se lasă aşteptate, cum este şi în cazul cel mai eclatant, 
al Ramonei Lile de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, denumită „regina plagiatelor”, caz relatat pe larg de revista 22. 
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2,5 miliarde de euro! Educaţia este, ca şi sănătatea, de altfel, o prioritate doar pe hârtie, destul însă ca să ne facă să 
visăm la o Românie Educată! 

O a doua mare şi gravă problemă este analfabetismul funcţional al elevilor noştri de 14-16 ani, relevat an de 
an de testele PISA. În cele 18 participări, începând cu anul 2000, ne-am situat la fiecare ediţie pe unul dintre ultimele 
trei locuri între ţările europene. Banalizate şi ironizate – conform proverbului „vulpea care nu ajunge la struguri 
spune că sunt acri” – inclusiv de fosta ministru al învăţământului, Monica Anisie, testele PISA5, realizate la lectu-
ră(citire), matematică şi ştiinţe, verifică alfabetizarea elevilor în aceste domenii, adică în ce măsură înţeleg ceea ce 
citesc, putând face interpretări şi interferenţe, cum aplică gândirea matematică la situaţii concrete de viaţă şi cum 
identifică şi explică fenomenele ştiinţifice, descoperind cauzalităţi şi corelaţii între ele. Testele din 2018 au relevat 
faptul că doar 56% dintre elevii români au corespuns prin prestaţia lor cerinţelor, ceea ce arată că restul de 44% sunt 
analfabeţi funcţional, deci nu sunt pregătiţi pentru integrarea în societatea cunoaşterii spre care ne îndreptăm şi noi. 

Decât să reformăm cu adevărat învăţământul românesc şi să-l compatibilizăm cu cel european, renunţând 
la cosmetizări, cum s-a făcut până acum, ne autoamăgim cu performanţele elevilor noştri la olimpiadele şi concursu-
rile internaţionale6. Ne mândrim, desigur, cu acestea, dar se uită faptul că olimpicii reprezintă doar 1% din totalul 
elevilor, masa mare defilând sub semnul mediocrităţii şi al analfabetismului funcţional. Se eludează, apoi, faptul că 
olimpicii noştri nu sunt produsul direct al învăţământului oficial, că ei sunt pregătiţi şi în particular, pe lângă profe-
sorii de la clasă, iar reuşitele lor sunt personale, beneficiind de sprijinul financiar al părinţilor. Iar la final ei, ca şi alţii 
foarte buni, sunt vânaţi de universităţi străine şi de firme prestigioase, puţini reîntorcându-se pe plaiurile mioritice. 

Şi acesta este doar unul dintre paradoxurile învăţământului nostru. Cum se explică numărul mare de analfa-
beţi funcţional, când cel puţin 95% dintre profesorii români sunt evaluaţi cu calificativul foarte bine la sfârşit de an, 
iar gradul didactic I este luat în aceeaşi proporţie cu media 10? Iar în condiţiile în care şcolile doctorale au apărut 
precum ciupercile după ploaie, chiar şi în universităţi care se luptă pentru supravieţuire, avem sute de profesori în 
licee şi şcoli generale cu doctorate în specialitatea lor. Se reflectă oare nivelul lor de „excelenţă” în calitatea pregătirii 
elevilor? Nu sunt şi aceste performanţe nişte forme fără fond, precum cele la care făcea trimitere, cândva, Maiorescu? 

România este, totodată, unica ţară europeană care are în sistemul de învăţământ profesori necalificaţi, 
chiar şi în şcoli din Capitală. Numărul lor – circa 3.750, dintre care aproape 700 doar cu diploma de Bacalaureat7-, 
creşte an de an, întrucât educaţia este un domeniu neatractiv pentru tineri, fapt explicat de către decidenţi prin 
nivelul salariilor profesorilor. Lucru fals, explicaţie simplistă, cu atât mai mult cu cât în ultimii ani salariile au cres-
cut în învăţământ. Cunoscând sistemul educaţiei din interior, după 12 ani de şcoală, puţini absolvenţi, şi nu de la 
liceele bune, se îndreaptă spre facultăţile cu profil pedagogic. Un motiv ar fi şi faptul că elevii citesc puţin azi, 
confiscaţi de tabletă şi internet. Mulţi elevi nu mai consultă nici manualele. Statisticile europene ne clasează pe 
ultimul loc la lectură, cu cel mai mic consum de carte pe locuitor: doar 2,8% dintre românii cu vârsta cuprinsă 
între 25 şi 64 de ani citesc 10 sau mai multe cărţi pe an, la mare distanţă de vecinii noştri (Bulgaria, 9,2% şi Unga-
ria 14,1%)8. Deturnând accentul spre învăţământul online, pandemia a contribuit la îndepărtarea tinerilor de car-
tea clasică. Consecinţele se vor resimţi peste câţiva ani, căci generaţiile care evită biblioteca, deci cartea, se expri-
mă într-un limbaj sărac, agramat, la limita vulgarităţii, fiind mai bine informate, dar mai puţin culte! 

Că revenirea la bibliotecă şi la carte este inconturnabilă, trebuie s-o conştientizeze în primul rând părinţii 
(atracţia spre carte o face familia mai întâi) şi profesorii. Dar părinţii tineri, preocupaţi de profesie şi câştig, nu 
citesc de plăcere, evită compania cărţilor. Dacă în comunism puţine case nu dispuneau de o mică bibliotecă, chiar 
şi dacă doar din snobism, azi, când numărul titlurilor publicate creşte permanent9, familiile tinere, care ar trebui să 
le inoculeze copiilor dragostea pentru lectură, nu vor să audă de aşa ceva! În plus, bibliotecile şcolare sunt multe 
închise, iar celelalte cu fondul de carte învechit, achiziţiile de carte nouă fiind o raritate. Tinerii, elevii în principal, 
sunt seduşi de vedetele de carton, efemere, promovate de media, pe ecran sau în tabloide, crezând că poţi fi 
agramat, chiar analfabet funcţional şi să ai succes în şi de public! Puţini sunt cei conştienţi de importanţa cărţii 
(lecturii) pentru formarea lor spirituală şi civică. Ajunşi la facultate, cei mai mulţi nu ştiu să citească o carte de 
specialitate, lucrările elaborate nefiind altceva decât o asamblare de fragmente disparate, luate fără metodă din 
cărţi. Aşa că lucrările de licenţă, de masterat şi chiar cele de doctorat sunt multe plagiate, autorii lor neştiind că 
plagiază, întrucât nimeni nu i-a învăţat să înveţe10. Se pune, deci, întrebarea: învăţământul românesc încotro? 

                                                 
5 Din păcate şi la testele TIMSS, care evaluează performanţele elevilor la matematică şi ştiinţe din punct de vedere al cunoştinţelor, 
22% dintre elevii români de clasa a VIII-a nu au atins criteriile minime, fiind cel mai mare procent înregistrat dintre cele 60 de ţări 
participante. Vezi Tribuna învăţământului, Serie nouă, Anul II, nr. 17, mai 2021, p. 15.  
6 În 2019, elevii români din 85 de şcoli, din totalul de cca 15.000 de unităţi şcolare, ne-au adus 200 de medalii, premii şi menţiuni. 
7 Vezi Tribuna învăţământului, Anul II, nr. 17, mai 2021, p. 15. Niciun alt domeniu, cu excepţia clasei politice, nu are necalificaţi! 
8 Vezi Tribuna învăţământului, Serie nouă, Anul I, nr. 4-5, aprilie-mai 2020, p. 85. 
9 Şi totuşi ne situăm pe ultimul loc în Europa la cifra de afaceri a industriei editoriale, cu 60 milioane de euro, plus 35-40 milioane 
de euro pentru manuale, pe când în Ungaria, cu o populaţie pe jumătate cât a noastră, este de două ori mai mare. Ibidem. 
10 În degringolada învăţământului nostru, în haosul şi confuzia în care trăim ca „societate deschisă”, cine îşi mai aminteşte cuvintele 
lui C. Noica, potrivit căruia „de învăţat înveţi multe, de la toţi. Dar profesor nu e decât cel care te învaţă să înveţi”. Vezi C. Noica, 
Jurnal de idei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 222. 
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Bibliotecile în perioada COVID-19 

 

Valentina ROTARU 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

Pandemia COVID-19 a avut şi are un efect copleşitor asupra locurilor noastre de muncă, asupra 
vieţii noastre, afectându-ne viaţa de zi cu zi, provocând frică şi incertitudine. Suntem cu toţii afectaţi de 
această criză, atât în plan personal, cât şi în cel profesional. În ultimul an, bibliotecarii din întreaga lume 
şi-au transformat, la propriu, munca. În aceste momente extrem de dificile, bibliotecarii s-au sprijinit 
reciproc, împărtăşind informaţii şi găsind noi modalităţi de colaborare pentru binele comun. Au adaptat 
tot ceea ce fac pentru a-şi sprijini comunităţile şi au găsit noi modalităţi de a promova bibliotecile şi ser-
viciile lor. 

După ieşirile din stările de urgenţă instituite pe parcursul anului 2020 la nivel mondial, bibliote-
cile au luat o serie de măsuri împotriva COVID-19: au limitat accesul în incinte, au reorganizat spaţiile 
astfel încât angajaţii şi utilizatorii serviciilor de bibliotecă să fie cât mai protejaţi, au montat panouri de 
protecţie şi au dezinfectat, periodic, spaţiile, au achiziţionat echipamente pentru dezinfectarea cărţilor şi 
a spaţiilor. De asemenea, bibliotecile au trebuit să-şi regândească site-urile web, care reprezintă calea 
principală de interacţiune cu utilizatorii. Ţinând cont de principiile de utilizare, paginile web ale biblio-
tecilor s-au transformat pentru a fi mai uşor de utilizat, au fost personalizate acolo unde a fost posibil, 
au evoluat şi au devenit mai receptive la nevoile celor care le accesează1. 

Înainte de pandemie, existau puţine biblioteci care foloseau platforme de socializare video sau 
live streaming pentru a recurge la programarea şi oferirea de informaţii oamenilor din afara spaţiilor biblio-
tecii. 

Bibliotecile au descoperit că recomandările de lectură sunt o modalitate eficientă de a-şi menţine 
legătura cu comunitatea pe care o deservesc, de a oferi confort, evadare şi informaţii în timpul crizei2. În 
acest ultim an, a trebuit ca bibliotecarii să vină cu soluţii noi în ceea ce priveşte atragerea spre lectură a 
cetăţenilor. Astfel a luat naştere programul „StoryWalk” creat de Anne Ferguson, care a dezvoltat pro-
gramul în colaborare cu Biblioteca Kellogg-Hubbard din Vermont.  

StoryWalk este un proiect inovator care se adresează atât copiilor, cât şi adulţilor, oferindu-le 
posibilitatea de a se bucura de lectură şi de aer liber în ace-
laşi timp. StoryWalk presupune ca paginile laminate dintr-o 
carte pentru copii să fie ataşate pe diferite suporturi (ex. 
rame de lemn), care apoi să fie instalate de-a lungul unei 
alei dintr-un parc sau de-a lungul unor străzi. Pe măsură ce 
oamenii se plimbă pe aceste trasee, sunt direcţionaţi la pa-
gina următoare din poveste. Poate fi utilizată orice carte pe 
care biblioteca o deţine, atâta timp cât nu sunt modificate 
paginile acesteia.   

Până acum, proiectul StoryWalk a fost preluat şi 
pus în practică în 50 de state de pe teritoriul SUA şi în alte 
13 ţări, inclusiv în Germania, Canada, Anglia, Bermuda, 
Rusia, Malaiezia, Pakistan şi Coreea de Sud. Potrivit lui 
Noah Lenstra, „StoryWalk se clasează printre cele mai in-
genioase idei din ultimii 20 de ani. Frumuseţea sa vine din 
simplitate. Se referă literalmente la ideea de a citi o poveste pe măsură ce mergi de-a lungul unei că-
rări”3. 

                                                 
1 https://www.insidehighered.com/views/2020/06/05/academic-libraries-will-change-significant-ways-result-pandemic-opinion 
2 https://www.ebsco.com/blogs/ebscopost/lessons-learned-libraries-pandemic 
3 https://www.webjunction.org/news/webjunction/StoryWalk-through-downtown.html 
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De la declanşarea pandemiei, directorul filialei Kezar a Bibliotecii Districtuale Romeo din Wa-
shington, Stacie Guzzo, a trimis note scrise de mână către zeci de utilizatori fideli ai bibliotecii, pentru 
a-i informa că biblioteca este încă acolo pentru ei, deşi serviciile îi sunt limitate sau modificate. Unele 
biblioteci au înfiinţat linii telefonice la care angajaţii bibliotecii oferă celor interesaţi informaţii despre: 
cum şi de unde se pot obţine alimente gratuite pentru cei aflaţi în nevoie, cum să se acceseze formulare-
le fiscale, cum să se solicite indemnizaţii de şomaj, cum să se acceseze baze de date, cum să se rezerve 
cărţi la bibliotecă, dar şi informaţii şi sugestii despre cum să facă faţă cetăţenii problemelor legate de 
starea de sănătate mintală şi de stres4. 

În San Francisco, bibliotecile şi centrele de recreere au devenit centre de îngrijire a copiilor celor 
care luptă în primele linii împotriva COVID-19. Consorţiul de biblioteci din Toledo (Ohio) şi-a oferit 
vehiculele celor care livrează alimente persoanelor aflate în situaţii de risc. Biblioteca Columbus, Ohio, 
informează constant comunitatea despre unde pot dona sânge, la Crucea Roşie Americană. În 
Anchorage, Alaska, sistemul de operaţiuni de urgenţă al oraşului a fost mutat în clădirea Bibliotecii 
Loussac, într-un spaţiu mult mai mare şi cu conectivitate wi-fi mult mai bună5. 

În ultimul an, bibliotecarii au trebuit să înveţe să folosească aplicaţii precum Google Meet, 
Zoom, GoToMeeting etc. pentru a putea organiza seminarii virtuale sau webinarii. Activităţile care altă-
dată erau organizate în bibliotecă au trecut acum în mediul online. Cursurile, lansările de carte, orele de 
lectură, activităţile de tip STEM şi alte genuri de activităţi derulate de biblioteci au fost adaptate pentru 
a se putea desfăşura în mediul online.  

În pandemie, bibliotecile au pierdut o parte dintre utilizatorii lor, fie din cauza faptului că aceştia 
nu aveau echipamentele necesare pentru a participa la programele online, fie fiindcă nu aveau cunoştin-
ţele necesare pentru a accesa noile tehnologii care le-ar fi permis să se conecteze cu bibliotecile, fie pen-
tru că au rămas fideli vechilor forme de organizare/desfăşurare a activităţilor din biblioteci, fie deoarece 
le era frică să vină şi să împrumute cărţi de la bibliotecă. Pe de altă parte, bibliotecile au câştigat noi uti-
lizatori din rândul celor care se simt mai confortabil să participe la activităţi online sau să folosească re-
sursele electronice ale bibliotecilor de acasă.   

În pandemie noi toţi am pierdut câte ceva: ne-am pierdut siguranţa şi liniştea sufletească, am 
pierdut persoane dragi, am pierdut o mulţime de lucruri şi simţăminte. Şi am mai pierdut ceva în ultimul 
an – acea senzaţie extraordinară de a fi într-o bibliotecă. Dar sentimentul nu s-a pierdut pentru totdeau-
na! Se va întoarce! Vom trece peste aceste vremuri şi vom reveni la BIBLIOTECĂ! 

 

                                                 
4 https://eu.freep.com/story/news/local/michigan/2020/10/08/libraries-pandemic-programs-reopening-virtual-books-
help-aid/3585372001/ 
5 https://www.theatlantic.com/notes/2020/03/public-libraries-novel-response-to-a-novel-virus/609058/ 
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Europeana.eu – Biblioteca digitală europeană 

 
Diana FILIP 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
 

O bibliotecă digitală este acea bibliotecă în care marea 
majoritate a documentelor care fac parte din patrimoniul ei au 
fost convertite în formate care să poată fi accesate prin interme-
diul calculatorului.  

Suportul informaţional pus la dispoziţie de aceste biblio-
teci are o disponibilitate non-stop în mediul online, putând fi ac-
cesat, de oriunde, concomitent de mai mulţi utilizatori. De ase-
menea, informaţia poate fi regăsită utilizând orice termen de cău-
tare ale cărui rădăcini se află în colecţie, prezervarea documente-
lor prin oferirea de copii utilizatorilor păstrând nedeteriorat do-
cumentul original, ocupând un spaţiu fizic mic faţă de bibliotecile 
tradiţionale şi oferind legături către bazele de date ale altor biblio-
teci şi costuri de întreţinere mai mici decât cele ale unei biblioteci 
clasice1. 

Încercând să ofere o definiţie pertinentă acestui tip de bi-
bliotecă, prof. univ. dr. Mircea Regneală face următoarea remar-

că:Biblioteca digitală este aceea care din punctul de vedere al conţinutului este asemănătoare bibliotecii cu publicaţii pe 
hârtie, dar în care documentele au fost stocate în format digital, putând fi accesate prin reţea de la distanţă2. 

Prima bibliotecă din lume „book free” (fără cărţi) a fost Drexel University Library (Pennsylva-
nia, USA), funcţionând cu două fonduri paralele, unul cu carte într-o clădire şi altul cu peste 170 de mi-
lioane de produse culturale digitizate, în altă clădire mobilată preponderent cu terminale de calculator: 
„The Library Learning Terrace”. Din 2010, Universitatea Stanford a regândit structura suportului in-
formaţional al bibliotecii facultăţii de inginerie, convertind peste 50 de mii de volume din suport clasic 
în suport digital. De asemenea, Universitatea din San Antonio (Texas) a fost cea care a oferit dreptul de 
accesare la 450 de mii de titluri în formă digitală, iar biblioteca Newport Beach (California), la 35 de mii 
de titluri digitale. Mai mult decât atât, aceste biblioteci au asigurat şi serviciul „Inter Library Loan” (dacă 
un titlu nu se găseşte în colecţia digitală proprie, el poate fi obţinut de oricare dintre aceste biblioteci de 
la o altă bibliotecă, unde cartea este disponibilă). 

Începând cu anul 2000, Comisia Europeană a elaborat şi cofinanţat proiecte de cercetare care să 
stimuleze digitizarea întregului patrimoniu cultural european, de fiecare stat membru în parte. Mai exact, 
la 30 septembrie, aceasta a adoptat comunicatul „i2010: Digital Libraries”, prin care a prezentat obiecti-
vele bibliotecilor digitale: 

„Organizarea şi finanţarea digitizării colecţiilor culturale şi a prezervării digitale este responsabi-
litatea – în primul rând – a Statelor Membre. [...] În cadrul programului eContentplus, în perioada 2005-
2008, vor fi disponibile 60 de milioane euro pentru proiecte destinate îmbunătăţirii accesibilităţii şi utili-
zabilităţii conţinutului cultural şi ştiinţific european. Obţinerea interoperabilităţii între colecţii şi servicii 
digitale naţionale (e.g. prin intermediul unor standarde comune) şi facilitarea accesului şi utilizării mate-
rialului într-un context multilingv vor fi obiective esenţiale”3. 

                                                 
1 Doina Banciu; Dora Coardoş; Cornelia Lepădatu, Informaţia digitală în cultură: Cercetări şi realizări, Bucureşti, Editura Ars 
Docendi, 2010, p. 19. 
2 Mircea Regneală, Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării, vol. 1 (A-L), Bucureşti, FABR, 2001, p. 73. 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008XG1213(04)&from=EN 
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La 20 noiembrie 2008, comisarul european pentru Societatea Informaţională şi Media, Viviane 
Reding, a lansat prototipul Bibliotecii Digitale Europene, Europeana.eu, (www.europeana.eu), versiunea 
beta, care conţinea peste două milioane de resurse culturale digitale puse la dispoziţie de bibliotecile na-
ţionale şi instituţiile culturale din state membre ale Uniunii Europene. Datorită numărului record de ac-
cesări, peste zece milioane, s-a blocat serverul încă din a doua zi, redeschiderea având loc abia peste o 
lună, pe 20 decembrie 2008. 

Aşadar, la 1 ianuarie 2009 se lansează proiectul Europeana v1.0, succesor al proiectului EDLnet 
finanţat de Comisia Europeană (în cadrul programului eContentplus) cu 6,2 milioane de euro, pe o dura-
tă de 3 ani. În acest proiect au fost implicaţi peste 85 de parteneri din statele membre4 precum muzee, 
arhive, biblioteci, institute de cercetare, universităţi prestigioase din Europa, ministere, precum şi alte 
proiecte europene, toate contribuind la creşterea patrimoniului digitizat cu peste 4,6 milioane materiale 
informaţionale grupate astfel:   

 imagini: picturi, desene, hărţi, fotografii şi imagini de piese muzeale;  
 texte: cărţi, ziare, scrisori, jurnale şi documente de arhivă;  
 videograme: filme, jurnale de actualităţi şi emisiuni TV; 
 fonograme: muzică şi text vorbit de pe cilindri, benzi, discuri şi emisiuni radio. 

De semnalat este faptul că aceste obiecte digitale rămân în cadrul instituţiilor colaboratoare, pe 
reţele proprii, Europeana.eu adunând doar metadatele despre materialele respective, inclusiv o imagine 
a acestora. Utilizatorii caută, de fapt, datele care odată ce au fost identificate în acest imens portal, pot fi 
accesate în întregime printr-un simplu click pe 
linkul care te duce exact unde trebuie. Datori-
tă acestui tip centralizat de stocare, experţii 
portalului au creat standarde comune de regă-
sire a informaţiilor pentru toţi furnizorii, nu-
mite Europeana Semantic Elements, încă din 
2010 fiind introdus Modelul de Date folosit 
de Europeana.eu (Europeana Data Model), 
un standard de metadate mai vast. 

Bineînţeles că, de-a lungul timpului, 
lista colaboratorilor acestei biblioteci digitale a 
fost în continuă creştere, iar suportul infor-
maţional digitizat oferit a ajuns să fie extrem 
de valoros pentru patrimoniul cultural euro-
pean. 

Partenerul din România în cadrul proiectului Europeana.eu este CIMEC – Institutul de Memo-
rie Culturală5. Acesta administrează depozitul naţional de resurse culturale digitale şi asigură interfaţa 
dintre furnizorii de conţinut, precum instituţiile publice sau alte organizaţii deţinătoare de resurse cultu-
rale de pe teritoriul ţării. 

Prin Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2467/2008, la art. 2, agregatorul naţional are 
următoarele sarcini6: 

• Asigură legătura tehnică permanentă cu instituţia care administrează portalul european Euro-
peana.eu; 

• Asigură legătura tehnică permanentă cu furnizorii de conţinuturi – instituţii publice sau alte 
organizaţii care deţin, cu orice titlu, bunuri culturale sau informaţii şi date care urmează a fi incluse în 
pilonii tematici ai portalului naţional; 

• Asigură transferul către portalul Europeana.eu a datelor: metadatelor descriptive, surogate etc.; 
• Asigură conformitatea datelor trimise către portalul Europeana.eu cu standardele tehnice ale 

acestuia şi menţinerea pe termen lung a compatibilităţii cu acesta; 

                                                 
4 www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr/cr118-119.pdf 
5 http://www.cimec.ro/ 
6 Dan Matei, Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale, Bucureşti, CIMEC – Institutul de Memorie Culturală, 2009, 
p. 96. 
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• Colectează şi face accesibile informaţiile privind entităţile deţinătoare de bunuri culturale 
şi/sau furnizoare de conţinuturi către pilonii tematici ai portalului naţional şi sistemele lor de funcţiona-
re de date; 

• Verifică accesibilitatea datelor conţinute în portalul naţional; 
• Elimină duplicatele şi dezambiguizează termenii de căutare (dacă e cazul) şi întreţine indexurile 

portalului Bibliotecii Digitale a României. 
Cel care a tradus în limba română întreg documentul Elemente semantice Europeana10 este Dan 

Matei. Lăudabil este efortul său, deoarece acest document a fost suportul multor biblioteci din România 
pentru transferul metadatelor asociate obiec-
tivelor digitale spre Europeana.eu. 

Principalii furnizori de informaţii di-
gitale din ţara noastră pentru Europeana.eu 
au fost: Arhivele Naţionale – Direcţia Jude-
ţeană Cluj, Biblioteca Judeţeană „Octavian 
Goga” Cluj – partener coordonator, Biblio-
teca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, Biblio-
teca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” 
Dolj, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusia-
nu” Hunedoara, Biblioteca Judeţeană „V.A. 
Urechia” Galaţi, Biblioteca Judeţeană „Petre 
Dulfu” Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „G.T. 

Kirileanu” Neamţ, Biblioteca Judeţeană Timiş, Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea 
Culturii Tradiţionale Cluj şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. Întreg patrimoniul informaţio-
nal pe care ţara noastră l-a pus la dispoziţia acestui proiect este alcătuit din manuscrise, cărţi din colecţii-
le de istorie locală, monografii, periodice vechi, documente de arhivă, imagini, documente audio şi do-
cumente video. 

Referitor la acest proiect european, preşedintele Comisiei Europene José Manuel Barroso (2004-
2014) declara: „Europenii vor putea accesa de acum cu uşurinţă, repede şi într-un singur spaţiu, incre-
dibilele resurse ale marilor noastre colecţii. «Europeana» este mult mai mult decât o bibliotecă. Este o 
adevărată forţă inspiratoare, un imbold pentru europenii secolului al XXI-lea să se întreacă în creativita-
te cu unii dintre cei mai inventivi înaintaşi, cum ar fi marile personalităţi ale Renaşterii. Închipuiţi-vă 
numai ce posibilităţi oferă studenţilor, erudiţilor, iubitorilor de artă faptul de a avea la dispoziţie, de a 
putea combina şi cerceta online comorile culturale ale tuturor statelor membre. Se demonstrează astfel 
cu pregnanţă faptul că în centrul integrării europene stă cultura”7. 

                                                 
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_08_1747 
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Cartea, mărgăritarul din suflet 

 
Alina ILIEŞ 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
 

Cartea a fost cea mai mare descoperire a umanităţii, după cum tiparul a produs cea mai mare revoluţie din isto-
rie1. Ea cuprinde idei interesante, probleme actuale şi o deschidere spre ceea ce rămâne durabil, ceea ce 
ne motivează să o citim şi să o recitim cu drag. Cel mai util şi mai binefăcător pentru construcţia ta inte-
rioară este să revii pe drumuri pe care ai umblat cândva, respectiv să reciteşti cărţi care ţi-au schimbat 
sufletul. Revenirea, recitirea şi reîntâlnirea cu întrebări la care ai mai meditat sunt semne ale spiritului 
deschis, cu scopul de a lămuri neînţelegerile şi de a adânci anumite teme pentru a le înţelege şi cunoaşte 
mai bine. În jurul cărţii şirul întrebărilor este un fenomen care aduce lămuriri şi deschide noi percepţii şi 
idei originale. Cartea îşi dezvăluie puterea, esenţa ei biruitoare în faţa marilor încercări prin care trece 
omul: „În relaţie cu fiecare dintre aceste vrăjmăşii, cartea e sfetnic şi lumină, tezaur şi unealtă, alter ego 
şi obşte, o alcătuire fără de care n-am şti să închipuim lumea de azi”2. 

Nu va dispărea niciodată, deoarece fără carte umanitatea ar fi mai săracă, iar pasiunea omenirii 
de a lectura cât mai mult îi oferă putere cărţii, şansa de a dăinui cât mai mult şi de a forma generaţii la 
rând, în timp: „Ea poate mai mult decât toate celelalte media la un loc, tocmai prin forţa de simbol total 
al cuvântului şi, mai ales, prin complicitatea ei desăvârşită cu omul. Văzuţi în grabă ca vrăjmaşi ai cărţii, 
ceilalţi purtători de informaţii o ajută, de fapt, cu prietenie, să lumineze mai intens, să păstreze mai 
adânc sensuri şi interferenţe, să aştepte mai îndelung întrebări şi întoarceri. Paradigma cărţii e superioară 
şi, de aceea, nu va fi abandonată peste timp, chiar dacă formele ei s-au schimbat şi, probabil, se vor mai 
schimba, de-a lungul vremurilor”3. Cultura cărţii are un rol educativ, formativ pe toate planurile şi sti-
mulează creativitatea individuală. Iar bibliotecarul are menirea de a acţiona astfel încât cititul cărţilor să 
rămână o nevoie fundamentală a omului de azi şi de mâine, biblioteca fiind un „leac de suflet” şi un 
spaţiu elevat al cunoaşterii. 

Printre cărţi nu te simţi niciodată singur, deoarece nu există prezenţe mai prietenoase şi lucruri 
mai în stare să-ţi ţină tovărăşie, aşa cum reuşesc ele, prin intermediul cuvântului scris. Nu cer nimic în 
schimb, ci aşteaptă doar să ne facem timp pentru ele, să le citim. Cele necitite nu se plictisesc să aştepte, 
ca într-o zi o mână să le răsfoiască. Se bucură să fie lecturate, din când în când, şi nu se supără dacă le-ai 
preferat, între timp, pe altele. Nu poţi citi oricând orice carte şi nu poţi înţelege mesajul cărţilor decât în 
anumite clipe privilegiate. Acestea au enigmele lor, secrete pe care uneori ţi le dezvăluie sau ţi le refuză, 
însă prin consecvenţă poţi afla calea de acces la sufletul cărţilor, înţelegând sensul lor adevărat. 

Pe rafturile bibliotecii, cartea devine lucrul cel mai de preţ, miraculoasă plămădeală de materie şi 
spirit, adevăr şi plăsmuire, trecut şi viitor îngemănate, timp condensat şi un palat de cuvinte. Marile 
idealuri ale omului găsesc în tumultul şi-n liniştea cărţii grădina lor de veşnică primăvară: „Cartea e pala-
tul împărătesc al cuvântului, semnul de naştere, de vrajă şi de zbor al gândului, nărăvit la visare şi la în-
tors ogorul cu trudă şi speranţă. Toate apele caută marea lor linişte de linişti, toate drumurile aşteaptă 
ograda lor de lumină, dar râul şi raza şi paşii cuvântului pot ridica lucrarea păcii mai drept şi mai frumos, 
mai întreg şi mai cu fior”4. 

Fragilă, aceasta a rămas prin vreme forma cea mai creatoare a comunicării. Vorbeşte cu ceasul şi 
cu veacurile, îşi aşteaptă în linişte cititorii de dincolo de răsăritul vremii, ştiind că taina cuvântului va ră-
mâne un semn de măreţie şi de geniu al omului. Prin intermediul ei, întreaga umanitate vine în casa ta, 
deoarece aceasta nu are nici lacăte, nici hotare. Prilejuieşte cele mai depline întâlniri. Prin intermediul 
lecturii, autorul se întâlneşte cu lumea care-i studiază operele, oferindu-le cititorilor un univers propriu, 

                                                 
1 Ion Stoica, Puterea cărţii, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2005, p. 22. 
2 Ibidem, p. 8. 
3 Ibidem, pp. 10-11. 
4 Ion Stoica, Informaţie şi Cultură: Sinteze. Reflecţii. Atitudini, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997, p. 69. 
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frumos orânduit. Cartea poartă cu ea, de-a lungul anilor, esenţe adunate-n cuvânt care hrănesc spiritul 
oamenilor şi al epocilor. Lectura este un teritoriu al întâlnirilor cu personajele principale din toate tim-
purile şi este o componentă hotărâtoare a progresului. Universul cărţii este un imperiu fără frontiere şi o 
lume care aşază, alăturate în bună pace, părerile contrare ca părţi ale aceluiaşi întreg al ideii. „Ea este o 
maşină ideală a timpului. Considerată în pluralităţile ei revelatoare pentru mişcările gândului, în diferite 
câmpuri ale cunoaşterii, cartea acoperă toate dimensiunile temporale, în deplin acord cu receptorul. Pe 
foile cărţilor se aud, în acelaşi timp, murmurele valurilor memoriei, furtunile prezentului şi ţipetele de 
pescăruşi ale viitorului. Niciun alt obiect făcut de om nu ştie să transgreseze mai repede şi mai cu înţeles 
apele vremii, nu poate să aducă mai bine în realitate exerciţiul ubicuităţii şi al permanenţei”5. De aceea, 
cartea va trăi peste timp şi va rămâne mereu punte între inimi şi între ceasuri catalizatoare de intense 
stări sufleteşti.  

Esenţa, valorile pe care le cuprinde o carte se dezvăluie prin citit. Lectura produce fenomenul 
cunoaşterii, induce şi dezvoltă reflexivitatea, oferă oglinzi adânci şi produce efecte de mai lungă durată. 
Este o activitate fundamentală de o importanţă extraordinară pentru întreaga evoluţie a personalităţii 
fiecărui cititor. Ea este un exerciţiu de gândire complet şi are un potenţial superior de a stimula medita-
ţia şi descoperirea de sine. Aceasta te cultivă, te amuză, te informează, contribuie la echilibrul sufletesc, 
dezvoltă vocabularul şi gândirea critică. Ne permite să uităm de noi, prezentându-ne alte stiluri de viaţă, 
trăsături, simţăminte, convingeri, destine 
şi este o cale de a ne modela viaţa. Este 
benefică pentru minte, fiindcă cititul 
produce modificări ale creierului, stabi-
lind mereu legături noi între structuri şi 
circuite, deoarece creierul are capacitatea 
de a percepe tot ceea ce trece prin faţa 
ochilor. Citirea continuă este una dintre 
valorile pozitive ale vieţii noastre, iar car-
tea activează înţelegerea, educaţia şi spiri-
tul, dezvoltă înţelepciunea şi sensibilita-
tea. 

Pentru mine, cartea este un măr-
găritar oferit cititorului din sufletul auto-
rului, care poate fi descoperit numai prin 
intermediul lecturii, deoarece stă ascuns 
printre paginile cărţilor cu mesaje valoroase şi eterne, gata să fie relevate celui care le caută cu sincerita-
te. Cartea este „o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie, prin suflete, gânduri şi frumuseţe”6. 
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5 Ion Stoica, Puterea cărţii, ed. cit., p. 12. 
6 Vlad Pohilă, Elogiu lecturii: Editoriale din revista BiblioPolis (2003-2015), [s.n.], Chişinău, 2017, p. 15. 
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Filiala „Maramureș” – proiect de cultivare 

a limbii române prin lectură 

 
Alina LEMNEAN 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

Elena ŞINIŢA 
Biblioteca „Maramureş” Chişinău 

 
Municipiul Chişinău a devenit mai bogat cu o bibliotecă românească la data de 13 octombrie 

2001. Inaugurarea acestei biblioteci, cu semnificativul nume „Maramureş”, din cadrul proiectului cultu-
ral „Carte pentru românii din afara graniţelor”, s-a realizat la iniţiativa directorului Bibliotecii Judeţene 
„Petre Dulfu” Baia Mare, Teodor Ardelean, şi a directorului general al Bibliotecii Municipale „B.P. 
Hasdeu” din Chişinău, Lidia Kulikovski. 

Evenimentul de înaltă însemnătate s-a desfăşurat în cadrul manifestărilor culturale organizate cu 
prilejul sărbătoririi Hramului oraşului Chişinău. Inaugurarea nu ar fi fost posibilă fără sprijinul financiar 
al Consiliului Judeţean Maramureş, care a alocat suma necesară pentru achiziţionarea celor 10.000 de 
volume de carte în limba română, acestea fiind completate anual cu donaţii şi noi achiziţii, care consoli-
dează fondul de carte românească, astfel că, la începutul anului 2021, biblioteca se bucura de un total de 
27.534 unităţi de bibliotecă.  

Noul locaş de cultură s-a 
deschis în sectorul Buiucani, pe 
strada Alba Iulia, nr. 83, cu o su-
prafaţă de aproximativ 400 mp, cu 
două săli de lectură, o sală pentru 
împrumut, una pentru periodice şi 
o sală multimedia. Evenimentul a 
reunit oameni de cultură din Chi-
şinău, consilieri judeţeni, bibliote-
cari şi ziarişti. Tot cu această oca-
zie, a fost lansată revista de cultură 
România – Km 0, editată la Baia 
Mare şi dedicată în totalitate Basa-
rabiei, coordonată de ziaristul 
Gheorghe Pârja. Se poate spune 
că s-a desfăşurat o mare sărbătoare a cărţii, dar totodată că s-au celebrat „Zilele Maramureşului” la Chi-
şinău. 

Filiala s-a deschis publicului în 1 ianuarie 2002, cu o bogată colecţie de carte despre istoria, cul-
tura, spiritualitatea şi tradiţiile ţinutului maramureşean. Trebuie menţionat faptul că biblioteca a funcţio-
nat în sediul de pe strada Alba Iulia până în anul 2009, când, la 1 septembrie, şi-a redeschis porţile într-un 
sediu nou de pe strada Grenoble, într-un sector liniştit şi îngrijit, cu oameni dornici de a se informa, se-
diu în care o regăsim şi azi. Inaugurarea noului spaţiu a avut loc în prezenţa mai multor personalităţi 
marcante de pe un mal şi altul al Prutului. La eveniment a participat dr. Teodor Ardelean, directorul 
„bibliotecii mamă”, însoţit de o delegaţie de bibliotecari, iar cadoul oferit cu acest prilej a fost o altă do-
naţie de carte, constând în 350 de volume de carte nouă românească: literatură, dicţionare, enciclopedii, 
frecvent solicitate de cititorii chişinăuani. 

Bucuria bibliotecarilor şi a cititorilor a fost împărtăşită şi de acad. Mihai Cimpoi, scriitorii Nico-
lae Dabija, Iulian Filip, Ion Hadârcă, precum şi de Vasile Şoimaru, Lidia Grosu ş.a. Manifestarea a fost 
întregită de vernisajul expoziţiei de fotografii a jurnalistului Andrei Viziru. 



Dialoguri profesionale 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

13 

Pentru a veni în întâmpinarea cititorilor, personalul bibliotecii, coordonat pe parcurs de Cristina 
Mamascaia şi actualmente de Elena Şiniţa, desfăşoară diverse activităţi şi programe, dintre care amintim: 
Chişinăul citeşte; Bătălia cărţilor; Revino la biblioteca ta – campanie care urmăreşte promovarea imaginii biblio-
tecii în comunitate; Lecturile verii sub genericul Cartea nu are vacanţă; Provocarea verii: Citeşte şi descoperă Chişi-

năul – cel mai recent proiect, care va 
contribui la redescoperirea farmecu-
lui Chişinăului la împlinirea a 585 de 
ani de la atestarea documentară, şi 
multe alte proiecte.   

Angela Timuş, fost director 
al Filialei „Maramureş”, mărturiseş-
te: „19 ani de activitate pentru Bi-
blioteca ,,Maramureş” au fost foarte 
productivi. Am fost implicaţi într-un 
şir de proiecte şi activităţi care au 
atras noi vizitatori, voluntari, am 
legat noi prietenii şi colaborări cu 
diverşi parteneri. Scopul acţiunilor 
noastre este de a susţine dezvoltarea 

aptitudinilor sociale ale cititorului, de a cultiva interesul pentru diverse activităţi culturale, de a descoperi 
noi talente, de a promova tehnologiile informaţionale în rândul celor vârstnici şi de a forma un cititor şi 
vorbitor cult în contextul social de azi. Ne-am străduit să influenţăm pozitiv comportamentul vizitatori-
lor şi să remarcăm rolul comunitar al instituţiei. În societatea contemporană, accentul se pune pe servicii 
moderne, operative şi de calitate oferite membrilor comunitari, care devin puncte de pornire în toate 
sferele vieţii culturale, politice şi sociale. Serviciile din bibliotecă sunt moderne, atractive pentru toate 
categoriile de utilizatori şi sunt benefice comunităţii. Succesul bibliotecii „Maramureş” se va transpune 
ulterior în alte istorii, definind noi priorităţi şi posibilităţi”. 

Punerea în valoare a fondului de carte, activităţile organizate de inimosul colectiv, proiectele cu 
un impact deosebit în comunitatea chişinăuană, care oferă posibilităţi şi oportunităţi de studiu, de lectu-
ră sau socializare, este un prilej de bucurie şi de mândrie pentru colectivele celor două biblioteci: „Ma-
ramureş” din Chişinău şi „Petre Dulfu” din Baia Mare. 
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Din patrimoniul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” (6) 

 
Simona DUMUŢA 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
În fondul Colecţiilor speciale, între valoroasele cărţi şi periodice vechi, hărţi, cărţi poştale, ma-

nuscrise şi medalii, un loc aparte îl ocupă cărţile cu autograf. Zeci de lucrări, purtând însemnările auto-
grafe ale unor scriitori mai mult sau mai puţin celebri, completează patrimoniul acestui compartiment 
special. În cuvinte puţine sau fraze elaborate, dedicaţiile reuşesc să ne poarte în timp şi spaţiu, ridicând 
un colţ de perdea de pe fereastra trecutului şi dezvăluind legături de amiciţie, simpatii, dovezi de respect 
şi admiraţie. Înnobilate astfel, cărţile au făcut parte, cândva, pentru o vreme, din bibliotecile personale 
ale unor academicieni, scriitori, critici literari, editori, profesori etc. Am ales spre exemplificare câteva 
dintre aceste lucrări: 

Istoria universală, Ioan Slavici, 
Bucureşti, Editura Librăriei Socecu & 
Comp, 1891. Pe pagina de titlu dedicaţia 
autorului pentru istoricul şi academicia-
nul Dimitrie Onciul: „D-lui Dr. Dimitrie 
Onciul în semn de colegială / afecţiune. / Ioan Slavici”.  

Temps de Guerre, Duiliu Zamfirescu, Paris, Société 
D’Éditions Littéraires et Artistiques, 1900. Pe pagina de gar-
dă, dedicaţia autorului pentru diplomatul Alexandru Em. 
Lahovary, fost ministru al României la Constantinopol, Pa-
ris şi Roma: „Aux meilleurs des Ministres et amis / á Monsieur et 
madame Al. Em. Lahovary, / hommage affectueux de l’auteur, en 
souvenir du bonne / heureux passé á Rome, où ce livre a été créé. / 

Avril, 1900”.  

Scut şi targă, Perpessicius, Bucureşti, Tipografia „Jokey-Club” Ion C. Văcăres-
cu, 1926. Pe pagina de titlu dedicaţia autorului pentru Scarlat Struţeanu – estetician, 
critic şi istoric literar: „Lui / Scarlat Struţeanu / amiciţie integrală / dela / fostul lui redactor. 
/ (în amintirea / «Letopiseţi»-lor / cari au avut / întâietatea acestor / versuri). / Cu dragoste, / 
Perpessicius / 4 Martie 26”.  

Nu mi-am plecat genunchii, Elena Farago, Craiova, Tiparul „Prietenii Ştiinţei”, 
1926. Pe pagina de titlu dedicaţia autoarei pentru Jana C. Ş. Făgeţel, soţia publicistului şi editorului 
Constantin Şerban Făgeţel: „Jeanei C. S. Făgeţel / cu toată vechea dragoste / El. Farago / 7 / I / 1927”. 

Mîine, Aron Cotruş, Craiova, 1928. Pe pagina de titlu dedicaţia 
autorului pentru scriitorul Alexandru Kiriţescu: „Domnului Alex. Kiri-
ţescu – cu toată simpatia. / Arad, 1928. / A. Cotruş”.  

Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională, Florian Ştefănes-
cu-Goangă, Cluj, Tipografia „Cartea Românească”, 1929. Pe pagina de titlu dedicaţia autorului pentru 
academicianul Gheorghe Bogdan-Duică – istoric literar şi profesor universitar: „Colegului Bogdan Duică 
cu cea mai deosebită / afecţiune. / Şt. Goangă”. 

Joc secund, Ion Barbu, Bucureşti, Editura „Cultura Naţională”, 1930. Pe pa-
gina de gardă, dedicaţia autorului pentru academicianul Gheorghe Mihoc: „Dom-
nului / G. Mihoc / pentru a-mi spune dacă am / pierdut sau nu la aceste / versuri riscate. / 
Cu dragoste vechie / Ion Barbu / 17 Noembre 1930”.  
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Bacalaureatul lui Puiu, N. Crevedia, Bucureşti, Editura „Cugetarea”, 1933. Pe 
pagina de gardă dedicaţia autorului pentru Nicolae Ioaniţiu, editor şi director al editu-
rii „Cartea Românească”: „Domnului / N. Ioaniţiu celui mai / inteligent şi / mai românesc / 
editor / pentru tot ce-a / făcut spre a ridica / nivelul cărţii autohtone / omagiu / N. Crevedia / 
21.VII.1933”.  

Duh de basm, Emil Gulian, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Luceafărul”, 
1935. Pe pagina 5 dedicaţia autorului pentru Marcel Avramescu, scriitor avangardist român: „Lui / 
Marcel Avramescu / un dar întârziat, dar / cu multă, multă / dragoste / Emil Gulian / 15 Mai 1935”. 

Cimitirul Buna-Vestire, Tudor Arghezi, Bucureşti, Editura „Universala” 
Alcalay & Co., 1936. Pe pagina de gardă dedicaţia autorului pentru Emil 
Ocneanu, editor la Editura „Socec & Co.: „Domnului / Emil Ocneanu / care a 
colaborat cu sfatul, / cu mintea, cu însufleţirea şi / cu materia la prezenta carte, / autorul 
nu-i poate da în schimb / decât puţinul: dragostea lui / francă şi cinstirea lui. / T. Arghezi 
/ 1936 Mai 28 / Bucureşti”.  

În legătură cu istoria românilor, Constantin C. 
Giurescu, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1936. Pe 
pagina de titlu dedicaţia autorului pentru Alexandru 
Busuioceanu – critic literar şi de artă, diplomat, istoric, 

poet, scriitor şi traducător român: „Domnului Al. Busuioceanu. / Cu cele mai alese sentimente. / Const. C. Giu-
rescu / 14 Aprilie 1936”. 

Eminescu şi conferenţiarul dela Berlin..., I. E. Torouţiu, Bucu-
reşti, Tipografia „Bucovina”, 1936. Pe pagina de titlu dedicaţia 
autorului pentru academicianul Nicolae Vasilescu-Karpen – 
inginer şi om de ştiinţă, profesor universitar, ministru: „Domniei 
Sale / Domnului prof. N. Vasilescu-Karpen / Membru al Academiei Ro-
mâne / Omagiu / I. E. Torouţiu / 23.X.936”. 

Duiliu Zamfirescu şi Titu Maiorescu în scrisori (1884-1913), cu un cuvânt de 
introducere şi însemnări de Emanoil Bucuţa, Bucureşti, Fundaţia pentru Li-
teratură şi Artă „Regele Carol II”, 1937. Pe pagina de titlu dedicaţia autorului 
pentru Al. Tzigara-Samurcaş – istoric de artă, etnograf şi muzeolog, mem-
bru corespondent al Academiei Române, profesor universitar la Bucureşti şi 
Cernăuţi şi fondator al Muzeului Naţional de Artă Veche Românească: „Dom-
nului Al. Tzigara Samurcaş / cu aceste pagini, care / sunt nişte neîntrerupte / cântece de 

laudă ale «Convorbirilor literare» / Emanoil Bucuţa / 23 Martie 1937”. 

Fragmentarium, Mircea Eliade, Bucureşti, Editura Vremea, 1939. Pe pagina de 
gardă dedicaţia autorului pentru G. Călinescu – critic, istoric literar, scriitor, publicist şi 
academician: „Dlui G. Călinescu / această carte de controverse / timide. / Omagiul lui / Mircea 
Eliade / Nov. 939”.  

Personalitatea profesorului român, Ilie Sulea Firu, Bucu-
reşti, „Bucovina” I. E. Torouţiu, 1939. Pe pagina 3 dedicaţia 
autorului pentru medicul şi profesorul Iuliu Haţieganu: 
„Domnului Rector Iuliu Haţieganu, / omagiu respectuos şi admiraţie 
/ pentru opera Domniei Sale din partea / unui bănăţean, / Ilie 
Sulea-Firu”. 

Ţara de peste veac, Nichifor Crainic, Bucureşti, Cugetarea-Georgescu 
Delafras, [1940]. Pe pagina de titlu dedicaţia autorului pentru criticul şi istoricul 
literar Tudor Vianu: „Lui Tudor Vianu / această imagine a / unui «spaţiu» comun / 
copilăriei noastre / Nichifor Crainic”.  
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Sensul folcloric în poezia lui Eminescu, Petre Iroaie, Cer-
năuţi, „Tiparul Glasul Bucovinei”, 1940. Pe pagina de titlu 
dedicaţia autorului pentru Ilie E. Torouţiu – critic, istoric 
literar, folclorist şi traducător român, membru corespondent 
al Academiei Române: „Ilustrului Interpret al lui Eminescu / I. E. 

Torouţiu / omagiu / Cernăuţi, 31 Martie 1940 / Iroaie”.  

Aspecte lirice contemporane, Şerban Cioculescu, Bucureşti, „Casa Şcoalelor”, 
1942. Pe pagina de titlu dedicaţia autorului pentru Mircea Vulcănescu – filolog, filo-
sof şi publicist: „D-lui Mircea Vulcănescu, / câteva pagini pe care / m-am încumetat să le / 
fixez, / fără ca / să mă / iluzionez asupra lor, dar / ca o mărturie a dragostei / de poezie, / cu o 
altă mărturie, / în amintirea unor / vechi zile trăite împreună / – omagii afectuoase. / Şerban Cio-
culescu / 30.XII.942”.  

Din Eminescu necunoscut, Augustin Z. N. Pop, Cernăuţi, Tipografia „Mitropo-
litul Silvestru”, 1942. Pe pagina de titlu dedicaţia autorului pentru Dumi-
tru S. Panaitescu – Perpessicius, istoric, critic literar, academician, cer-
cetător şi editor al operei eminesciene: „Dlui Perpessicius, / semnul omagial 
pentru editorul cel / mare al lui Eminescu. / Augustin Z. N. Pop”. 

Fenomenul horal, Romulus Vulcănescu, Craiova, Editura „Ramuri”, 
1944. Pe pagina de titlu dedicaţia autorului pentru Tancred Bănăţeanu, 
etnograf, folclorist şi pedagog: „Domnului Tancred Bănăţeanu / cu toată dragostea 
şi preţuirea / întreagă, a lui / Romulus Vulcănescu / 947”.  

America: lume nouă – viaţă nouă, Petru Comarnescu, Bucureşti, 
Editura R. Cioflec, 1947. Pe pagina de gardă dedicaţia autorului pentru 
Ion Călugăru – prozator, romancier, dramaturg, gazetar şi avangardist 
român, parte a mişcării artistice a expresionismului şi suprarealismului 
românesc: „Dlui Ion Călugăru, / cu veche prietenie şi preţuire. / P. Comarnescu 
/ 1947”. 
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Covorul povestitor, bucuria copiilor: două noi 

covoare povestitoare la Secţia pentru copii 

 

Laura ZAH 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

Tezaurul Secţiei pentru copii a fost completat cu două „comori”, două noi covoare povestitoare 
realizate de bibliotecara Mara Popovici: „Frederick” şi „Bunul dinozaur”, care, prin frumuseţea mesaju-
lui transmis copiilor şi a modului în care au fost confecţionate, merită a fi prezentate cititorilor. 

 
Frederick 
 
Ca de fiecare dată, hotărârea pe care a lu-

at-o Mara Popovici atunci când a ales cartea care 
să stea la baza realizării unui nou covor povesti-
tor este lăudabilă. Scrisă de Leo Lionni, cartea 
Frederick, câştigătoare a prestigioasei Caldecott 
Honor, „este în topul celor mai remarcabile cărţi 
pentru copii” (American Library Association), 
fiind considerată „cea mai buna carte pentru co-
pii” (Biblioteca Congresului S.U.A.), „cea mai 
bună carte a anului” (School Library Journal) şi „cea 
mai bună carte ilustrată a anului” (The New York 
Times), „o creaţie artistică desăvârşită!” (School 
Library Journal). 

Textul scurt al cărţii oferă o lectură agre-
abilă celor mici, dar şi, paradoxal, dacă ne gândim ca proporţie şi profunzime, „teren” propice discuţii-
lor filosofice pentru elevii mai mari. Pornind de la o povestioară drăgălaşă, unde lectorul va putea purta 
discuţii cu cei mici (preşcolari) despre anotimpuri, despre activităţile proprii fiecărui sezon în parte, de-
spre legume, fructe şi cereale, despre adăpostul animalelor şi felul în care îşi petrec iarna, despre hărni-
cie, întrajutorare/lene şi delăsare, despre ce e bine şi ce e rău, se poate ajunge la discuţii „cu miez”, 
schimbând radical perspectiva asupra lucrurilor. Astfel, se va putea vorbi despre toleranţă, unicitate, in-
trospecţie, adevărata valoare, complementaritate, coexistenţă, simbioză, tendinţa de a judeca ce nu înţe-
legem. Povestea e asemănătoare fabulei Greierele şi furnica, scrisă de La Fontaine. Asemeni greieraşului 
din fabulă, care toată vara cântă în timp ce furnicile muncesc, tot aşa şi şoricelul Frederick adună „raze 
de soare pentru zilele reci şi mohorâte de iarnă”, strânge „culori pentru că iarna e cenuşie”, face „provi-
zii de cuvinte pentru că multe-s zilele de iarnă şi nesfârşite, iar, la un moment dat, n-o să mai avem ce să 
ne spunem”, se uită la soare, priveşte pajiştea sau pare că aţipeşte, în timp ce ceilalţi şoricei fac provizii 
pentru iarnă. Aceştia din urmă nu înţeleg atitudinea lui Frederick, dar lucrurile capătă sens în momentul 
în care proviziile se termină şi frigul pune stăpânire pe adăpostul lor din zidul de piatră, iar Frederick 
aduce căldură şi încredere prin CUVÂNT, imaginaţie şi introspecţie – valori care ne rămân atunci când 
tot ce e material şi consumabil dispare. 

Povestea subliniază importanţa şi frumuseţea unicităţii fiecărui om, faptul că orice fiinţă îşi are 
rolul şi rostul în această lume şi că fiecare dintre noi e valoros. Frederick ne vorbeşte şi despre cât e de 
important să adunăm amintiri frumoase, care ne pot umple, la un moment dat în viaţă, golurile pe care le 
resimţim inevitabil odată cu trecerea anilor. Bogăţia e în sufletul nostru, în mintea noastră, în cuvintele 
care pot schimba, încuraja, înălţa. Munca lui Frederick, chiar dacă este altfel decât a celorlalţi membri ai 
comunităţii, este valoroasă, ea întreţine speranţa, ridică moralul, împrăştie lumină, frumuseţe şi căldură. 

O poveste minunată, pe care Mara Popovici o aduce în faţa copiilor prin covorul povestitor. 
Frumuseţea sufletească şi talentul colegei noaste s-au revărsat din nou asupra materialelor textile, istori-
oara lui Frederick prinzând viaţă, ca printr-o vrajă, în mâinile ei. Iarna şi vara, cerul luminos cu soare 
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vesel al anotimpului cald şi cerul plumburiu şi zăpada din sezonul rece le întâlnim pe acelaşi covoraş, 
culorile terne şi cele luminoase introducându-ne în poveste... suscitându-ne imaginaţia... invitându-ne să 
ne îmbogăţim viaţa, să adunăm amintiri frumoase. 

 
Bunul dinozaur 
 
O lecţie despre curaj, despre depăşirea temerilor în faţa primelor încercări ale vieţii, ne propune 

Mara Popovici, prin covorul povestitor „Bunul dinozaur”. 
Povestea impresionantă a puiului de dinozaur i-a încântat iniţial pe copii prin filmul creat de 

echipa de scenografi şi tehnicieni de la Pixar şi regizat de Peter Sohn, care a fost vizionat în cadrul Zile-
lor filmelor pentru copii în Sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”. Pentru cei care nu 
au reuşit să vadă această ecranizare şi nu au împrumutat până acum cartea cu acelaşi titlu, care stă la ba-
za covorului povestitor – o adaptare de Suzanne Francis, având ilustraţii Disney Storybook Art Team –, 
dar şi pentru cei care au avut această experienţă şi aşteptau, poate, o altă abordare a poveştii, atât de 
dragă copiilor, Mara Popovici a transpus-o pe covorul povestitor. 

Povestea debutează într-un cadru istoric de mult apus, acum şaizeci şi cinci de milioane de ani, 
şi le istoriseşte ascultătorilor despre încercările pline de peripeţii prin care trece puiul de dinozaur Arlo. 
Acesta, fricos din fire, ezită să iasă din ou, nu are curaj suficient să se descurce cu treburile la ferma pe 
care o au părinţii, aşa cum fac fraţii săi, rămâne oarecum în urma lor deoarece ei, prin tot ceea ce fac, îşi 
câştigă dreptul de a-şi imprima amprenta labelor pe porumbarul familiei, alături de cele ale părinţilor. Cu 
multă răbdare, tatăl îşi încurajează tenace micuţul: „Trebuie să-ţi învingi teama, ca să poţi vedea frumu-
seţea de dincolo de ea”. Într-una dintre zile, tatăl îi dă puiului o sarcină: să prindă mica vietate care le 
fură proviziile din porumbar, însă Arlo, după ce o capturează, o eliberează. Aflând aceasta, tatăl, supărat 
nevoie mare, îl trimite în căutarea hoţului. Astfel că cei doi protagonişti ai poveştii – Arlo şi Ţâr – se 
rătăcesc şi, uite-aşa, începe o aventură care îi va lega printr-o prietenie de neuitat. Pe parcursul drumului 
iniţiatic, pe care Arlo îl face împreună cu prietenul său, Ţâr, întâmpină multe obstacole pe care le depă-
şesc cot la cot şi umăr la umăr, ajutându-se reciproc: dinozaurul cade în apă, iar copilul Ţâr îl învaţă să 
înoate; lui Arlo îi e foame, Ţâr îi oferă fructe delicioase; apoi îl apără de un şarpe uriaş, speriindu-l pe 
acesta din urmă, iar când apare păianjenul aruncă spre el cu un pietroi. Arlo, la rândul său, îl apără pe 
Ţâr de stiracozaur şi de pterozaur, devenind, în urma acestor experienţe, un luptător feroce. În cele din 
urmă, Arlo ajunge acasă, după atâtea peripeţii, şi îşi pune amprenta pe hambarul familiei, chiar lângă cea 
a tatălui său.   

Minunata poveste, succesul pe care l-a 
avut în rândul micilor cinefili, dar şi faptul că 
majoritatea copiilor sunt fascinaţi de dinozauri 
şi de tot ce-i înconjoară pe aceştia, au inspirat-o 
şi au determinat-o pe colega Mara să realizeze, 
prin tehnicile specifice, covorul povestitor 
„Bunul dinozaur”. Din nou, talentul şi pricepe-
rea bibliotecarei şi-au spus cuvântul, transpu-
nând pe covor toată acea atmosferă de început 
de lume: vulcani, peşteri, bolovani, râul şi vege-
taţia de pe marginea sa, fauna (diverse tipuri de 
dinozauri, ouăle din care ies cei trei fraţi, şerpi, 
lilieci, păianjeni) şi flora specifice, fructele cu 
care se hrăneau animalele timpului şi oamenii 
preistorici. Alternanţa zi-noapte este redată in-

genios prin materiale diverse şi elemente proprii celor două momente ale zilei. 
Povestea este şi o lecţie de viaţă, pe care orice copil o învaţă crescând: aceea a asumării faptelor 

sale, a depăşirii fricii şi a acelui „eu nu pot, nu ştiu, nu sunt pregătit încă să fac asta, poate mai târziu... 
etc.”, a responsabilităţii deciziilor luate, a puterii de a hotărî aşa cum intuiţia îţi spune că e bine să faci, a 
puterii de a face binele şi nu răul. 

Fiecare covor povestitor, cu fiecare poveste nouă, spusă altfel, aduce o bucurie copiilor. 
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Cărţi despre... cărţi la Secţia pentru copii 

 
Amalia TALPOŞ 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Copiii pot prinde drag de cărţi dacă sunt obişnuiţi de mici cu prezenţa lor şi cresc cu ele, indife-

rent dacă le sunt citite sau le citesc singuri. La început vor vorbi despre ele, apoi acestea le vor stârni 
interesul şi-i vor fascina. Odată intraţi în aventura lecturii, aceasta îi va prinde într-un dans nesfârşit al 
cuvintelor şi al gândurilor înţelepte. Oamenii de ştiinţă au stabilit faptul că până şi recitirea unei poveşti 
are efecte pozitive asupra copilului. Copiii învaţă mai multe cuvinte la o a doua ascultare/lecturare a 
unui text şi îşi creează un vocabular mai bogat. Cărţile şi poveştile le deschid copiilor o lume cu totul 
nouă. Adesea, poveştile folosesc elemente fantastice care îi ajută pe copii sa gândească neconvenţional. 
Copiii au o imaginaţie bogată, iar lectura le stimulează şi mai mult creativitatea; apoi încep să facă cone-
xiuni între idei şi acest proces le întreţine sănătatea emoţională. Mai târziu, cărţile citite le vor deschide 
drumuri în viaţă. 

Dar haideţi să descoperim comorile ascunse în cărţile despre... cărţi. Ce poate fi mai frumos decât 
să pătrunzi în lumea unei cărţi în care prinde viaţă povestea altei cărţi? Dacă acest lucru te încântă şi pe 
tine la fel de mult, te aşteptăm la Secţia pentru copii să descoperi câteva cărţi despre... cărţi pe care le 
deţinem: 

Biblioburro şi cărţile călătoare, de Monica Brown 
Într-un sătuc izolat soseşte un bărbat însoţit de doi măgăruşi, Alfa şi Beto, încărcaţi cu cărţi pen-

tru copii. Ana, o fetiţă care locuieşte în acest cătun, visează la lumea de afară şi de dincolo de deal. Ana 
devine atât de entuziasmată când îl cunoaşte pe bibliotecar şi are ocazia să citească minunatele cărţi adu-
se de acesta, încât decide să scrie singură o carte în timp ce aşteaptă întoarcerea bibliotecii călătoare – 
Biblioburro. 

Această carte este un omagiu adus tuturor învăţătorilor şi bibliotecarilor care pun cărţi în mâinile 
copiilor, chiar dacă pentru asta trebuie să treacă peste deşerturi, peste câmpii, peste munţi şi peste ape. 

Biblioteca Ursului, de Poppy Bishop şi Alison Edgson 
Au fost odată patru prieteni care iubeau cărţile: Iepurele iubeşte poveştile cu aventuri, Ariciul iu-

beşte finalurile fericite, iar Şoarecele şi Vulpoiul adoră cititul împreună. În fiecare seară, înainte de culca-
re, obişnuiau să citească aceeaşi carte ponosită. În ziua în care cei patru prieteni descoperă o casă miste-
rioasă, casa Ursului plină de cărţi, visul lor devine realitate. Problema este că aceste cărţi îi aparţin unui 
urs tare morocănos şi neprietenos! Dar toate se schimbă în cele din urmă, deoarece e minunat să citeşti 
de unul singur, însă e şi mai bine şi mai interesant să împarţi această experienţă cu alţii. Astfel încât cei 
cinci prieteni devin nedespărţiţi. 

O poveste frumoasă şi fascinantă despre prietenie, lectură şi aventură – perfectă pentru copiii 
mici şi mari, prieteni ai lecturii! 

Maria şi librăria, de Valentina Rizzi 
Oare ce s-a întâmplat cu toate cărţile? Unde au dispărut ele? Dar ce s-a întâmplat cu Maria, 

librara? Ea părea desprinsă dintr-o poveste, iar copiii care ascultau poveştile citite de ea deveneau şi ei 
parte din poveste. Maria nu prea pleca din librăria ei, dar acum era de negăsit. Copiilor le era atât de dor 
de ea, de cărţile şi poveştile sale, precum şi de acel loc magic, doar al lor, în care erau mereu bineveniţi. 
Însă apariţia mall-urilor a dus la dispariţia magazinelor mici din zonă. În locul librăriei, de exemplu, a 
apărut o sală de jocuri. În cele din urmă copiii au regăsit-o pe Maria, care se instalase într-o camionetă 
pe stradă. Librăria Mariei devenise mobilă acum. Şi uite aşa începe o nouă poveste. 

Copacii în care creşteau cărţi, de Paul Czajak 
Cartea ne prezintă un copil plin de imaginaţie care vrea să readucă poveştile în viaţa oamenilor, 

după ce primarul oraşului a interzis şi distrus toate cărţile. Văzând oraşul schimbându-se în rău, perso-
najul principal contribuie la refacerea lucrurilor prin împărtăşirea poveştilor. Cartea vorbeşte despre pu-
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terea cuvintelor şi despre modul în care o singură persoană poate face diferenţa. Ilustraţiile sale minuna-
te prezintă un mesaj grozav despre modul în care cărţile ne îmbogăţesc viaţa şi felul în care interzicerea 
cărţilor duce la o sărăcire a vieţii. Oare va putea acest copil cu imaginaţie să readucă poveştile la viaţă? 

Autorul acestei cărţi ne reaminteşte că fiecare cuvânt contează, poveştile contează, cărţile contea-
ză. 

Copilul din cărţi, de Oliver Jeffers şi Sam Winston 
O fetiţă, un copil din cărţi, vine din lumea poveştilor în lumea reală, pe valurile imaginaţiei ei. Ea 

porneşte într-o călătorie pe o mare de cuvinte şi ajunge la casa unui băieţel. Îl invită să o însoţească într-
o aventură în lumea poveştilor... unde, cu doar un strop de imaginaţie, orice se poate întâmpla. Persona-
jele minunate create de Oliver Jeffers călătoresc prin fascinantele ţinuturi tipografice ale lui Sam Win-
ston, în acest omagiu extraordinar adus imaginaţiei şi puterii poveştilor. Copilul din cărţi este un călător 
spre ţinuturi magice şi un cuceritor al teritoriului în care locuieşte inspiraţia şi imaginaţia. Această poves-
te ne lasă fără cuvinte.   

Fantasticele cărţi zburătoare ale lui Morris Lessmore, de William Joyce 
Lui Morris Lessmore îi plac foarte 

mult, la nebunie chiar, cuvintele. Îi plac po-
veştile. Îi plac cărţile. Însăşi viaţa lui era o 
carte pe care-o scrisese chiar el, ordonat, 
pagină cu pagină. O deschidea în fiecare di-
mineaţă şi scria despre bucurii şi necazuri, 
despre tot ce ştia şi tot ce spera. Însă fiecare 
poveste are şi părţile ei mai puţin plăcute. 
Iar, atunci când i se păru că a pierdut totul şi 
că nimic nu-l poate salva, avu parte de o în-
tâmplare fericită, în care tot poveştile îl ajută 
să o ia de la capăt. 

Fetiţa care voia să salveze cărţile, 
de Klaus Hagerup şi Lisa Aisato 

Povestea începe la bibliotecă. Anna se 
ducea acolo în fiecare zi când ieşea de la 
şcoală. Tot acolo o întâlneşte pe doamna Monsen, bibliotecara. Anna iubeşte cărţile atât de mult, încât e 
dispusă să le citească pe toate ca să le salveze de la distrugere. Planul ei e dat peste cap de o carte specia-
lă, care nu are final. Este genul acela de carte pe care şi-o va aminti mereu în viaţă. 

Cărţile prezentate aici subliniază importanţa cărţilor în viaţa noastră. Ele le oferă copiilor posibi-
litatea de a găsi, prin intermediul lor, soluţii la diferite situaţii reale. Copiii preferă cărţile în care persona-
jele sunt de vârsta lor şi fac lucruri pe care şi ei le fac în viaţa de zi cu zi. Dacă în cadrul cărţii este vorba 
despre o altă carte, atunci asta îi va fascina cu siguranţă. Iar povestirile amintite mai sus arată importan-
ţa, magia şi puterea lecturii. 
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Tudor Nedelcea – un cărturar cu vocaţia universalităţii 

 
Dr. Gabriela NEDELCU-PĂSĂRIN 

Craiova 
 

Critic şi istoric literar, cercetător al fenomenului cultural (a activat 
decenii în calitate de cercetător ştiinţific principal la Institutul de cercetări 
socio-umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova al Academiei Române), 
pasionat de lectura cărţilor care rezistă validării timpului, prieten al scrii-
torilor români de pretutindeni, Tudor Nedelcea este „vocea” incisivă a 
prezentului literar, care a reuşit de-a lungul vremii să traseze direcţii de 
cercetare în domeniu şi să aducă în actualitate adevăruri ale istoriei cultu-
rale cu o forţă extraordinară a verbului. 

Privind retrospectiv activitatea sa literară, este dificil să alegi o te-
mă predilectă, fiecare volum constituindu-se într-o bornă prin noutatea 
investigaţiei ştiinţifice şi prin relevanţa documentului astfel constituit. La 
Editura Tipo Moldova au fost publicate şase volume din opera sa în co-
lecţia Printre cărţi şi oameni, reunind astfel o parte dintre studiile, comentarii-

le, articolele de presă literară scrise din 1976 şi până în prezent. Reţinem prioritar din volumul VI artico-
lul despre profesorul Dan Simonescu, nu întâmplător, ci pentru că acestei personalităţi universitare îi 
datorează Tudor Nedelcea începutul carierei de cercetător, profesorul fiindu-i conducător de doctorat. 
Teza de doctorat cu titlul Geneza ideilor social-politice şi filosofice în literatura română veche, susţinută în anul 
1983, va reprezenta şi începutul demersurilor sale de cercetare în domeniul istoriei literare, pasiunea pen-
tru cartea veche rămânându-i ca o preocupare de suflet în întreaga activitate. Tudor Nedelcea concepe 
complex articolul despre Dan Simonescu şi alătură comentariului său despre cariera profesorului un in-
terviu inedit, acordat în exclusivitate în noiembrie 1978. Este importantă raportarea la acest context, pen-
tru a aduce un prim argument în sensul înţelegerii manierei de a-şi concepe şi realiza cercetările: fiecărei 
cercetări îi aduce un element de inedit, pe care îl poziţionează în context amplu cultural şi face trimiteri 
directe sau prin asocieri la alte momente de cultură românească, îmbogăţind astfel imaginea de ansamblu 
asupra spiritualităţii româneşti. În cazul articolului despre profesorul său, Tudor Nedelcea conduce dia-
logul astfel încât Dan Simonescu va formula decisive definiri ale personalităţii enciclopedice a lui Dimi-
trie Cantemir, asupra operei acestuia, având publicate nenumărate studii fundamentale despre marele 
cărturar: Dimitrie Cantemir este „creatorul monografiei istorico-geografico-etnografice (Descriptio 
Moldaviae)”, „creator al biografiei literare (Vita Constantini Cantemyrii), mai este nou şi în receptarea unei 
filosofii, în parte raţionalistă (Divanul sau Gâlceava Înţeleptului cu lumea, folosind traducerea lui Andreas 
Wissowatius, Stimuli vintumtum, transpunând latinescul virtus în înţelepciune). Este creatorul romanului 
românesc ” etc. Într-o condensare remarcabilă de idei, Tudor Nedelcea va scrie în continuare în această 
manieră, volumele sale mustind de conexiuni culturale lăsate spre reflecţie cititorului. 

Un alt argument al tehnicii sale de cercetare şi de dezvăluire a unor fapte de cultură prea puţin 
sau deloc cunoscute poate fi articolul despre marele compozitor Eugen Doga (din vol. IV Printre cărţi şi 
oameni, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2018). Sub genericul Eugen Doga. Un muzician de talie europeană, Tudor 
Nedelcea consemnează impresiile sale şi ale publicului generate de spectacolul susţinut la data de 12 
septembrie 2017 pe scena Filarmonicii din Craiova. Invitaţia s-a datorat chiar lui Tudor Nedelcea, el 
fiind cel care a propus acest eveniment muzical excepţional, amânat din varii motive în anii precedenţi, 
astfel încât spectacolul din 2017 a rămas în amintirea publicului drept „un regal simfonic”, iar Eugen 
Doga a fost ovaţionat la scenă deschisă. Fragmente din opera sa Dialogurile dragostei, pe versuri de Emi-
nescu şi Veronica Micle, au reverberat profund în conştiinţa publicului, descoperind sincretismul muzi-
că-versuri ce asigură perenitatea creaţiei. Valsul Dulcea şi tandra mea fiară din filmul O dramă la vânătoare, 
regizat de Emil Loteanu, a fost inclus în fondul UNESCO între capodoperele secolului XX. Membru al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1991), al Academiei Internaţionale de Creaţie (Moscova, 1997), al 
Academiei de Ştiinţe şi Arte „Petru cel Mare” (St. Petersburg, 2006), Eugen Doga „nu este membru al 

Gabriela Nedelcu-Păsărin 
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Uniunii Compozitorilor din România”. Acest adevăr, pus de către Tudor Nedelcea în registrul interoga-
ţiei acuzatoare („Ştiaţi că...”) va conferi articolului nota specifică de problematizare, ceea ce îl diferenţi-
ază pe cercetător în peisajul istoriei şi criticii literare actuale. Am ales doar două exemple din nenumăra-
tele pe care volumele de istorie şi critică literară le oferă, restabilind ierarhia valorică a numelor româ-
neşti proiectate în universalitate. 

Privind retrospectiv opera critică a lui Tudor Nedelcea, reperăm câteva teme predilecte de regă-
sit în volume cu generice explicite în definirea acestora: Biserica şi societatea (Editura Sitech, Craiova, 
2020), Eminescu (Editura Academiei Române, Bucureşti, 2020, ediţia a II-a revăzută şi adăugită Editura 
Tractus Arte, 2020. Prefaţă de acad. Mihai Cimpoi. Cuvânt înainte de Theodor Codreanu. Postfaţă de 
prof. dr. Victor Crăciun), Marin Sorescu sau despre vocaţia identităţii româneşti (Editura Muzeul Literaturii 
Române, Bucureşti, 2020). Volume de dimensiuni impresionante, acestea reunesc articole, studii şi in-
terviuri care susţin aceeaşi idee-cadru. 

Cercetător al fenomenului religios în spaţiile locuite de români, Tudor Nedelcea va urmări înde-
aproape evenimentele din spaţiul public şi le va consemna cu acribia-i deja proverbială, adăugând la fi-
nal sau având ca punct iniţial al pledoariei sale un moment crucial din viaţa socială şi culturală româ-
nească privită în diacronia ei. De la „Tipărituri râmnicene pentru sârbii ortodocşi” şi „O posibilă cano-
nizare a lui Mihai Viteazul” la „Eminescu şi cugetarea sacră”, „Eminescu despre necesitatea construirii 
Catedralei Neamului”, la „Malainiţa pentru Europa” şi „Slujba de sfinţire a troiţei de la Sârmanovâţ”, 
periplul cercetătorului trasează reperele istoriei bisericii româneşti, cu momentele de înălţătoare credinţă 
şi fundamentale acte pentru unitatea lumii creştine. Această viziune este definitorie pentru Tudor Ne-
delcea, cel care a studiat şi consemnat faptele de istorie a bisericii româneşti şi a avut demnităţi în con-
ducerea bisericii la nivel naţional şi regional (membru în Adunarea Naţională şi în Consiliul Naţional 
Bisericesc al Patriarhiei Române – 1990-2008, membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Severinului 
şi Strehaiei din 2007 şi în prezent). A analizat din interior această istorie, martor fiind la momente cruci-
ale ale lumii creştine, precum a fost vizita Papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti în perioada 7-9 mai 
1999. „Atunci la Bucureşti s-a lansat ideea şi s-au pus bazele pentru unitatea lumii creştine, prin inter-
mediul celor doi mari conducători ai celor două biserici şi care exprimă voinţa tuturor creştinilor” – 
consemnează Tudor Nedelcea, la final făcând şi o propunere: „crearea unui grup statuar alegoric, 
reprezentându-i pe cei doi corifei contemporani ai ortodoxiei şi catolicismului. Sperăm că se vor găsi 
instituţii publice, oameni de afaceri sau buni creştini care să sprijine financiar acest proiect european”. 
Şi nu este de neluat în seamă o dezvăluire făcută de Tudor Nedelcea într-un interviu acordat lui Con-
stantin Preda în 2013: „Patriarhul Teoctist a scris despre cartea mea, Eminescu şi cugetarea sacră, apoi mi-a 
făcut o deosebită bucurie când mi-a spus că Papa Ioan Paul al II-lea l-a inclus «şi pe Eminescu al dumi-
tale» între gânditorii creştini europeni. Eu trimisesem această carte la Roma, iar secretarul său mi-a răs-
puns că Papa este interesat de Eminescu, dar de aici până la oficializarea Poetului nostru naţional n-am 
crezut până n-am citit o cuvântare a Papei” (p. 394). 

Volumul Eminescu apărut la Editura Academiei Române este prefaţat de academicianul Mihai 
Cimpoi, colaborarea dintre Tudor Nedelcea şi autorul volumului Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic 
(Chişinău, Editura Guvinas, 2021) fiind de notorietate. „Tudor Nedelcea s-a angajat, după 1990, într-o 
acţiune reparatorie pe care o aşteptam de mult: detabuizarea unor dimensiuni ale personalităţii lui Emi-
nescu şi valorificarea integrităţii acesteia. Dând dovadă de perseverenţă şi acribie filologico-editorială, 
de o lucrare serioasă în spiritul dreptei cumpene eminesciene, a procedat la readucerea în actualitate a 
unor texte importante şi la scrierea unor studii ample din perspectiva exegeticii de azi” (p. 5). Este esen-
ţa demersurilor făcute de Tudor Nedelcea, exprimată sintetic de marele critic basarabean. Surprinzător 
este faptul că însuşi academicianul Mihai Cimpoi îl va intervieva pe Tudor Nedelcea, de fapt o convor-
bire între doi oameni de cultură despre cultura română: „Vă aparţine, dragă coleg Tudor Nedelcea, o 
serie de recuperări eminesciene, imposibile din considerente conjuncturale până în 1989: Eminescu împo-
triva socialismului, Eminescu şi cugetarea sacră, Eminescu apărător al românilor de pretutindeni, Eminescu istoricul. 
Sunt patru ipostaze ale personalităţii şi patru dimensiuni ale operei şi gândirii care erau trecute sub tăce-
re sau denaturate şi unilateralizate” (p. 499). Dialogul continuă în aceeaşi idee de a repoziţiona în planul 
atenţiei istoricilor literari a contribuţiilor eminesciene în domenii mai puţin cunoscute publicului larg. A 
fost o necesară contribuţie la abordarea universului eminescian, dincolo de detractările conjuncturale, 
pe care Tudor Nedelcea le dezvăluie şi le acuză public. În fapt, este permanenta atitudine a criticului 
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literar Tudor Nedelcea de problematizare a faptelor culturale despre care se vorbeşte în spaţiul public, 
dar fără asumarea identităţii vorbitorului, creându-se astfel o zonă „gri”, ceea ce a fost în deserviciul 
promovării imaginii culturii româneşti în lume. Tudor Nedelcea îşi asumă riscul şi pune în discuţie aces-
te imagini denigratoare (doar un exemplu: în interviul pe care Tudor Nedelcea i l-a luat lui Vasile Tărâ-
ţeanu, acesta i-a spus: „În presa din Ucraina, Eminescu a fost numit ca ucrainean renegat, născut din 
părinţi ucraineni care au fost românizaţi”) (p. 508). 

Am rezervat pentru finalul acestei succinte prezentări a operei lui Tudor Nedelcea semnalarea 
apariţiei volumului Marin Sorescu sau vocaţia identificării româneşti (Editura Muzeul Literaturii Române, Bu-
cureşti, 2020). Este un volum care se detaşează net de celelalte cărţi ale criticului şi istoricului literar. 
Este „romanul” vieţii lui Marin Sorescu, un volum complex care, urmărind firul diacronic al vieţii celui 
ce s-a considerat Singur printre poeţi, demonstrează o dublă documentare: prima este cea directă, rezultată 
din colaborarea timp de decenii cu Marin Sorescu la revista Ramuri şi la Editura Scrisul Românesc şi, 
mai apoi, prin colaborarea directă în timpul activităţii ministeriale a lui Marin Sorescu la Ministerul Cul-
turii. A doua modalitate de documentare este cea a filologului şi cercetătorului pasionat de arhive. A 
rezultat un volum scris cu un verb acid, cu un ritm al derulării naraţiunilor care pare a se apropia de 
romanele de tip poliţist, cititorul sperând la finalul lecturii să reconstituie pagini din istoria personală a 
scriitorului, cele cenzurate, sau cele lăsate „albe” intenţionat, ca o recluziune din faţa invidiei şi urii celor 
din mediul scriitoricesc. La fel de interesante sunt paginile din dosarul de urmărire de către Securitate, 
sub pseudonimul Soare. Istoria moştenirii pe care a lăsat-o după moartea sa Marin Sorescu, prin docu-
mente rare, obiecte preţioase, manuscrise sau prin casele (proprietăţile) din Bucureşti şi din Bulzeşti (o 
altă istorie tristă), generează un sentiment de regret, consfinţind încă o dată ideea că a nu avea copii este 
o mare tristeţe. Tudor Nedelcea a reuşit să coaguleze informaţii obţinute din documente de arhivă, s-a 
străduit să aducă în actualitate mărturii ale celor care au fost prietenii lui Marin Sorescu, să recupereze 
din presa literară a vremii acele informaţii care se pot constitui în documente scrise despre evenimente 
culturale cenzurate de către oficialităţile vremii. Cel mai tensionat subiect rămâne cel despre propunerea 
Academiei suedeze pentru acordarea Premiului Nobel lui Marin Sorescu. Tudor Nedelcea colaţionează 
depoziţiile celor care au ştiut despre evoluţia acestui episod regretabil pentru cultura română, oferind 
cititorilor câteva dovezi cu trimitere la persoanele care au oprit acest demers onorant pentru România, 
singurul motiv fiind „invidia scriitoricească”. Lăsăm plăcerea cititorului să descopere adevărurile din 
subtextul volumului lui Tudor Nedelcea. „Marin Sorescu şi Meditaţia transcendentală”, sau „Stenogra-
ma şedinţei de demitere de la conducerea revistei Ramuri” sunt subiecte la fel de incitante precum cel 
despre Marin Sorescu şi Premiul Nobel.   

Volumul capătă valenţe noi prin adăugarea la final a unor 
anexe, prin natura lor fiind documente care pot genera noi cerce-
tări asupra destinului scriitorului Marin Sorescu. Autografele au 
nota de intimitate, dar şi fiorul întâlnirii cu scrierea olografă a ce-
lui ce a trecut „Puntea” regretând că pleacă din această lume îna-
inte de a mai fi dat literaturii române creaţii pentru eternitate, dar 
a dictat până în ajunul Plecării „pâş, pâş” „Ultimele”. Primul au-
tograf datează din 1975 („Lui Tudor Nedelcea, cu prietenie – Ma-
rin Sorescu 1975”) şi se regăseşte pe pagina de titlu a volumului 
de poezii Norii, iar după trei decenii îi va scrie în acelaşi registru al 
preţuirii: „Lui Tudor Nedelcea, alături de care am tot traversat şi 
de care mă leagă o statornică prietenie. Marin Sorescu, 1995” (au-
tograf pe volumul Traversarea – poezii). În numele acestui sentiment atât de rar şi greu de păstrat neînti-
nat, Tudor Nedelcea scrie „romanul” vieţii lui Marin Sorescu, dând posibilitatea posterităţii să judece 
circumstanţele culturale care au generat fapte de cultură pe care istoria literară va trebui să le reţină pen-
tru justa interpretare a valorilor culturale proiectate în universalitate. 

Prin aceste succinte consideraţii asupra câtorva volume din opera lui Tudor Nedelcea, am dorit 
să configurăm profilul criticului şi istoricului literar care, cu spiritul său incisiv şi verbul acid, a contribu-
it la abordarea unor teme fundamentale pentru restituirea a noi valenţe ale unor personalităţi marcante 
ale culturii româneşti. S-a dovedit cercetătorul asiduu al unor teme pe care, prin tratarea cu acribia-i fi-
lologică, le-a inclus în volume care au stat şi vor rămâne în atenţia istoriei culturii româneşti. 
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Viorel Dinescu în O sută şi una de poezii 
 

Dr. Tudor NEDELCEA 
Craiova 

 

Editura Academiei Române, graţie directorului său, acad. Dumitru Radu Popescu, a lansat o ex-
celentă colecţie „O sută şi una de poezii”, o adevărată bibliotecă de poezie, ca să mă exprim în termenii 
lui Marin Sorescu (vezi Marin Sorescu, Biblioteca de poezie românească, comentarii şi antologie, ediţie îngriji-
tă de Mihaela Constantinescu şi Virginia Sorescu, Bucureşti, Editura Creuzet, 1997). Colecţia şi-a pro-
pus că reunească creaţia poeţilor clasici şi contemporani, de la Mihai Eminescu, George Bacovia şi Tu-
dor Arghezi la Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Grigore Vieru, Adrian Păunescu, Nicolae Dan Frun-
telată, Vasile Tărâţeanu, Nicolae Dragoş, ca să cităm doar câteva nume. O surpriză este prezenţa în 
această colecţie, în calitate de autori de versuri, a lui Ion Creangă şi Ion Luca Caragiale. 

În această onorabilă colecţie a apărut în 2020 şi Viorel Dinescu, antologia, studiul introductiv, 
schiţa biobibliografică şi selecţia reperelor critice aparţinând reputatului critic şi istoric literar, eseistul 
Theodor Codreanu. 

Viorel Dinescu a fost lansat de Eugen Barbu, care şi-a dovedit şi în acest caz competenţa profe-
sională, spiritul critic şi vizionar deopotrivă, observabile în tratatul său O istorie polemică şi antologică a lite-
raturii române de la origini până în prezent. Poezia română contemporană (Bucureşti, Editura Eminescu, 1975), o 
carte, din păcate, prea iute uitată sau ocolită cu premeditare. 

Despre Viorel Dinescu, autorul Săptămânii nebunilor se pronunţă în termeni categorici, adeveriţi 
de trecerea timpului şi de evoluţia poetului: „La «Luceafărul», de pildă, i-am lansat pe Adrian Păunescu, 
Ioan Alexandru, Ion Gheorghe, Marin Sorescu, iar la «Săptămâna» – un foarte bun poet, care cred că-i 
depăşeşte pe cei lansaţi la «Luceafărul»: Viorel Dinescu din Galaţi”. 

Într-adevăr, Viorel Dinescu a publicat până în prezent 22 de volume de versuri, la care se adau-
gă patru volume de eseuri şi două de proză. 

Poet, prozator, eseist, critic şi istoric literar, gazetar, Viorel Dinescu s-a născut la 2 aprilie 1951 în 
satul Zărneşti, aparţinător comunei gălăţene Jorăşti, unde a urmat şcoala primară (1958-1966). A conti-
nuat la Liceul „Mihai Eminescu” din Bârlad (1966-1970), ca să-şi finalizeze studiile la Facultatea de Ma-
tematică a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (în 1975). După absolvire, timp de trei decenii a fost profe-
sor de matematică la un liceu din Galaţi. Este membru al obştii scriitoriceşti şi gazetăreşti din România, 
dar şi din Basarabia şi Bucovina, fiind prieten şi colaborator cu marii scriitori de dincolo de Prut sau din 
Cernăuţi (Gr. Vieru, M. Cimpoi, N. Dabija, V. Tărâţeanu, Valeriu Matei etc.), pe care i-a cultivat. 

Debutând editorial la Editura Cartea Românească, în 1983, cu volumul de versuri Ora ideală, Vi-
orel Dinescu este autorul unei impresionante bibliografii spirituale: poezii: O altă nuanţă a revoluţiei 
(1983), Ecuaţii albastre (1984), Etape (1990), Ontologia cristalului (1994, reeditat în 2002), Eros (1996), Gră-
dini suspendate (1998), Călăuze arhaice (1999), Zeii de Pământ (2001), Asimptota (2004), Arhipelag stelar (2006), 
Eros-Anteros (2008), Zidul cu privighetori (2009), 101 poeme (2010), Izvoare din adâncuri (2011), Solie (2013, 
2014), Clipa îndoielii (2014), Poeme alese ( 2017), Ecuaţii albastre ( 2018, bilingv, româno-german), O sută şi 
una de poezii (2020); proză: Fronde (2000, ediţia a II-a în 2012); eseistică: Armistiţii literare (1992, reeditat 
în 2015), Confluenţe (2002). 

O asemenea impresionantă creaţie literară a fost răsplătită cu importante premii şi distincţii; 
premiul revistei Săptămâna pentru Ora ideală, premiul „Mihai Eminescu” pentru poezie al Academiei 
Române pentru Ecuaţii albastre (1984), premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, al Societăţii Scriitorilor 
„Costache Negri”, al editurilor Porto-Franco şi Edit. Press, premii la Festivalurile internaţionale de lite-
ratură „Nichita Stănescu” (2008), „Grigore Vieru” (2014), „Toamna bacoviană” (2015), „Mihai Emi-
nescu” (Dumbrăveni, 2017) etc. Cu toate acestea, Viorel Dinescu nu figurează în cele două ediţii ale 
excelentului Dicţionar General al Literaturii Române (iniţiat şi coordonat de acad. Eugen Simion), apărut 
sub egida Academiei Române; apare, însă, Gabriela Drăgoi (de la Iaşi), care se ocupa de coordonare şi 
revizie (cum e menţionat pe pagina de titlu), deşi n-a publicat nicio carte (!?), fiind doar unul dintre au-
torii Dicţionarului literaturii române de la origini până în 1900, încălcând grosolan principiile de redactare sta-
bilite de coordonatorul general, Eugen Simion. 
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Viorel Dinescu face parte, cum remarcă şi Theodor Codreanu în prefaţa „Transecuaţii lirice” la 
volumul O sută şi una de poezii (Editura Academiei Române, 2020), din „frăţia de matematicieni-poeţi, o 
stirpe mai rară comparativ, să zicem, cu aceea a medicilor-poeţi”, „în sânul căreia poţi străluci sau lumi-
na palid”. Comentariile lui Th. Codreanu pe marginea relaţiei matematică (domeniu pragmatic) şi creaţie 
literară sunt incontestabile şi ele dau măsura acestui filosof al culturii, cum este prietenul nostru de la 
Huşi. Profesorul de matematică şi poetul se îmbină armonios, în cazul lui Viorel Dinescu, precum „ul-
mul şi iedera”, cum zice maestrul metaforei, Fănuş Neagu, care continuă ideea: „Să scrii pentru a asculta 
tăcerea vuind. Ce poveste de poveste”.  

Dar chiar Viorel Dinescu abordează acest subiect în studiul 
Grădinar de idei şi cifre, publicat în excelenta revistă a academicianului 
Gh. Păun (el însuşi matematician şi literat), Curtea de la Argeş (An XI, 
nr. 11 (120), nov. 2020, pp. 25-26). 

El se referă la preocupările lui Eminescu pentru ştiinţele exac-
te, pentru matematică, în special, o preocupare obsedantă a lui Viorel 
Dinescu, expusă şi la Congresul Mondial al Eminescologilor organizat 
la Chişinău, de un alt pisc al culturii române, acad. Mihai Cimpoi. Pen-
tru Eminescu, afirmă Viorel Dinescu, matematica „nu era un obiect 
de studiu, ci, mai curând, un demers epistemologic destinat unei mai 
precise înţelegeri a tainelor Universului”. El nu-l consideră pe Emi-
nescu matematician, cum se mai exagerează, ci un „Eminescu enci-
clopedist, un mare gânditor şi mare creator care nu neglijează niciuna 
dintre căile de investigare a domeniului principal, dominant filosofic”, 
în care vocaţia de poet şi cugetător îi era înnăscută. Pentru ştiinţele 
exacte, Eminescu a apelat la sursele ştiinţifice cele mai autorizate ale vremii sale; de aici, unele afirmaţii 
şocante: „Raportul între finit şi infinit e raportul dintre pătrat şi cerc! Este nu o mărime concretă, ci 
proporţională între un maxim şi un minim [...]. Originea tuturor mărimilor iraţionale este cercul” (citat 
din M. Eminescu, Fragmentarium, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981). Concluzia lui Viorel Dines-
cu privind relaţia dintre creaţia literară şi ştiinţele exacte la Eminescu este tranşantă şi este consecinţa 
unei studieri a manuscriselor eminesciene (cum făcuse anterior I.M. Ştefan): „Descoperim o uriaşă 
muncă de cercetare în beneficiul filosofiei şi creaţiei artistice în care poetul, de fapt un geniu enciclope-
dist, nu omite niciun domeniu care să-i permită descoperirea adevărului”. Cu alte cuvinte, concluzio-
nează Viorel Dinescu, „Eminescu şi-a dat seama de tânăr că metodele gândirii matematice nu sunt un 
joc gratuit de cifre şi raporturi cantitative, ci o veritabilă tehnică de analiză a tuturor principiilor care 
guvernează gândirea contemporană. Eminescu a fost, în egală măsură, un grădinar al ideilor şi al cuvin-
telor, dar şi al cifrelor care luminează drumul spre progres al societăţii”. 

O cumpănă a vieţii lui Viorel Dinescu s-a petrecut în octombrie 1984. Un fost „prieten” din 
armată l-a abordat pe teme politice (critica regimului ceauşist). Era un provocator. Mulţi dintre aceştia 
îşi atrăgeau victimele în cursă şi apoi îi turnau. I.D. Sîrbu, de pildă, a făcut puşcărie pentru „omisiune de 
denunţ”, adică nu l-a turnat pe Ştefan Augustin Doinaş pentru bancurile politice din redacţia revistei 
Teatrul. Viorel Dinescu a fost chemat la miliţie pentru declaraţii. Speriat, a apelat la Eugen Barbu. „Dacă 
nu prinzi trenul, vii pe jos până la Bucureşti”, i-a poruncit autorul Princepelui. Şi s-a dus. Împreună, cei 
doi s-au dus la un meci Steaua-Dinamo, unde i-au întâlnit pe ministrul de interne şi pe Nicu Ceauşescu. 
Eugen Barbu le-a relatat povestea („se arestează poeţii”), îl anunţase anterior şi pe D.R. Popescu, preşe-
dintele Uniunii Scriitorilor. Prin Nicu Ceauşescu, E. Barbu şi V. Dinescu ajung la Elena Ceauşescu şi 
apoi chiar la Nicolae Ceauşescu, la care intervenise deja D.R. Popescu. „Mergi acasă, ocupă-te de literatură şi 
matematică”, i-a zis Nicolae Ceauşescu. La întoarcerea în Galaţi, în gară, l-a aşteptat chiar Moraru, şeful 
Miliţiei gălăţene (ulterior s-a sinucis), care, de la tonul anchetei trecuse la blândeţe făcând şi serviciu de 
taxi. Deţin informaţii că D.R. Popescu a mai intervenit cu succes la şeful statului şi pentru un poet de-
butant din Constanţa şi un scriitor editor craiovean. Unii tineri scriitori, din eşalonul doi, au făcut o „re-
clamaţie” la D.R. Popescu, dându-se dizidenţi după ’89, de unde reacţia lui Fănuş Neagu: „Aceşti tineri 
au vrut să dea o palmă lui Ceauşescu pe obrazul lui D.R. Popescu”. Istoria literară trebuie să reţină şi 
astfel de momente! 

Din 1992, Viorel Dinescu intră în presă (fără să abandoneze profesoratul), ca redactor la revista 
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gălăţeană Porto-Franco şi la editura omonimă (1992-1996), apoi redactor-şef la Edit. Press şi director al 
gazetei Actualitatea Galaţiului. 

În revista Dunărea de Jos, sub rubrica „Ancheta lui Dinescu”, a realizat o serie de interviuri cu 
mari personalităţi (Fănuş Neagu, M. Cimpoi, N. Dabija, D. Matcovschi, Valeriu Matei, V. Tărâţeanu, 
Ilie Zegrea, Simion Gociu, M. Barbu, Th. Codreanu, Victor Crăciun, Em. Marcu, N. Paul Mihail, Tudor 
Nedelcea, Adrian Dinu Rachieru, Mircea Tomuş, Cassian Maria Spiridon, Doina Uricariu etc.), reunite 
în volumul Dialoguri socratice (Galaţi, Axis Libri, 2010). Cele şapte întrebări puse tuturor intervievaţilor 
vizează condiţia literaturii şi culturii, în general, în perioada postdecembristă, noile paradigme, sensibili-
tăţi şi mentalităţi din această perioadă, oferind „o literatură incitantă despre ceea ce e spinos în modul 
nostru de a înţelege literatura, lumea în dialog cu «sinea» ce ne reprezintă prin deschiderea spre celălalt” 
(Mihai Cimpoi). 

Fănuş Neagu caracterizează epoca postdecembristă ca una deschisă, „fără enigme, lacomă şi făl-
coasă; bani, manele, şnapani, tâlhari, învârtiţi, dans din buric, palate imitând grosolan pagode sau temple 
zigurate, prădăciuni, gunoaie, miliardari, cârduri de vile, oraşe fantomă, sete de aur, petreceri nesfârşite, 
bani, bani, curve...”, dar rămâne un optimist incurabil: „Cred în bucuria cuvintelor, în roadele împere-
cherii lor neaşteptate”. 

În stilul său incitant, direct, Nicolae Dabija declară că limba română, sufletul românesc, cultura 
română nu se opresc la Prut, că literatura română n-are provincii: „Un spaţiu în care scriu Grigore Vie-
ru sau un Th. Codreanu sau un Viorel Dinescu nu pot fi provincii culturale. Aş mai afirma că Bucureş-
tiul are pe alocuri multă provincie. Ca la Chişinău”. 

Trăind „vremurile complicate”, Vasile Tărâţeanu speră că acţionând în comun, „în literatura 
română ne vor creşte aripile. [...] Ele pot deveni mai largi şi mai puternice numai în cazul când, fără să 
renunţăm la dreapta cinstire a valorilor noastre tradiţionale, ne vom învăţa să ne asumăm şi curajul de a 
experimenta în limita bunului simţ şi al spiritului nostru naţional”. 

„Nu poţi trăi la nesfârşit din parodie şi plagiat eufemizat în intertextualitate”, avertizează Th. 
Codreanu, „desincronizat cu Occidentul”, în care demitizările au ca scop deconstrucţia educaţiei naţio-
nal-europene, promovarea mediocrităţii şi chiar a nonvalorii în numele unui aşa-zis postmodernism. 

Pentru Adrian Dinu Rachieru „nu întâmpinările, ci recuperările dau tonul literaturii ultimilor 
ani”, iar în epoca postdecembristă „gâlceava şi confuzia axiologică s-au înstăpânit”. 

Am reluat doar câteva idei din aceste Dialoguri socratice cu Viorel Dinescu, spre a demonstra că 
această carte de interviuri este o reflectare a unei epoci, aşa cum făcuse altădată Ion Biberi (în Lumea de 
mâine, Orizonturi spirituale, Lumea de azi, subtile anchete psihologice) şi a fost şi este necesară pentru o 
istorie obiectivă a literaturii române postdecembriste. 

Viorel Dinescu a fost denumit de confraţi în ale condeiului în diferite chipuri: un arheolog al cuvin-
telor. Dacă un arheolog caută în pământ cioburi de vase, Viorel Dinescu caută în cuvinte sensuri (N. Dabija); un repre-
zentativ poet al prezentului, peste mode şi timp (Nicolae-Paul Mihail); se cade a observa la poetul gălăţean talentul, 
cultura, acurateţea lucrului său, iubirea de frumos. El este un pasionat encicloped (Ion Rotaru); este un stilist original 
(Marian Barbu); scrie versuri voit «prozaice», în formă de discursuri, de ajuns de clare stilistic spre a se vedea şi talentul, 
şi oarecare experienţă (Nicolae Manolescu); este un Parmenide modernizat, căruia îi scapă însă mereu Unul şi Uni-
tatea. E mai degrabă poetul unui Unu fără unitate sau – dacă e să ne jucăm puţin cu vorbele – al unui Unu cu o unitate 
ce se risipeşte chiar în clipa relevării lui ca unitate (M. Cimpoi). 

În finalul prefeţei la volumul O sută şi una de poezii, Th. Codreanu îl noroceşte pe Viorel Dinescu 
că „primul degustător” al poeziei sale a fost Eugen Barbu („chiar dacă mulţi nu i-au iertat chiar această 
întâmplare”), adaugă Th. Codreanu. Şi are mare dreptate autorul Dublei sacrificări a lui Eminescu. Căci, iată 
ce scria, în 1985, Eugen Barbu: „Mărturisesc că mi s-a întâmplat rar în ultima vreme să mă sărbătoresc 
cu astfel de versuri nobile şi o fac cu mare bucurie, sperând că poezia lui Viorel Dinescu «se va lua»... 
Ne aflăm cu acest poet într-un rai cu porţile foarte strâmte”.[...] „Vă încredinţez că de la delicatul Ioan 
Alexandru nu am mai găsit la niciun poet un cântec spus cu gura închisă atât de frumos. Nu fac niciun 
pronostic, dar V. Dinescu ne va oferi mari surprize pentru că îşi ia arta în serios, pentru că veghează la 
acurateţea poeziei sale, pentru că e încărcat de rigori, îndeplinind astfel condiţiile unui individ liric rar”. 

Previziunile autorului Groapei s-au adeverit cu asupra de măsură. Viorel Dinescu se prezintă la 
cele şapte decenii de viaţă ca un creator împlinit, recunoscut ca atare, înconjurat de prieteni, motiv pen-
tru care, vorba lui Eugen Barbu, să ne sărbătorim cu opera sa. 
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Corespondenţa lui Marin Sorescu 

 
Antoaneta TURDA 

Baia Mare 

 
Misterios încă de la naşterea sa, în 29 februarie 1936, cel care a pornit în lume de pe plaiuri olte-

neşti pare a ne cuceri şi azi, după 25 de ani de la plecarea dincolo de Styx. Încântător prin ironia sa bo-
nomă cu care a contemplat lumea în cei 60 de ani de viaţă, Marin Sorescu se vrea parcă redescoperit cu 
fiecare filă lăsată posterităţii, ceea ce îndeamnă la relecturi atente. Comemorarea din acest an (85 de la 
naştere şi 25 de la moarte) m-a dus cu gândul spre eterogena sa corespondenţă, care mi-a relevat pute-
rea observaţiei şi zelul cu care a activat pe tărâm literar, dar şi căldura ce se degajă din relaţiile cu familia 
şi prietenii (mă gândesc, în special, la tandrul schimb epistolar cu familia şi scrisoarea care i-a fost adre-
sată de către Gheorghe Boris Lungu, fost coleg de liceu, datată 3 octombrie 1989). 

Lectura a două cărţi: Marin Sorescu în documente şi scrisori inedite, Editura Scrisul Românesc, Craio-
va, 2011, şi Maria Ionică, George Sorescu, Marin Sorescu în documente inedite, Editura Eikon, Bucureşti, 
2015, mi-a relevat multe taine ale scriitorului care a ştiut atât de bine să dezvăluie în creaţia sa OMUL, 
cu toate dilemele sale.   

Cuprinzând o perioadă de câteva decenii, scrisorile 
„vorbesc” despre un schimb de idei obiectiv şi tranşant, dove-
dind de ambele părţi (destinatar şi expeditor) interes pentru 
promovarea unei culturi de calitate, cheia lecturii constând în 
cele două perspective care se îmbină perfect. 

Exuberant, fără a fi însă superficial, românul care a avut 
şansa să traseze puternice legături amicale şi intelectuale lasă, în 
aceste pagini, mărturii ale periplului său lumesc care scot la lu-
mină complexitatea idealurilor sale scriitoriceşti.  

Găsim în aceste documente satisfacţii precum aprecie-
rea lui Valentin Silvestru, din 1963 (înainte de debutul editorial 
din 1964, cu volumul Singur printre poeţi) asupra parodiilor şi pe 
cea a lui Mircea Eliade referitoare la cronica lui Marin Sorescu 
despre Aspecte ale mitului, o scrisoare de la Virgil Ierunca (Paris, 
12 iunie 1973) din care redau un fragment care oglindeşte şi 
atitudinea morală a destinatarului: „Domnule Sorescu, ne e dor 
de Dumneata. Te-am mai citit din când în când în Argeş şi în 
alte reviste şi am continuat să rămânem încântaţi nu doar de 
scrisul în sine, ci şi de atitudinea Dumitale exemplară, într-un context atât de... cu conştiinţa”1. O bogată 
corespondenţă a avut, de asemenea, cu editorul englez Neil Astley şi scriitorul de limbă germană, origi-
nar din România şi stabilit în fosta RFG, Oskar Pastior. Prin schimbul de scrisori cu acesta din urmă se 
poate lesne observa, pe lângă preocuparea culturală, preocuparea socială care surprinde evenimentele 
din 1989. 

Împărtăşite cu apropiaţii, sentimentele şi senzaţiile curg, nestăvilite, creionând portrete şi rela-
tând stări de fapt precum cele din scrisoarea trimisă acasă, soţiei sale, din Franţa (19 martie 1967):„Voi 
face tot posibilul să vin cât mai curând, imediat ce voi revedea, împreună cu domnul Bănulescu, textele 
de la revistele Esprit, La Quinzaine littéraire dedicate literaturii române, după ce vom aranja cu editurile 
etc. Deşi Parisul e, la urma urmei, tot Paris, stăm ca pe ace... Zilele trecute l-am văzut pe Eugen Iones-
cu, care ne-a primit extrem de amabil”2. Inegalabilul Paris şi misterioasa Franţă pot avea, însă, şi o altă 
faţă decât cea sclipitoare, aşa cum reiese dintr-o scrisoare trimisă lui Sorescu de către Edgar Papu, în 
care există o remarcă dureroasă: „Lipsa de curiozitate a francezilor faţă de tot ceea ce este românesc 

                                                 
1 *** Marin Sorescu în documente şi scrisori inedite, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2011, p. 26. 
2 Ibidem, p. 11. 
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este aproape totală”3. Privit din altă perspectivă, fenomenul românesc are, în ochii sociologului Cătălin 
Mamali, o altă conotaţie: aceea de recunoaştere a propriilor lipsuri naţionale. Iată ce-i scrie acesta, din 
Iowa City, în 19 februarie 1991: „Aici, în Iowa City, se află mai multe biblioteci şi mai toate sunt dotate 
cu calculatoare custode. Nu se supără când îl întrebi, nu-şi bea cafeaua când vrei să ştii unde este o carte 
de care ai mare nevoie, nu te lasă să aştepţi ore întregi ca pe urmă să-ţi spună arţăgos: Cartea nu este la 
raft”4. Dincolo de mâhnire, scrisoarea are, totuşi, un punct luminos: acela al descoperirii rapide, în baza 
de date, a 8 titluri din opera scriitorului român, în cadrul colecţiilor Bibliotecii Universitare din Iowa. 
Tot despre defecte, de data aceasta însă referitoare la atmosfera culturală românească, îi scrie, cu năduf, 
Eugen Simion, la Berlin, în 11 noiembrie 1973: „Generaţia noastră este în pom. Vreau să zic în cârciu-
mă. Poate reuşim să o scoatem de acolo. Agitate reuniuni la secţiile de poezie, proză, critică. Cerut capul 
lui Sântimbreanu, dar, până acum, capul este tot acolo”5. 

Nu putem vorbi despre Marin Sorescu fără a ne referi la ipostaza sa de lider din perioada 1978-
1990, când a fost redactor-şef la revista craioveană Ramuri, precum şi cea în calitate de ministru al Cul-
turii (25 noiembrie 1993-5 mai 1996). Găsim, în câteva scrisori primite, reproşuri datorate nepublicării 
unor materiale (vezi scrisoarea lui Alexandru Mitru din 21 august 1980) şi diverse epistole cu caracter 
pur administrativ ce scot la iveală puţina aplecare spre latura practică a vieţii a talentatului scriitor, care, 
la un moment dat, şi-a dat demisia din conducerea Ministerului Culturii, mărturie fiind ciorna publicată 
în Marin Sorescu în documente şi scrisori inedite. 

Parcurs cu atenţie, amalgamul ideatic cuprins în cele două volume scoate la iveală lumini şi um-
bre existenţiale, aspiraţii şi frământări personale legate de soarta propriilor cărţi, de participarea la diver-
se congrese şi colocvii literare, precum şi ale celor care au colaborat la revista Ramuri, condusă, o peri-

oadă, de efervescentul şi creativul Marin Sorescu, calitate din care 
a promovat nu doar autori români, ci şi câteva nume de prestigiu 
din literatura universală contemporană, cum ar fi scriitorul irlan-
dez John F. Deane, căruia i se destăinuie în epistola din 3 februa-
rie 1986: „Am citit şi mi-a plăcut foarte mult cartea ta Iarna la 
Meath şi plănuiesc să public într-o revistă nişte traduceri din ea... 
P.S. Sunt interesat de poezia din Irlanda. Aş putea găsi o antologie 
bună din ea?”6 În scrisoarea din 22 martie 1992, cunoscutul poet 
suprarealist Alain Bosquet îi mulţumeşte pentru traducerea şi edi-
tarea în limba română a volumului Sonete pentru un sfârşit de secol. 

Studiul corespondenţei dezvăluie, dincolo de toate cele 
amintite, adrese importante ale personalităţilor şi instituţiilor ro-
mâneşti şi internaţionale, invitaţii la diverse evenimente, cartea de 
vizită a autorului (apare pe foaia de titlu a volumului semnat de 
Maria Ionică şi George Sorescu – Marin Sorescu în documente inedite), 
precum şi atmosfera anilor în care au fost redactate. 

Mai obişnuiţi fiind cu umorul specific acestui scriitor, scri-
sorile ne pot surprinde prin tonul extrem de grav aşezat peste toa-
te detaliile celor spuse. Găsim aici un Marin Sorescu dornic de a 

împărtăşi, cu prietenii şi publicul, marea sa pasiune pentru literatură, nedescurajat de nicio oprelişte, 
precum cea a scriitorului, traducătorului şi editorului american Stuart Friebert, care îi scrie, după 1990: 
„Am nişte veşti întru totul triste: nu pot convinge pe nimeni să vină cu bani pentru un turneu de lecturi 
în primăvară. Se pare că, mai peste tot, oamenii într-adevăr duc lipsă de bani şi se feresc să sponsorizeze 
vizite costisitoare, indiferent cât ar fi scriitorul respectiv de valoros şi interesant (tu chiar aşa eşti...)”7. 

Iubit sau contestat acasă şi de confraţii săi din alte ţări (cu care a corespondat şi în limbile italia-
nă, franceză, germană, spaniolă şi portugheză), Marin Sorescu îşi are, iată, după un sfert de veac de la 
moarte, un loc binemeritat în colţul cu amintiri al inimilor noastre. 

                                                 
3 Ibidem, p. 63. 
4 Ibidem, p. 217. 
5 Maria Ionică, George Sorescu, op. cit., p. 23. 
6 *** Marin Sorescu în documente şi scrisori inedite, p. 143. 
7 Ibidem, p. 260. 
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Personalităţi feminine care au marcat istoria lumii: 

Florica Maria Sas şi Regina Elisabeta a României 

 
Paula ROMAN 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
 

Multe românce s-au făcut remarcate, de-a lungul timpului, prin activitate, prin descoperiri, prin 
creaţii literare sau prin participarea la viaţa politică, socială sau culturală. Româncele au fost „primele” în 
foarte multe privinţe. Este şi cazul celor două personalităţi feminine prezentate în articolul de faţă, care 
merită a fi cunoscute datorită rolului major al fiecăreia în domeniul său de activitate: Florica Maria Sas, 
prima femeie explorator de la naşterea căreia se împlinesc 180 de ani, dar şi 105 ani de la moarte, şi Re-
gina Elisabeta a României, o promotoare a artei şi culturii româneşti, de la moartea căreia se împlinesc 
105 ani. 

Florica Maria Sas (1841-1916), o exploratoare de origine transilvăneană, cunoscută azi ca Lady 
Florence Baker, s-a născut la Aiud şi a rămas orfană la doar şapte ani. La vârsta de 18 ani, l-a cunoscut 

pe Samuel White Baker, un inginer de căi ferate şi explorator re-
numit, care a luat-o de soţie şi a transformat-o într-o doamnă (aris-
tocrată). Pasionată de aventură şi de cunoaştere, în următorii ani 
Florence s-a avântat, alături de soţul ei, pe tărâmuri necunoscute. 
În ciuda copilăriei tragice, era o tânără instruită care vorbea, la 18 
ani, patru limbi: româna, maghiara, germana şi turca. Alături de 
Baker, a învăţat încă trei limbi: engleza, araba şi kiswahili (o limbă 
africană). I-a fost de mare ajutor soţului prin cele şapte limbi străi-
ne pe care le vorbea, dar şi prin cunoştinţele sale în domeniul me-
dical.   

În 1861 a participat la expediţia făcută de Baker pentru de-
scoperirea izvoarelor Nilului. Exploratorul britanic a descoperit 
lacul Albert şi regiunea împrejmuitoare a Africii ecuatoriale. Rezul-
tatul expediţiei i-a sporit lui Baker celebritatea şi, alături de el, Flo-
rence a ajuns un nume cunoscut. În 1869, Sam Baker a plecat într-
o nouă expediţie în regiunea Nilului, iar Florence l-a însoţit. Lady 
Baker s-a ocupat de logistica expediţiei şi l-a sprijinit pe explorator 

cu toate cunoştinţele sale despre tratarea bolilor tropicale, dar şi cu înţelegerea ei asupra mentalităţilor 
din zona otomană. Expediţia a durat până în 1874, când soţii Baker au revenit în Anglia şi s-au stabilit la 
un conac în Devon. Florence şi-a făcut intrarea la braţul soţului său, renumitul explorator, în aristocraţia 
britanică. Alături de Baker, a fost o prezenţă constantă în cercurile înalte britanice ale vremii. Singura 
care a refuzat să o primească oficial şi să o recunoască drept membră a lumii bune din Anglia a fost Re-
gina Victoria. 

De-a lungul vieţii, Florence a mai participat, alături de soţul ei, la expediţii de renume în Africa, 
dar şi în Cipru şi Japonia. Lady Baker a murit în 1916, la 23 de ani după pierderea soţului, care fusese cu 
20 de ani mai în vârstă. 

 

Regina Elisabeta a României (1843-1916) a devenit prima regină a României, ca urmare a că-
sătoriei cu principele Carol I de Hohenzollern Sigmaringen (la 10 mai 1881, după proclamarea Români-
ei ca regat, Carol şi Elisabeta au fost încoronaţi ca regi ai României). A primit o educaţie aleasă: cunoş-
tea engleza, franceza, italiana, germana, româna şi suedeza; avea o solidă cultură muzicală (cânta la pian 
şi orgă) şi artistică (a copiat şi a ilustrat o evanghelie, pe care a dăruit-o bisericii episcopale din Curtea de 
Argeş). 

Sub pseudonimul Carmen Sylva (cântecul pădurii), regina a sprijinit artele, dar a fost şi o scriitoare 
de talent. Opera sa cuprinde o mie de poezii, 90 de nuvele strânse în patru volume, 30 de lucrări drama-



Pagini culturale 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS  Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

30 

tice şi 4 romane. A fost tradusă în limba română de M. Eminescu, G. Coşbuc, Mite Kremnitz şi Adrian 
Maniu. 

Încă de la venirea în ţară în 1869, regina Elisabeta s-a implicat activ în opere caritabile. Fiind 
fondatoarea a numeroase instituţii de caritate, a fost supranumită de oamenii din popor „Mama răniţi-
lor”. În timpul Războiului de Independenţă a înfiinţat spitale, servicii de ambulanţă şi îngrijire şi a pro-
curat medicamente pentru răniţi. A înfiinţat numeroase socie-
tăţi filantropice, devenind o deschizătoare de drumuri în 
acest domeniu, şi a încurajat doamnele din înalta societate să-
i urmeze exemplul. Societatea „Regina Elisabeta”, fondată de 
ea în 1893, a tratat benevol cca 17.000 de pacienţi pe an, a 
distribuit medicamente gratuite şi a monitorizat starea familii-
lor nevoiaşe. S-a îndrăgostit de portul naţional şi l-a purtat cu 
plăcere, îndemnând doamnele din suita sa să facă la fel. Mai 
mult decât atât, regina Elisabeta a sprijinit meşteşugurile ro-
mâneşti şi a încercat să le promoveze peste hotare. În 1912, 
regina a organizat la Berlin, în Germania, o expoziţie intitula-
tă Femeia în artă şi meşteşuguri. A avut inspiraţia, bunul gust şi 
iniţiativa de a identifica uriaşul potenţial al meşteşugurilor 
româneşti. La castelul de la Sinaia a organizat un centru de 
meşteşuguri tradiţionale. Regina Elisabeta fost activă şi în 
promovarea turismului românesc, ea fiind cea care a promo-
vat România ca destinaţie turistică în reviste de specialitate 
occidentale. Tot meritul ei este acela că faimosul tren Orient 
Express oprea şi în gara din Sinaia.   

A sprijinit şi încurajat tinerii talentaţi să studieze prin 
intermediul unui program de burse. Şi-a format un anturaj de 
artişti din care făceau parte George Enescu şi Elena Văcăres-
cu şi i-a sprijinit financiar pe N. Grigorescu şi pe V. Alecsandri, la îndemnul căruia a început să scrie 
versuri. După moartea lui Carol (1914), apropiaţii Curţii au remarcat tristeţea accentuată a reginei şi fap-
tul că prefera singurătatea. A murit în urma unei duble pneumonii, fiind înmormântată la biserica Mă-
năstirii Curtea de Argeş. Membră de onoare a Academiei Române (4 aprilie 1881), Regina Elisabeta a 
rămas în istoria României mai mult decât o soţie de monarh. 

 
Mai multe date despre aceste personalităţi feminine puteţi afla parcurgând următoarele surse bi-

bliografice, pe care le puteţi regăsi în colecţiile Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” şi prin care puteţi face 
cunoştinţă şi cu alte femei celebre din România sau din lume: 

Avram, Arina, Femei celebre: mică enciclopedie : [O sută de femei pentru eternitate], prefaţă prof. dr. 
Neagu Djuvara, Editura Alfa, Bucureşti, 2002. 

Dicţionar biografic de istorie a României, coord. Stan Stoica, cuvânt înainte acad. Dinu C. Giurescu, 
Editura Meronia, Bucureşti, 2008. 

Enciclopedia elevului : Cultură generală, coord. prof. Ion Constantin Tănase, Editura Oscar Print, 
Bucureşti, 2002. 

Marcu, George, Femei de seamă din România: de ieri şi de azi, cuvânt-înainte: Alex Ştefănescu, Editu-
ra Meronia, Bucureşti, 2017. 

Nesupusele: 100 de femei pentru 100 de ani de Românie modernă (vol. 1-2), Rosetti, Adina; Pătraşcu, 
Victoria; Iordan, Iulia; Grüberg, Laura; Andone, Cristina, Editura Univers, Bucureşti, 2019. 

Roşulescu, Vladimir, Femei celebre în istorie, Editura Scorilo, Craiova, 2000. 
 
Pagini web utilizate: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Elisabeta_a_Rom%C3%A2niei, link accesat la data de 5 

aprilie 2021. 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Florence_Baker, link accesat la data de 29 martie 2021. 
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Miguel de Cervantes şi minunatele sale născociri 

 
Ofelia MARIAN 

Baia Mare 

 
Se împlinesc anul acesta 405 ani de la moartea scriitorului spaniol Miguel de Cervantes Saavedra, 

bun prilej de a ne reaminti rolul pe care l-a avut, nu doar în Spania natală, ci şi în literatura universală. S-a scris 
mult despre autorul născut în 1547 în Alcalá de Henares şi despre opera sa (probabil nu în totalitate cunos-
cută, căci critica s-a focusat în special asupra celui mai cunoscut roman), cerneala scursă pe multele pagini 
despre aceste cărţi fiind o vie mărturie a înţelepciunii ascunse în fiecare dintre ele şi a interesului stârnit de 
lectura lor. Ele sunt romanele Galateea (1585), Iscusitul cavaler don Quijote de la Mancha (prima parte apare în 
1605, iar partea a doua în 1615), alături de Nuvele exemplare (1613) şi 
romanul alegoric apărut postum Muncile lui Persiles şi Sigismundei (1617). 

Împătimit de poezie, aşa cum o dovedeşte, de timpuriu, în po-
emul Călătorie în Parnas (1574), scrie, sub impuls liric, primul său roman 
Galateea, care se vrea a fi o idilă antipastorală. De asemenea scrie dra-
maturgie, în 1584 fiind deja cunoscut în teatrele madrilene.  

Preluând tehnici din teatru, suprasaturat de poveştile picareşti 
şi pastorale, autorul spaniol creează personaje de un profund realism, 
ironice, dar şi vulnerabile în faţa emoţiilor care iau naştere din incapa-
citatea lor de a se recunoaşte cu adevărat, fiind învăluite în mister şi 
simţire care se cer descoperite de cititor. Aşa se explică de ce persona-
jul Don Quijote (creat după tiparul bătrânului cavaler pe nume de 
Quijana, pe care îl cunoaşte la o nuntă) este incapabil de a se dedubla, 
lăsând astfel ca noi să pătrundem dincolo de aparenţe şi să vedem toa-
te neliniştile şi eşecurile, participând astfel, afectiv, la derularea acţiunii. 
Metoda este folosită şi în Nuvele exemplare. 

Odată cu apariţia primei părţi a romanului în care sunt narate 
isprăvile lui Don Quijote şi ale servitorului său, Sancho Panza, asistăm, 
încă din iarna anului 1605 (când a început să fie citită public, în taver-
ne), la o schimbare de optică a ceea ce înseamnă relaţia scriitor-cititor, 
căci, în plină efervescenţă a romanelor cavalereşti, este propusă o carte profund ancorată în realitate. Din 
acel moment asistăm, pe plan literar, la fenomenul Cervantes (romanul său fiind primul roman modern din 
lume şi cel mai frecvent reeditat de-a lungul timpului), fiindcă, aşa cum demonstrează criticul literar ameri-
can William Egginton în cartea sa Cervantes – omul care a inventat ficţiunea (apărută prima dată în 2016, iar în 
traducere românească la Editura RAO, în 2019), abilitatea scriitorului spaniol de a aborda ficţiunea era ne-
cunoscută până în acel moment. Ideea este bine marcată de Egginton: „Ficţiunea lui Cervantes i-a ajutat pe 
cititori să formuleze ideea modernă a realităţii (fapte care au loc independent de ceea ce gândim), iar această 
idee a devenit chintesenţa întregii filosofii şi ficţiuni moderne”1. Trăind într-o epocă de declin a Imperiului 
Spaniol, Cervantes caută, aşadar, să-şi conştientizeze cititorii în ceea ce priveşte ipocrizia politică şi alte lacu-
ne sociale şi morale, învăţându-i să gândească prin literatură. 

Scrupulos, atent la detaliile vieţii lui Cervantes şi la oglindirea lor în operă (amintesc aici doar că pie-
sele Viaţa în Alger şi Bravul spaniol sunt bazate pe experienţa din perioada petrecută în Alger, iar în nuvela 
satirică Colocviul câinilor ni se înfăţişează absurditatea vieţii, multe pasaje din ele fiind reluate sub altă formă în 
romanul Iscusitul cavaler don Quijote de la Mancha), Egginton aduce argumente solide în a demonstra modernita-
tea naraţiunii, ieşită în lume de sub pana unui creator care a cunoscut o mulţime de frustrări personale, ele 
fiind, probabil, tocmai cele care i-au generat o anume percepţie a vieţii. 

Cum a ajuns să fie folosită ficţiunea şi cum o defineşte criticul american (cadru universitar la Hopkins 
University, specializat pe literatură spaniolă şi sud-americană, precum şi în teorie literară cu aplecare spre stu-
diul relaţiei dintre literatură şi filosofie) aflăm chiar de la începutul cărţii, cu exemplificare la Cervantes, a cărui 

                                                 
1 William Egginton, Cervantes – omul care a inventat ficţiunea, Editura RAO, Bucureşti, 2019, p. 263. 
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iscusinţă „de a crea personaje ce par reale depindea în mare parte de descrierile lui ample şi de atenţia acordată 
glasurilor lor; dar în spatele tuturor personajelor sale sălăşluieşte fascinaţia faţă de trăirile diferite ale unor oa-
meni aflaţi în aceeaşi situaţie şi faţă de emoţiile reale, de la râs la disperare, stârnită de o anumită experienţă. 
Pasiunea înfocată a lui Don Quijote pentru idealurile însuşite din cărţi îi întunecă abilitatea de a distinge fante-
zia de realitate; în mod similar, aspectele care diferenţiază personajele lui Cervantes sunt idiosincrasiile şi per-
spectivele asupra lumii lor, pasiunile ce se împletesc cu percepţia asupra acestor lumi şi sentimentele stârnite de 
succesele sau eşecurile personajelor aflate la o cumpănă”2. 

Studiul minuţios realizat în acest volum vine să alunge toate criticile aduse cunoscutului roman, care 
vorbesc de un text dezlânat, cu povestiri risipite parcă fără noimă. Amintesc aici că unul dintre criticii vehe-
menţi în acest sens a fost Vladimir Nabokov, care observă, totuşi, că naraţiunea „este salvată de la dezastru 
doar de intuiţia artistică a creatorului său, datorită căreia Don Quijote intră în acţiune în momentele cheie ale 
povestirii”3. 

Demonstrând, pas cu pas, legătura dintre cele relatate şi viaţa autorului, compunând astfel o critică 
bine asamblată la mult-hulitul text dezlânat, Egginton pune în lumină elementele novatoare: neconcordanţa 
dintre individ şi societate, spiritul de libertate al gândirii şi al exprimării, puterea ficţiunii, profunzimea cu 
care şi-a construit personajele. Mergând, cu o anume logică, pe firul romanului (metodă folosită şi în inter-
pretarea celorlalte cărţi), universitarul american deznoadă logic misterul scriiturii blândului şi curajosului 
Cervantes, ajungând la următoarea observaţie (referitoare la Iscusitul cavaler don Quijote de la Mancha): „Chinte-
senţa frumuseţii cărţii constă în opacitatea personajelor privind perspectivele şi motivaţiile celorlalte perso-
naje din jur şi în empatia creată de opacitatea lor. Cu alte cuvinte, personajele ajung să semene cu noi, citito-
rii – oameni care se luptă să înţeleagă lumea înconjurătoare, limitaţi de orizonturi şi cunoaştere, şi reacţio-
nează în faţa acestor limite prin propriile emoţii”4. 

Cunoscut mai ales prin celebrul său roman, cu fermecătoarele personaje alegorice şi folosirea inter-
textualităţii, scriitorul spaniol este un deschizător de drumuri spre o nouă filosofie a vieţii şi a societăţii, căci 
opera sa delimitează foarte clar mentalităţile vechi şi cele din perioada în care a trăit (a doua jumătate a seco-
lului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea). Este epoca în care se produce o schimbare radicală de 
mentalitate, creaţie şi percepţie artistică: în planul mental, dacă până atunci voinţa divină era infailibilă, iar 
oamenii nu erau altceva decât expresia acesteia, sfârşitul Evului Mediu marchează subiectivismul şi indepen-
denţa personală, iar arta menită a dezvălui adevărul nemascat. Descătuşat de prejudecăţi, ingeniosul roman a 
marcat nume celebre ale posterităţii. Este suficient să amintesc că în cazul lui Flaubert a fost primul roman 
preferat, Faulkner mărturisea că-l reciteşte anual, iar Borges a încercat să-l reinventarieze ca eseist. 

Iubit sau contestat (nu pot să nu mă gândesc, în acest context, la toate polemicile avute cu Lope de 
Vega), suportând cu stoicism obstacolele existenţiale, Cervantes nu urăşte pe nimeni, căutând să meargă pe 
firul logic al lucrurilor cu dragoste şi înţelepciune, fără resentimente. Aventurier, dar şi soldat devotat al 
Spaniei, sensibil nu doar la propria soartă, ci şi la destinele ţării sale (să nu uităm că a trăit într-o perioadă 
caracterizată prin ură şi violenţă, cu puternice discriminări rasiale), stă aşezat mereu sub pecetea eşecului, 
spunând tot ce îl frământă prin vocea unui nebun care cutreieră o lume reală, spre deosebire de predecesorii 
săi Erasmus şi Morus, care au creat lumi imaginare pentru a-şi exprima dezaprobarea faţă de lumea în care 
au trăit. Concentrându-şi atenţia spre problemele sociale, a scris despre proscrişi, a denunţat ipocrizia politi-
că, xenofobia şi a ironizat crunt corupţia şi prostia, a făcut un elogiu neegalat al lecturii, chiar din primele 
pagini ale cărţii, pendulând, cu măiestrie, între aspectele fictive şi reale ale lumii, fixat mereu la graniţa dintre 
adevăr şi ficţiune. 

Bazându-se pe o vastă bibliografie, din care nu lipsesc Aristotel, Eric Auerbach, Harold Bloom, Jean 
Canavaggio (cel mai mare cercetător al dramaturgiei sale), Sigmund Freud, Erasmus, José Ortega Y Gasset, 
românul Victor Ieronim Stoichiţă (amintesc, referitor la istoricul de artă român, că s-a folosit lucrarea sa The 
Self-Aware Image: An Insight Into Early Modern Meta-Painting... pentru a demonstra conexiunile dintre literatură şi 
pictură în epoca respectivă), criticul american Egginton propune o relectură atentă a operelor lui Cervantes, 
convingându-ne că nu e nimic plicticos în cărţile apărute de peste patru secole, fiindcă ele „nu promovează nici 
roadele imaginaţiei, nici portretul impasibil al realităţii, ci, cu ajutorul unor personaje tot mai viu colorate şi co-
relate cu cititorii dincolo de barierele culturii şi timpului, dezvăluie lupta, pe cât de tragică, pe atât de amuzantă 
dintre realitate şi dorinţa noastră nemuritoare de a-i depăşi graniţele”5. 

                                                 
2 Ibidem, p. 21. 
3 Ibidem, p. 210 (text preluat din Lectures on Don Quijote, volum apărut la San Diego în 1983). 
4 Ibidem, p. 135. 
5 Ibidem, p. 280. 
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Literatura română, în calitatea ei de literatură tânără, a suferit, mai ales în ultimele două secole, 

de un complex al marginalităţii, compensat printr-o accentuată voinţă de sincronizare şi modernizare. 
Această tendinţă nu este străină nici genului diaristic, care începe să se manifeste tot mai îndrăzneţ 
începând cu secolul al XIX-lea. Jurnalele sunt scrise în mare parte de profesionişti ai scrisului, dar ele 
pot aparţine şi altor personalităţi preocupate de conservarea istoriei personale, fără a se îngriji neapărat 
de valenţele estetice ale textelor. Într-o cultură a pudorii, jurnalul se va focaliza, mai ales la început, pe 
faptele exterioare, urmând ca mai apoi, sfios, să se deschidă spre zonele intimităţii. Pentru început, 
semnele scriiturii diaristice pot fi remarcate în proximitatea notaţiei cronicăreşti, pe marginea cărţilor de 
cult, sau, mai evident, ca oglindire a unor călătorii, aşa cum este cea a lui Nicolae Milescu Spătarul, în 
secolul al XVII-lea, sau cea a lui Dinicu Golescu, la începutul secolului al XIX-lea. 

Pe parcursul secolului al XIX-lea, o dată cu consolidarea conştiinţei individuale, alături de 
notaţiile concretului se strecoară neliniştile şi doleanţele eului. Notaţiile de tip diaristic sunt de obicei 
concentrate în jurul unor evenimente majore din plan personal, adică a unor crize existenţiale, care, o 
dată consumate, suspendă şi însemnările. Romanticul Alecu Russo, exilat politic la Soveja, scrie, în 
limba franceză, primul jurnal de criză autentic de la noi, intitulat simplu, Soveja. Introvertit şi melancolic, 
el descoperă farmecul lumii ţărăneşti în primitivismul ei şi plăcerea singurătăţii, care-i permite să se 
concentreze asupra lui însuşi. 

Un alt contemporan al lui Russo, C.A. Rosetti, a realizat, prin Jurnalul meu, opera vieţii sale, un 
veritabil jurnal de criză: „Rosetti ia tocul în mână numai atunci când crede că are de comunicat ceva 
excepţional. Banalul diurn trebuie pus între paranteze. Gloria notaţiei aparţine evenimentului”1. Chiar 
Vasile Alecsandri, spirit mai puţin înclinat spre confesiune, ţine un scurt jurnal în care consemnează 
iubirea tragică pentru Elena Negri. 

Petre Ispirescu, rămas în conştiinţa literară prin culegerea sa de basme, începe un jurnal intim la 
un an după dispariţia mamei sale – aflat deci într-un moment de criză a identităţii –, pe care îl încheie 
cinci ani mai târziu. „Evenimentele relatate sunt o sumă de banalităţi, dar semnificaţia jurnalului se va 
revela abia la sfârşit. Sub pretextul însemnărilor zilnice, Ispirescu ţinea neapărat să-şi facă 
autobiografia”2. Tot un jurnal al crizei va redacta şi Iacob Negruzzi, de data aceasta în limba germană, 
pentru a consemna aventurile sale de student la Berlin, dar şi pentru a-şi promite şi a încerca să se 
schimbe. Întors acasă, Negruzzi va abandona jurnalul, care consemnează astfel o paranteză existenţială 
de maximă intensitate, consumată printre străini. 

Cazul cel mai cunoscut al secolului al XIX-lea românesc este însă jurnalul lui Titu Maiorescu, 
Însemnări zilnice, în care criticul notează, începând cu vârsta de 15 ani, tot ceea ce este semnificativ 
pentru evoluţia sa intelectuală. Jurnal de formare, sobru şi olimpian, Însemnările lasă uneori să se 
întrevadă şi nefericirile, suferinţa de dincolo de efortul zilnic al autorului de a părea impecabil. 
„Maiorescu notează totul cu tristeţe şi cu infinită melancolie, descoperind Golul îndărătul fiecărei 
fericiri de moment, al fiecărui succes. [...] Dacă Maiorescu nu a trăit pentru a scrie un jurnal, el şi-a 
ritmat totuşi existenţa după jurnal, transpunând în paginile acestuia insesizabila mişcare a vieţii”3. 

Anii Primului Război Mondial favorizează proliferarea jurnalelor feminine, datorită condiţiilor 
istorice de criză, care determină o reevaluare a sinelui şi a raporturilor cu lumea. Multe dintre ele s-au 
pierdut fără a fi tipărite, altele au fost păstrate şi redescoperite târziu, apoi au început să fie publicate – 

                                                 
1 Mihai Zamfir, Cealaltă faţă a prozei, Editura Eminescu, Bucureşti, 1988, p. 154. 
2 Ibidem, p. 157. 
3 Ibidem, pp. 165-166. 
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Maria Cantacuzino-Enescu, Jeana Foforeanu, regina Maria, Martha Bibescu, Yvonne Blondel, Elisabeta 
Odobescu-Goga, Lucia Ţenovici, Pia Alimăneşteanu, Arabella Yarka, Neli Cornea. 

Autoarele de jurnal intim de la începutul secolului al XX-lea sunt femei din mediul intelectual şi 
aristocratic, însemnările lor zilnice fiind scrise cu precădere în una dintre limbile de circulaţie de atunci: 
franceza, germana sau engleza. În limba română se scrie sporadic, două exemple în acest sens fiind 
Lucia Ţenovici şi Elena Margareta Ionescu, soţia profesorului Nae Ionescu. De asemenea, există şi 
jurnale nepublicate ale unor scriitoare din epocă, păstrate însă în manuscris „în arhivele personale din 
ţară şi din străinătate, precum şi în fondurile arhivistice ale Bibliotecii Naţionale sau ale Bibliotecii 
Academiei”4. Câteva exemple de astfel de jurnale „cu o deosebită valoare literară şi artistică”5 sunt cele 
ale Marthei Bibescu, Simonei Lahovary, Zoei Bengescu sau Hortensiei Papadat-Bengescu, din care s-au 
publicat fragmente în 1962, în cartea lui Camil Baltazar, Contemporan cu ei: amintiri şi portrete. 

În anii ’30, când jurnalul deja începuse să capete legitimitate în literatura europeană, la noi încep 
să-şi redacteze jurnalele intime intelectuale precum Jeni Acterian, Alice Botez, Alice Voinescu, Mariana 
Şora, Ştefania Cristescu-Golopenţia6, Smaranda Brăescu sau Cornelia Blaga-Brediceanu7, urmărind o 
serie de coordonate tematice precum războiul, corporalitatea, erosul, dialogul cu divinitatea, toposurile 
emblematice ale României interbelice. Epoca devine favorabilă jurnalului şi datorită abordării în 
literatură a unei viziuni autenticiste, subiective, în paralel cu cea din filosofie sau din psihologie. 
Confesiunea devine forma cea mai adecvată de exprimare a acestei generaţii infuzate de existenţialism, 
afirmând trăirismul şi avându-l ca model pe profesorul Nae Ionescu. 

În ciuda detractorilor de seama lui G. Călinescu, toţi marii scriitori ai epocii ţin jurnale, mai mult 
sau mai puţin interesante/valoroase din punct de vedere literar. Intelectualii reflexivi, nespecializaţi în 
arta scrisului, practică şi ei acest tip de scriitură, bineînţeles, sub pecetea tainei. Treptat, începe să se 
nască la noi şi o poetică a jurnalului intim. Printre autorii cei mai cunoscuţii ai acestei perioade îi 
amintim pe Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Eugen Ionescu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, Octav 
Şuluţiu, E. Lovinescu, Gala Galaction, Octavian Goga, Geo Bogza, Jeni Acterian, Alice Voinescu sau 
Arşavir Acterian. 

La fel ca Julien Green sau André Gide, Mircea 
Eliade îşi dublează opera ştiinţifică şi literară cu 
însemnările de tip confesiv. Nu doar Jurnalul, cu cele 
două volume îngrijite de Mircea Handoca şi publicate 
în 1993 la Editura Humanitas, completate apoi în 
2006 de paginile inedite ale Jurnalului portughez, 
alcătuiesc opera memorialistică a acestui scriitor 
complex, ci şi volumele de Memorii, Romanul 
adolescentului miop sau convorbirile cu Claude Henri-
Rocquet, din volumul Încercarea labirintului. Jurnalul 
eliadesc nu este scris cu scopul de a exhiba secrete ale 
vieţii intime, ci consemnează, ca un martor apropiat, 
probleme referitoare la creaţie, la parcursul intelectual al scriitorului, la timpul pe care l-a trăit. Aşa cum 
semnala Eugen Simion, Eliade este un diarist preocupat de forma notaţiilor sale, cărora le suprimă 
spontaneitatea prin rescriere şi prin cizelarea însemnărilor iniţiale, făcute la cald. Eliade este, de 
asemenea, preocupat de poetica jurnalului intim, de funcţionalitatea şi finalităţile acestuia, mărturisindu-şi 
de multe ori concepţiile tocmai în cadrul paginilor de jurnal.   

Mihail Sebastian este un alt reprezentant interbelic al scriiturii diaristice. Jurnalul său (1935-1944) 
este considerat de Gheorghe Glodeanu drept „documentul autentic al unui destin şi al unei epoci de 
răscruce din istoria românească”8, având două componente majore, cea intimă (care atinge şi o temă la 
modă: condiţia evreului) şi cea de laborator al creaţiei. Prin cantitatea masivă de viaţă şi experienţă, 

                                                 
4 Elena-Claudia Anca, Incursiuni în femininul interbelic, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2013, p. 126. 
5 Ibidem.  
6 Ştefania Cristescu-Golopenţia, Sporul vieţii: jurnal, studii şi corespondenţă, Editura Paideia, Bucureşti, 2007. 
7 Cornelia Blaga-Brediceanu, Jurnale: 1919; 1936-1939; 1939-1940; 1959-1960, ediţie de Dorli Blaga, Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008. 
8 Gheorghe Glodeanu, Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei, Editura Libra, Bucureşti, 1999, p. 218. 
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jurnalul lui Mihail Sebastian poate fi citit ca un roman indirect, ca un roman subiectiv, al autenticităţii: 
„Impunând un autentic pact autobiografic, Jurnalul lui Mihail Sebastian este un roman având drept 
personaje principale scriitorii români ai perioadei interbelice. Este vorba de un roman trăit, ce respectă 
în totalitate estetica autenticităţii, al cărui autor este personajul-martor implicat în mod dramatic în 
desfăşurarea evenimentelor”9. 

Deşi după al Doilea Război Mondial s-a produs o ruptură gravă în evoluţia literaturii noastre, 
jurnalul a rezistat onorabil. Un exemplu în acest sens este opera diaristică a lui Radu Petrescu (Ocheanul 
întors, Părul Berenicei, A treia dimensiune), publicată în perioada comunistă, tocmai datorită faptului că nu 
consemnează evenimente, ci „microcosmosuri culturale variate, ce par a se constitui toate în jurul unei 
singure obsesii nemărturisite – aceea de a stabili cu orice preţ continuitatea cu generaţia precedentă, de a 
construi universuri atemporale, soluţii de traversare a deşertului”10. Alte jurnale postbelice, cu certă 
valoare de mărturie tragică a destinului intelectualilor vremii, aparţin lui N. Steinhardt, Ion D. Sîrbu, D. 
Ţepeneag, Mircea Zaciu, Ion Ioanid, Petre Pandrea, Nicolae Balotă sau unor voci ale exilului precum 
Monica Lovinescu, Sanda Stolojan, Paul Goma şi Dumitru Ţepeneag. 

Jurnalul fericirii, respectiv Jurnalul unui jurnalist fără jurnal sunt două exemple atipice de scriitură 
diaristică, pentru că nu respectă convenţiile de poeticitate ale acesteia. Punctul de întâlnire dintre cele 
două scrieri memorialistice este referinţa lor retrospectivă la experienţa carcerală totalitară, precum şi 
raportarea la aceeaşi soluţie salvatoare: credinţa. N. Steinhardt îşi construieşte confesiunea prin retrăirea 
faptelor semnificative într-o cronologie reconstituită, semnalată prin datarea evenimentelor cu destul de 
mare acurateţe. Fragmentarismul notaţiilor este guvernat de memoria involuntară, de fluxul iraţional al 
amintirilor şi imaginilor care se oferă conştiinţei. Scriitura memorialistică este punctată de pasaje de tip 
eseistic, punând în evidenţă erudiţia scriitorului care îi răpeşte confesiunii caracterul prin excelenţă 
spontan. Mesajul central al cărţii vizează asumarea suferinţei ca mijloc de purificare şi de apropiere de 
Hristos. 

Conţinând notaţii scrise între anii 1983 şi 1988, Jurnalul lui Ion D. Sîrbu este alcătuit dintr-o 
suită de glosse, gnome sau microeseuri, adevărate exerciţii de luciditate şi de libertate interioară. Reflecţiile 
sale, infuzate de o concepţie morală asupra vieţii, sunt o modalitate de a radiografia epoca comunistă, 
relaţiile de putere care au constituit-o, acţiunea sa distructivă asupra intelectualilor. Jurnal al exilului 
interior, textul lui Ion D. Sîrbu este şi „un jurnal de lectură, de experienţe intelectuale”11, deci un spaţiu 
simbolic al evaziunii şi al revoltei. Surprinzând lumea în care trăieşte, diaristul o redă prin forţa 
limbajului, prin originalitatea asocierilor culturale, construindu-şi în acest mod autoportretul spiritual. 
Viziunea sa este una dramatică, meditaţiile lucide convertindu-se într-un mijloc de apărare împotriva 
barbariei ameninţătoare a lumii comuniste. 

Printre jurnalele care au fost publicate după 1990 şi care denunţă atrocităţile regimului comunist, 
merită să amintim şi Caietul albastru al lui Nicolae Balotă, Un român la Paris al lui Dumitru Ţepeneag, sau 
seria de jurnale ale lui Paul Goma – Jurnal pe sărite, Jurnal de căldură mare şi Jurnal de noapte lungă, precum şi 
numeroasele volume de Jurnal ale Monicăi Lovinescu. În ciuda circumstanţelor istorice, jurnalele 
continuă să fie scrise în clandestinitate, să se limiteze la statutul de literatură de sertar.  

Apariţiile editoriale de după 1990 scot la iveală o întreagă istorie subterană, concentrată în 
paginile confesive. Publicul este avid de astfel de texte, de a cunoaşte realitatea netrucată a ultimei 
jumătăţi a secolului al XX-lea. Aprecierea lui Dan C. Mihăilescu rămâne emblematică: „Memorialistica a 
fost la noi suprema revelaţie culturală de după 1990. Mai întâi a fost recuperarea trecutului cenzurat: fie 
interzis de-a binelea, fie trunchiat, malformat. Apoi a fost foamea noastră teribilă de biografii mai mult 
sau mai puţin exemplare, foamea de destine – ratate sau împlinite – situate în centrul, la periferia sau 
printre pliurile tainice ale istoriei”12. 

Literatura îşi dovedeşte, prin această lungă serie de texte confesive, rădăcinile adânc înfipte în 
viaţă, în istorie. Jurnalele se transformă în nişte cronici subiective şi dobândesc valoare pilduitoare 
pentru succesori, la fel ca scrierile Vechiului Testament. 

                                                 
9 Ibidem, p. 231. 
10 Mihai Zamfir, op. cit., p. 182. 
11 Gheorghe Glodeanu, op. cit., p. 239. 
12 Dan C. Mihăilescu, Literatura română în postceauşism. Vol. I Memorialistica sau trecutul ca reumanizare, Editura Polirom, Iaşi, 
2004, p. 10. 
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La finele acestui an se va împlini un secol de la apariţia scrierii Închisorile mele. Scrisori adresate unui 

prieten din altă lume, de Ioan Slavici (Bucureşti, Editura Viaţa Românească, 1921, 363 p.). Volumul, de pio-
nierat în literatura română, e scris în timpul detenţiei la Văcăreşti (19 ianuarie-18 decembrie 1919). Struc-
tura sa cronologică oglindeşte fidel traseul „întemniţatului” Slavici prin infernul universului concentraţio-
nar străin sau autohton (Vaţ, Domneşti, Văcăreşti). Preocuparea autorului de a înregistra mizeriile admi-
nistrative, dar şi „anatomia morală” a lumii din închisoare trădează vocaţia gazetărească şi conferă scriiturii 
caracter documentar, în detrimentul valorii estetice. Paginile de certă valoare literară (galeria de portrete – 
Al. Bogdan-Piteşti, T. Arghezi, I.C. Frimu) sunt eclipsate de retrospectivele cu iz politic şi de amplele în-
semnări, îmbibate de intenţiile justificativ-polemice ale luptătorului pentru idealurile naţionale. De altmin-
teri, recenzenţii vremii au surprins prompt notele dominante ale memoriilor. Cartea e considerată, pe 
rând, „operă de dreptate pentru omul politic Slavici” (***, Un nou volum al dlui Slavici, în Adevărul literar şi 
artistic, anul II, nr. 55, 11 decembrie 1921), „cea mai bună fotografie a temniţelor noastre” (C. Mille, Închi-
sorile dlui Slavici, în Lupta, nr. 79, 23 martie 1922), „lipsită de interes literar” (E. Lovinescu, Însemnări literare, 
în Sburătorul literar, 18 februarie 1922) sau, mai târziu, etichetată de-a dreptul „dezgustătoare” (N. Iorga, 
Istoria literaturii româneşti contemporane. II. În căutarea fondului, Bucureşti, 1934, p. 296). Lui E. Lovinescu i se 
datorează prima trimitere (apropiere evidentă încă din titlu şi sesizată, ulterior, de N. Iorga şi G. Călines-
cu), prea puţin laudativă însă, la o operă de notorietate din literatura universală. Potrivit criticului, volumul 
lui Slavici nu e decât „o falsă replică a celebrelor memorii ale patriotului italian antihabsburgic Silvio Pelli-
co”. Dar cine este militantul la care se face referire şi cum se explică celebritatea memorialisticii sale? 

Piemontez de origine (n. 25 iunie 1789, la Saluzzo, în provincia Cuneo), Silvio Pellico studiază la 
Pinerolo şi Torino, apoi petrece trei ani la Lyon. Stabilit la Milano, devine profesor de franceză la un co-
legiu militar; înlăturat de la catedră, dă lecţii particulare, apoi se angajează ca preceptor al fiilor contelui 
Porro Lambertenghi. În acest context cunoaşte personalităţi ale culturii europene precum Stendhal, Ma-
dame de Staël, Friedrich von Schlegel; de asemenea, îşi subordonează preocupările literare tendinţelor 
revoluţionare. Colaborarea sa la revista Il Conciliatore şi afilierea la mişcarea carbonarilor îl aduc în vizorul 
autorităţilor austriece, care-l arestează, în 1820, la Milano. E întemniţat la închisoarea Santa Margherita 
(Milano), transferat la Piombi, apoi la San Michele (Veneţia) şi condamnat la moarte. Pedeapsa capitală e 
comutată în 15 ani de temniţă grea, din care 8 îi execută în fortăreaţa de la Spielberg (Brünn/Brno). Du-
pă graţiere se întoarce la Torino şi se consacră operelor de asistenţă socială patronate de contesa Barolo, 
al cărei secretar şi bibliotecar rămâne până la sfârşitul vieţii (31 ianuarie 1854, Torino). 

Format la şcoala poeziei neoclasice, influenţat de Vincenzo Monti şi Ugo Foscolo (de care îl va 
lega, în timp, o frumoasă prietenie), Silvio Pellico îşi dezvăluie talentul literar scriind tragedii în versuri 
(Laodamia – 1813, Turno – 1814, Francesca da Rimini – 1815, Eufemio di Messina – 1816). Inspirată din ca-
podopera lui Dante, Francesca da Rimini îi aduce aprecierile publicului, dar şi stima lui Byron şi Stendhal. 
Ca o curiozitate, datorită acestei opere numele său e inclus în proiectata „Bibliotecă Universală” a lui 
I.H. Rădulescu1. Inspiraţia poetică nu-l părăseşte nici la închisoare (Ester d’Engaddi, Gismondo da 
Mendrisio, Cantiche), nici după eliberare (Iginia d’Asti, Tommaso Moro, Corradino), însă întâmpină fie ostilita-
tea aceloraşi autorităţi austriece, fie dezinteresul publicului. Spirit lucid şi modest, conştientizează decli-
nul valoric al creaţiilor; resemnat, îşi canalizează scriitura în direcţia formării morale a tinerilor şi conce-
pe De doveri degli uomini (Despre datoriile bărbaţilor, 1834). Titluri care îl plasează pe autorul lor în galeria 
scriitorilor din perioada de efervescenţă revoluţionară cunoscută sub denumirea de Risorgimento. Însă 
faima sa e tributară volumului Le mie prigioni (Închisorile mele, 1832), operă fondatoare, întrucât inaugurea-
ză genul literaturii concentraţionare. 

                                                 
1 Pellico, Silvio, Închisorile mele, studiu introductiv, traducere şi note de Nina Façon, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1965, p. 7. 
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Scrise după eliberare, în 1831, şi publicate, cu aprobarea cenzurii, în 1832, la Torino, cele 99 de 
capitole acoperă 10 ani din viaţa lui Silvio Pellico, cuprinşi între data arestării (vineri, 13 octombrie 
1820) şi cea a graţierii (duminică, 1 august 1830), respectiv a sosirii acasă (17 septembrie 1830). Aşa cum 
aflăm din cele 12 capitole concepute ulterior (în 1837 şi publicate, în italiană, postum, în 1856), ideea 
aşternerii pe hârtie a amintirilor i-a fost inoculată, iniţial, de confesorul său, abatele Giordano, apoi de 
mama lui, a cărei judecată simplă, dar hotărâtă îl ajută să-şi învingă temerile, nesiguranţa, timiditatea şi-l 
determină să publice manuscrisul: „În tot ceea ce facem – mi-a spus ea – să dăm ascultare conştiinţei 
noastre; şi niciodată să nu ţinem seama numai de ceilalţi”2. 

Emoţiile provocate de apariţia cărţii au fost multiple. Îndoielii autorului i-a luat locul satisfacţia, 
dată atât de succesul editorial – (re)editări, traduceri –, cât şi de scrisorile înflăcărate ale compatrioţilor, 
care, văzând în operă o legitimare a idealurilor naţionale, apreciau „evidentul caracter de adevăr care 
emana din orice pagină”3. Cum era de aşteptat, regimul habsburgic s-a arătat cel puţin neliniştit de ime-
diata şi masiva popularitate a volumului. În ciuda absenţei trimiterilor politice, succesul opului a dăunat 
imaginii Austriei, conform unor surse apropiate de Metternich, mai mult decât pierderea unei bătălii. 
Reacţiile stăpânirii (încercarea de a dezminţi faptele relatate, eşuată din cauza documentelor insuficiente; 
tentativele – susţinute de presiuni asupra Vaticanului – de interzicere a cărţii) au rămas însă fără efectul 
scontat. Mai sensibilă e acuzaţia pe care i-o aduc tovarăşii de idei, care-i reproşează, indignaţi, atitudinea 
indulgentă faţă de „duşman”, dar şi excesivul clericalism. 

Revizitarea memoriilor, după aproape două secole de la apariţia lor, ne dezvăluie drama tânăru-
lui intelectual care-şi trăieşte cei mai frumoşi şi promiţători ani în tenebrele închisorilor habsburgice. 
Unica soluţie de evadare din coşmarul cotidian este scrisul; ceasurile dedicate literaturii îi alină solitudi-
nea şi-i conservă sănătatea mentală. Explorarea lucidă a sinelui, redescoperirea umanităţii în cele mai 
mărunte manifestări ale sale, căutarea sensurilor existenţei, acceptarea conştientă a prezentului trimit 
oarecum la principiile conceptului modern de mindfulness. Cartea este, în aceeaşi măsură, o cronică a unei 
experienţe traumatizante şi a unei reconvertiri spirituale – a regăsirii sinelui şi a lui Dumnezeu. Şocul 
odată depăşit, alături de mizeriile fizice apar frustrarea, anxietatea, panica, depresia. Accentul se mută, 
lent şi dureros, de la a face spre a fi, căci adăstarea, timp de 10 ani, într-un veritabil purgatoriu concentra-
ţionar permite accesul la un nivel spiritual superior, jalonat de recunoştinţă, încredere, iubire. În acest 
ton, de seninătate lăuntrică, se încheie memoriile: „Pentru nefericirile trecute şi pentru mulţumirea pre-
zentă, ca şi pentru tot binele şi tot răul care-mi va fi hărăzit, fie binecuvântată Providenţa căreia oamenii 
şi lucrurile, cu voia sau fără voia lor, îi sunt unelte minunate şi pe care ea ştie să le folosească spre sco-
puri demne de ea”4. 

Doi patrioţi, născuţi – ce curios! – în anii unor evenimente istorice cruciale (1789, 1848), animaţi 
de avânturi naţionaliste, arătaţi cu degetul de câţiva contemporani pentru pactizare cu inamicul sau paci-
fism neîndreptăţit, consideraţi desueţi de unii, recuperaţi de alţii. Două destine care, în ciuda numeroa-
selor diferenţe, rămân două semne luminoase ale trecerii prin turbulenţele istorice ale aceleiaşi, fascinan-
te şi policrome Europe. 

Vremile vin; vremile se duc: lumea merge înainte, iară omul, când cu lumea, când împotriva ei. (Ioan Slavici) 
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2 Ibidem, p. 238. 
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4 Ibidem, p. 226. 



Pagini culturale 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS  Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

38 

 
 
 
 

Întoarcerea acasă a vrăjitorului de sunete Iosif Herţea 

1936-2018 
 

Daliana BONAŢ 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Gongul a bătut, cortina s-a ridicat şi prima scenă 

a vieţii „celui mai mare maramureşean specialist în etno-
logie, folclor şi etnografie şi românul cel mai important 
al promovării sunetului ca instrument de muzicalitate şi 
muzicalizare”1, după cum îl numea dr. Teodor Ardelean, 
directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, 
s-a desfăşurat la Ferneziu, suburbie a Băii Mari, în 22 
martie 1936. 

Conceptul scenografic îl transpune în diferite 
spaţii: la Târnăveni, unde îşi petrece copilăria, la Cluj, 
unde urmează atât cursurile Liceului Teoretic „George 
Bariţiu”, pe cele ale Liceului de Muzică, clasa de violon-
cel (1950-1955), cât şi pe ale Conservatorului (1955-
1956), dar şi la Bucureşti, unde îşi continuă studiile mu-
zicale la Secţia de muzicologie-compoziţie, pe care a ab-
solvit-o în 1960. 

Elementele dinamice ale piesei îl aduc mai 
aproape de „acasă”, fiind, în perioada 1960-1970, cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Etnogra-
fie şi Folclor din Cluj, iar munca de teren, oamenii pe care i-a întâlnit (subiecţii) şi mentorii săi (Ovidiu 
Bârlea, Tiberiu Alexandru, Gottfried Habenicht, Constantin Mocanu şi profesorul Mihai Pop din Glod 
(judeţul Maramureş) îi deschid calea spre pasiunea pentru instrumentele muzicale neconvenţionale (dar 
cu posibilităţi de a atinge sonorităţi incredibile), pentru muzica de teatru şi pentru compoziţie.  

În desfăşurarea cronologică a evenimentelor, structurarea momentelor care îl aduc/atrag spre 
oraşul natal continuă. În perioada 1970-1980, deşi era cercetător ştiinţific principal, precum şi lector la 
Facultatea de Muzică a Universităţii din Braşov, primeşte primele aplauze la Teatrul Dramatic din Baia 
Mare, stagiunea 1974-1975, cu două spectacole pentru care Iosif Herţea compune muzică originală. 
Astfel, în 21 noiembrie 1974, are loc premiera spectacolului Nu sunt Turnul Eiffel, de Ecaterina Oproiu, 
în regia lui Adrian Lupu şi Magdalena Klein, scenografia fiind semnată de Radu Corciova. În distribuţie: 
Ruxandra Petru, Ben Dumitrescu, Apriliana Nedeianu-Dimitriu, Jenny Jurcă, Dana Ilie, Cornel Mititelu, 
Dan Antoci, Adrian Răţoi, Antoniu Paul, nume sonore ale teatrului băimărean. 

De asemenea, în 24 iunie 1975, realizează ambianţa sonoră şi cântecele pentru premiera specta-
colului Năpasta, de I.L. Caragiale, în regia lui Adrian Lupu, scenografia Lucu Andreescu. Au interpretat 
actorii: Ion Săsăran, Ben Dumitrescu, Vasile Constantinescu şi Olga Sârbu. 

Din 1980 revine la Cluj-Napoca ca muzeograf principal la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, 
dar şi la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, continuând totodată parcursul artistic, având colaborări 
cu teatrele din Bucureşti, Galaţi, Timişoara, Constanţa, Baia Mare. În stagiunea 1980-1981, pe scena 
Teatrului de Păpuşi din Baia Mare este prezent cu spectacolul Cinci fraţi minunaţi, de George Mihail 
Zamfirescu, regia Kovács Ildikó, scenografia Ida Grumaz, pentru care a compus muzica originală, care 
s-a cântat live. 

                                                 
1 Moment de reculegere în loc de aniversare pentru Iosif Herţea, https://www.directmm.ro/comunitate/cultura/moment-
de-reculegere-in-loc-de-aniversare-pentru-iosif-hertea/, 04.05.2018. 



Pagini culturale 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

39 

Ineditul spectacolului vieţii lui Iosif Herţea continuă. Se stabileşte definitiv în Germania (în 
1990), la Rastatt, dar revine constant în România, pentru colaborări cu cei mai prestigioşi regizori, de la 
Andrei Belgrader, Silviu Purcărete, Cătălin Naum, Adrian Lupu, Alexandru Tocilescu, Andrei Şerban, 
Cătălina Buzoianu, Vlad Mugur, Mihai Măniuţiu, la Dan Micu sau Tompa Gábor, astfel regăsindu-şi 
echilibrul şi libertatea de creaţie. 

În toamna anului 2016, ca un preambul către „Marea Trecere” din 21 martie 2018, Iosif Herţea 
a decis să se „întoarcă acasă”, în spaţiul care a vibrat mereu în sufletul său, printr-o donaţie oferită Bi-
bliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare. Într-o scrisoare trimisă directorului bibliotecii, dr. Teodor 
Ardelean, acesta mărturisea: „Doresc să donez Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” o seamă de valori cul-
turale adunate de-a lungul a patru decenii (1960-2000), în semn de omagiu adus locului în care am văzut 
lumina zilei şi locuitorilor lui”. Astfel, suntem beneficiarii unei averi culturale deosebite, constând în: 
800 de cărţi, 700 de CD-uri şi DVD-uri, 100 de casete, 80 de discuri de vinil şi 1.143 de instrumente – 
90 de instrumente idiofone, 35 membrafone, 25 cordofone şi circa 320 aerofone (150 fluiere din lemn, 
130 fluiere ceramice etc.) şi obiecte tradiţionale, colecţionate de pe toate continentele, o colecţie unicat 
în România ce constituie excepţionalul Cabinet Memorial „IOSIF HERŢEA”.  

Organizarea acestui cabinet s-a făcut sub auspiciile şi viziunea maestrului Iosif Herţea, care îşi 
dorea o valorificare aparte a donaţiei, şi nu doar o simplă aşezare a acesteia într-un muzeu. Astfel, pen-
tru a evidenţia, valoriza şi a pune în circulaţie tezaurul uriaş, cu totul aparte în România, ne-am implicat 
în organizarea mai multor manifestări culturale, în colaborare cu Colegiul de Arte din Baia Mare, obiec-
tele sonore şi instrumentele din Colecţia „Iosif Herţea” fiind folosite cu măiestrie de către elevii din Co-
rul „Madrigaletto” şi Orchestra „Rivulus Dominarum”, coordonaţi de profesorii Călin Ionce, Darie 
Nemeş Bota şi Dorin Florian Chereji, şi cu Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord Baia Ma-
re, specializarea Etnologie, beneficiind de consultanţa de specialitate a dr. Liliana Voş şi a conf. univ. dr. 
Delia Suiogan. 

Despre Iosif Herţea s-au exprimat elogios numeroşi contemporani, printre care Mihai Mănuţiu 
(„Un artist autentic, cu o capacitate uriaşă de a se topi într-o viziune”2), Cătălina Buzoianu („Un perso-
naj parcă mitologic, un arhetip aproape cosmic”3) şi Tompa Gábor („Un creator de muzică vie”). 

Considerăm că este o datorie de onoare ca spectacolul să continue, cortina să nu cadă, iar activi-
tatea ştiinţifică şi creativă a artistului autentic, a personalităţii spectaculoase a etnomuzicologului şi pro-
fesionistului în arta muzicală să fie cunoscute şi recunoscute. 

 
 

                                                 
2 Marinela Ţepuş, Andreea Dumitru, Iosif Herţea – vrăjitor de sunete ciudate, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”, Bucureşti, 
2004, p. 103. 
3 Ibidem, p. 109. 
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Gânduri la o aniversare 

 
Acad. Emil BURZO 

Preşedinte de onoare al Filialei Cluj a Academiei Române 
 
Domnul dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii „Petre Dulfu” din Baia Mare, aniversează 

70 de ani de viaţă. Ce repede se scurge timpul..., trecerea pe nesimţite a anilor fiind, însă, marcată de o 
suită de importante obiective puse în valoare de sărbătorit şi care jalonează timpul trecut. Aniversarea se 
îngemănează totodată cu împlinirea a 20 de ani de când se află, fără întrerupere, la conducerea Bibliote-

cii. Rememorând cu ochii minţii anii scurşi de la prima întâlnire cu dr. Teodor Ardelean  şi nu sunt 

puţini , nu desluşesc schimbări în modul de acţiune şi comportare. Acelaşi om activ, plin de vigoare, 
spiritul său păstrând prospeţimea tinereţii, puterea minţii, precum şi capacitatea de a se entuziasma la 

valorile culturale naţionale, în special din acest colţ de ţară  Maramureşul. Cuvântul său este întotdeau-
na argumentat, consistent şi trădează filosoful format la şcoala rigorii ştiinţifice. Stau mărturie pentru 
aceste afirmaţii creaţiile sale în domeniul culturii, întregite prin intensa activitate desfăşurată în disemi-
narea culturii şi artei naţionale, atât în ţară, precum şi în spaţiul internaţional. Creaţiile sale, materializate 
în cărţi sau articole publicate sau prezentate la conferinţe naţionale sau internaţionale, sunt bine aprecia-
te de cei care le citesc sau le ascultă. În acest context aducem în lumină decernarea Premiului „Ion Pe-
trovici” al Academiei Române pentru lucrarea Limba română şi cultivarea ei în preocupările ASTREI, de o 
deosebită valoare, sau Distincţia culturală acordată tot de Academia Română, atât pentru realizările per-
sonale, precum şi pentru efortul de a introduce elemente din cultura noastră naţională în spaţiul valoric 
internaţional, de mare importanţă în contextul globalizării. 

Domnul dr. Teodor Ardelean s-a afirmat şi se afirmă drept ctitor de biblioteci şi donator de 
cărţi, implicate fiind mai multe unităţi din ţară sau străinătate, printre care bibliotecile de la Chişinău, 
Budapesta, Coslada, Alcala de Henares, Salamanca şi Alicante din Spania, Glasgow din Marea Britanie 
sau Montreal din Canada. Pe plan local, sub conducerea dânsului, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” a 
devenit un important centru de cultură, rivalizând cu marile biblioteci naţionale, atât ca fond de carte, 

cât şi prin numerosul public cititor  elemente de mare importanţă în diseminarea valorilor culturale 
româneşti, precum şi în dezvoltarea pasiunii pentru citit şi, implicit, în ridicarea nivelului cultural. S-a 
dedicat crezului ce pleacă de la necesitatea de a face cunoscută şi, totodată, cinstită cultura naţională, un 
îndemn pentru o mai bună cunoaştere a identităţii şi demnităţii româneşti, a dezvoltării şi dăruirii spiri-
tuale a poporului român.  

Domnul dr. Teodor Ardelean a colaborat, pe parcursul anilor, cu Academia Română, în particu-
lar cu Filiala Cluj-Transilvania. Stau mărturie pentru aceasta constituirea în cadrul Bibliotecii Judeţene 
„Petre Dulfu” a Fondului Documentar al Academiei Române, având în jur de 3.000 de volume. A fost 
înfiinţat în cadrul acestei instituţii Centrul de Cercetare şi Documentare al Academiei Române, cu carac-
ter multi şi pluridisciplinar, care, prin activitatea desfăşurată, aduce importante contribuţii la cunoaşterea 
istoriei şi spaţiului cultural maramureşean. Pentru realizările sale pe parcursul colaborării cu Academia 
Română, Filiala Cluj-Napoca, domnul dr. Teodor Ardelean a fost distins, cum am afirmat mai sus, cu 
Diploma Distincţia Culturală. 

Dr. Teodor Ardelean, cu o aleasă cultură intelectuală, energic, exigent, dar drept, se bucură de apre-
ciere sinceră şi stimă din partea celor cu care a interacţionat. Reprezintă, de fapt, Omul firesc, care tace şi 
face, care se bucură lăuntric de orice fapt menit să aducă noi contribuţii la cultura naţională, precum şi la cu-
noaşterea acesteia. 

Calde şi sincere felicitări, la ceas aniversar, urări de sănătate şi putere de creaţie şi pe mai depar-
te, pentru binele celor din jur şi, totodată, al Instituţiei la cârma căreia vă aflaţi! 

LA MULŢI ANI! 
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Schiţă de portret în acvaforte 

 
Acad. Ioan-Aurel POP 

Preşedintele Academiei Române 
 
Imaginea pe care o am în minte despre profesorul doctor Teodor Ardelean este aceea de om-

fluviu, întruchipat de un şuvoi benefic, capabil să purifice tot răul şi să aducă mereu binele, adevărul şi 
dreptatea. De-a lungul vieţii, nu a stat o clipă locului, să-şi vadă de lecturile şi de scrierile sale, să-şi în-
deplinească datoria impusă de soartă şi să aştepte liniştit trecerea anilor.  

L-am surprins mereu în acţiune, pasionat de cărţi şi de bibliotecă, mai ales de biblioteca judeţea-
nă pe care o conduce. Aici, a reuşit să constituie o zestre de carte unică între bibliotecile de profil, să 

facă din aşezământ un for cultural de prim-plan, să organizeze 
activităţi demne de centrele culturale şi universitare de cel mai 
înalt rang. L-am remarcat ca filosof, ca istoric, ca filolog, ca 
om de cultură şi ca intelectual, în general, iubind creaţia spiri-
tuală clasică, promovând şi produsele minţii şi inimii tinerilor, 
publicând periodice, organizând sesiuni ştiinţifice, simpozioa-
ne, colocvii, colecte pentru Basarabia, nordul Maramureşului 
şi nordul Bucovinei, pentru românii din diaspora. L-am văzut 
ca transilvănean cu obârşia sa în colţul nord-vestic al provin-
ciei istorice intracarpatice, realizat din punct de vedere profe-
sional şi uman în Maramureş, în ţara descălecătorilor, în ţara 
unei nobilimi româneşti mândre şi neplecate. L-am admirat ca 
român integru, preocupat de demnitatea poporului său, de 
soarta sa, de binele său şi de valorile sale.   

Cu firea sa vulcanică, Teodor Ardelean nu a fost şi nu 
este un om comod pentru unii dintre cei din jurul său. Dar 
nici nu a urmărit să fie comod. A urmărit să fie activ, să fie 
constructiv, să adune, şi nu să risipească, şi a reuşit. Nimic din 
ceea ce este omenesc nu îi e străin, nici binele şi nici răul, nici 
dreptatea şi nici nedreptatea, nici adevărul şi nici minciuna. 
Le-a cunoscut în viaţă pe toate, dar nu ca să le cultive, ci ca să 
le aducă imnuri de glorie celor bune şi să le veştejească pe 
cele rele. Îl văd descins din stirpea nobilă a luptătorilor ro-

mâni transilvăneni pentru dreptate, egalitate şi frăţie, din grupul petiţionarilor de la 1791, din cel al me-
morandiştilor din 1894, din elita intelectuală a celor care au făcut Unirea de la Alba Iulia. 

Cu o asemenea moştenire a pornit în viaţă Teodor Ardelean, din ea s-a înfruptat constant, mai 
ales când i-a fost greu, pe ea a sădit-o şi răsădit-o mereu în jur, pregătindu-i pe tineri să înfrunte viitorul, 
ca să-l modeleze, ca să-l facă bun de a fi trăit de urmaşi cu demnitate.  

La moment aniversar, îi urăm, după tradiţia noastră latină, Vivat, crescat, floreat! 
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Teodor Ardelean şi vocaţia de constructor 

 
Dr. Catinca AGACHE 

Iaşi 
 
De la Iaşi la Baia Mare pare cale lungă, dar atunci când doreşti să vezi cum a luat fiinţă un gând, 

cum s-a concretizat o idee în cea mai frumoasă bibliotecă publică nou înfiinţată, zugrăvită cu patos mo-
lipsitor de ctitorul şi managerul ei, atunci distanţa este învinsă de curiozitate, de dorinţa de a vedea con-
cret cum visul a fost transformat în realitate. Aşa l-am cunoscut mai bine, noi, delegaţia ieşeană, pe Te-
odor Ardelean, acasă la Domnia Sa, în Maramureşul pe care îl iubeşte, cum numai maramureşenii pot 
iubi, adică total şi definitiv. Şi încântarea noastră la vizitarea acestei „catedrale”, cum fericit a intitulat-o 
cineva, a trecut de la uimire la admiraţie şi la gratularea celui care, susţinut de un colectiv foarte devotat 
şi aplicat, a realizat această minune în nord de ţară, demonstrând că se poate şi dând un impuls celor ce 
i-au urmat exemplul construind şi dăruind comunităţilor lor noi asemenea instituţii ale cărţii.  

Teodor Ardelean este ceea ce se numeşte un ardelean get-beget, îndrăgostit de plaiurile natale, 
promotor al culturii, istoriei şi tradiţiilor autentice, al vieţii spirituale româneşti, luptător pentru păstrarea 
acestora şi pentru afirmarea ca neam. Un succint portret al său ne vorbeşte despre o personalitate în ade-
văratul sens al cuvântului, un om puternic, de neclintit, precum o stâncă de granit, spirit de dac liber, un 
luptător şi nu un ins mioritic. Este un adevărat fenomen, un om cu o extraordinară forţă de afirmare, a sa 
şi a instituţiei pe care o reprezintă cu mândrie, un exemplu de dăruire şi efort, de spirit vizionar, creativ şi 
inovativ puse în slujba cărţii şi informaţiei, a comunităţii. O personalitate plurivalentă cu o vocaţie cultu-
rală admirabilă, molipsitoare, un model pentru cei pe care îi păstoreşte, dar şi pentru alţi slujitori pasio-
naţi ai cărţii din ţară. A descins în mijlocul celor ce erau doar oameni ai cărţii, asemeni unui nou voievod 
Dragoş, nu urmărind celebrul zimbru, ci drumuri ale performanţei, ale noilor valenţe ale bibliotecii, din 
dubla sa postură de om politic şi om de cultură, reuşind să câştige aprecierea unanimă. E dificil de găsit 
un exemplu de o asemenea anvergură, care a ştiut să folosească relaţiile sale personale pentru a realiza un 
edificiu impresionant dedicat cărţii, poartă mândră de intrare în Maramureş. Deşi are deja o denumire – 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” , instituţia băimăreană ar fi meritat să fie botezată chiar cu numele 
ctitorului ei. Căci lui i se datorează aproape tot ce reprezintă ea acum, ieşirea din acel spaţiu neadecvat de 
dinainte de 1999 şi mutarea în noua construcţie, modernă, funcţională, cu aer occidental, care îşi înalţă 
capul cu mândrie şi demnitate printre surate, aşa cum sunt portul, graiul şi firea maramureşenilor.  

Au trecut de atunci, iată, două decenii, ani în care managerul şi colectivul minunat al acestei in-
stituţii-model au perfecţionat şi mai mult serviciile de bibliotecă, au câştigat publicul cititor, chiar şi pe 
cel sceptic, au transformat-o într-un adevărat centru de viaţă culturală intensă şi de informare comunita-
ră foarte necesar şi solicitat, evident, atrăgător centru de lectură. Revista Familia română, înfiinţată de re-
gretatul Constantin Mălinaş în 1999 şi preluată de Teodor Ardelean în 2008, înscrie în această a doua 
perioadă a sa, etapa băimăreană, un nou capitol, cel al cercetării acribioase şi publicării, adresându-se 
unui public larg, reprezentând un alt exemplu al prestigiului atins de această instituţie şi al notorietăţii 
directorului executiv, redactorului-şef al acesteia, dr. Teodor Ardelean. Dar acest manager creativ, cu un 
neastâmpăr intelectual neosificat, cu simţ patriotic autentic, nu s-a mulţumit cu spaţiul interior şi exteri-
or limitat la zona nordică a ţării, ci a scos biblioteca în afară, înfiinţând filiale după filiale ale acesteia, 
mai întâi în Basarabia (Filiala „Maramureş” din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişi-
nău, 2001), Maramureşul istoric (Filiala de carte românească din cadrul Centrului Multicultural Biserica 
Albă, Ucraina, 2002), comunitatea românilor din Ungaria (Biblioteca „Mihai Eminescu” în cadrul Insti-
tutului Cultural Român din Budapesta, 2003), apoi, în diaspora românească. Urmând exemplul Bisericii 
Ortodoxe Române, din aceeaşi dorinţă de a atenua sentimentul de înstrăinare al emigranţilor români şi 
de a le oferi un sprijin moral şi cultural, înfiinţează primele biblioteci româneşti în Spania (2006, 
Coslada, Alcala de Henares, Salamanca şi Alicante), în Marea Britanie (2010, Biblioteca Românească 
„Ioan Alexandru” din Glasgow), în Polonia, Portugalia, Elveţia, Norvegia, Canada; aşadar, peste 10 bi-
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blioteci realizate prin proiectul „Biblioteci în lume”, neegalat de nicio altă instituţie similară din ţară, nici 
măcar de Institutul Cultural Român, care ar fi îndrituit să o facă, mai ales că dispune şi de finanţare de la 
statul român în acest sens. În plus, a înfiinţat şi o bibliotecă la Mănăstirea Scărişoara Nouă din judeţul 
Satu Mare (2011), pentru a sprijini comunitatea monahală de acolo şi pe cei interesaţi de lectură şi cerce-
tare la faţa locului. Aceste uriaşe realizări presupun fonduri necesa-
re pe care numai un om cu asemenea dorinţă, dârzenie, credinţă şi 
dragoste de semeni a fost capabil să le obţină şi să le aducă spre 
bucuria celor pentru care au fost create.  

Dacă urmăreşti, fie şi sumar, parcursul profesional, cultu-
ral, patriotic al acestui mare român din nordul ţării, nu te mai miră 
realizările sale impresionante, nici acea prestanţă de bărbat de stat 
atinsă şi de distins om de cultură. Absolvent al Facultăţii de Isto-
rie-Filosofie, Secţia filosofie, din cadrul Universităţii „Babeş-
Bolyai” Cluj-Napoca (1970-1976), urmând studii postuniversitare 
de masterat (2005-2006) şi studii doctorale în filologie la Universi-
tatea de Nord Baia Mare (2004-2008), încheiate cu susţinerea tezei 
de doctorat Limba română şi cultivarea ei în preocupările ASTREI (26 
iunie 2008, conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Gheorghe Pop), 
Teodor Ardelean a fost şi este un ferment în trei mari direcţii din 
zonă – politic, cultural, educativ – totdeauna susţinându-se una pe 
alta şi niciodată opozante.  

Afirmat în varii domenii de activitate, el şi-a pus amprenta 
puternic în toate acestea. De la debutul ca redactor (1972-1974, ziarul Năzuinţa Zalău), director la revis-
ta studenţească Nord (1983), redactor-şef (Familia română), la cel de membru al Uniunii Ziariştilor Profe-
sionişti din România (2008), a parcurs un drum care a lăsat urme în miile de articole şi studii publicate 
în ziare locale şi centrale, în reviste de prestigiu. De la bibliotecar, instructor cultural, la cercetător ştiin-
ţific şi manager a urmat un suiş admirabil care a marcat pentru totdeauna destinul celei mai importante 
instituţii a cărţii şi vieţii culturale din nordul vestic al ţării. De la profesor suplinitor la susţinător al dez-
voltării învăţământului superior în judeţul Bihor (1993-1996, Universitatea din Oradea), iniţiator al in-
augurării Filialei Zalău a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad şi înfiinţării Centrului Universitar 
Zalău, fondator al Filialei Baia Mare a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad (1998), la cea de decan 
al nou înfiinţatei filiale (1998-1999), Teodor Ardelean a lăsat urme adânci în istoria învăţământului uni-
versitar în acest colţ de rai al ţării. De la calitatea de membru în Biroul Executiv al Consiliului Judeţean 
Provizoriu al Frontului Salvării Naţionale (1989), la demnităţile de preşedinte al Comisiei pentru cultură 
(1990-1991), preşedinte al Consiliului Judeţean şi vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Uniunii „Va-
tra Românească” Maramureş (1991), preşedinte al PUNR Maramureş (1992), consilier municipal 
PUNR, consilier judeţean (în câteva rânduri: 1998-1999; 2000-2004; 2008-2012; 2016-2020), vicepreşe-
dinte al Consiliului Judeţean Maramureş (1992), la cea de senator în Senatul României (1992-1996), 
Teodor Ardelean a demonstrat că un politician provenit din rândul intelectualilor patrioţi poate construi 
şi nu dărâma, poate veni în sprijinul celor care l-au votat, lucru rar în zilele noastre. Mai mult, pe linie 
obştească, civică, în calitate de membru al Asociaţiunii ASTRA şi vicepreşedinte al Despărţământului 
Baia Mare, consilier ştiinţific al Societăţii Culturale Pro Maramureş „Dragoş-Vodă” Cluj-Napoca, cât şi 
pe linie spirituală (membru în Adunarea eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi 
Sătmarului, 2006-2014), a dovedit aceeaşi seriozitate şi dorinţă de a lăsa ceva durabil în urma sa, de a 
pune în valoare această zonă binecuvântată de Dumnezeu. De la redactor de carte (32 volume) la autor 
de cărţi, a dovedit neodihnă, talent, pasiune în slujirea cuvântului scris încărcat de substanţă. 

Volumele publicate – Fariseii lui Iehova (1983), Cântecele care ne-au însoţit istoria (1990), Din Hiperbo-
reea... în Iberia. Primele biblioteci româneşti în Spania (2007), Problemele limbii române în revista «Transilvania». 
Crestomaţie (2008), Limba română şi cultivarea ei în preocupările ASTREI (2008; carte distinsă cu Premiul 
„Ion Petrovici” al Academiei Române, 2009), Blidaru: Un om, o viaţă, o legendă. Rezistenţa armată din munţi... 
Din dosarele Securităţii... (2014, împreună cu Marin Bancoş), Pietre unghiulare pentru o... bibliotecă de idei 
(2015), Rosturi şi rostiri... (2016), Gânduri pentru o... bibliotecă de idei (2017), Biblioteca de idei. Semper fidelis 
(2021) – pun în valoare nu numai calităţi scriitoriceşti veritabile, un discurs literar şi publicistic concis şi 
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convingător, ci şi o înaltă conştiinţă, atitudine şi simţire patriotică de mare profunzime. Despre tabletele 
sale (din volumul Pietre unghiulare pentru o... bibliotecă de idei), Constantin Cubleşan afirma că sunt „o formă 
vie de consemnare a istoriei actuale, în mers”. Ele vorbesc despre nevoia de modele, rolul bibliotecii şi 
al lecturii în societatea de astăzi, despre aşezăminte monahale, despre Maramureşul iubit ş.a. „Citeşti o 
ştire într-un ziar, asculţi o dezbatere la televiziune şi poţi realiza ce şi câte lecturi stau la baza unei cul-

turi. Sau, poate, unei subculturi, unei stări departe de cultură...”  susţine autorul. 
Cu o minte sclipitoare, înzestrat cu darul oratoriei şi cultul prieteniei, bun creştin şi patriot ar-

dent fierbând pentru binele ţării şi în special al zonei în care trăieşte, hotărât şi cu simţ practic înfăptui-
tor, vizionar, umanist, iniţiator a zeci de proiecte culturale de anvergură, Teodor Ardelean (n. 14 iunie 
1951, Moigrad-Porolissum, judeţul Sălaj) a fost, pe merit, desemnat de Gazeta de Maramureş „Omul Anu-
lui 2020”. Ordinele (Ordinul „Meritul Cultural” în Rang de Cavaler, 2005, acordat de preşedintele 
României), diplomele şi premiile obţinute de-a lungul prodigioasei sale cariere sunt tot atâtea recunoaş-
teri binemeritate ale celui care s-a dedicat total, cu pasiune şi responsabilitate, promovării zonei de 
nord-vest a ţării, culturii române, în general. La mulţi ani la fel de fructuoşi, stimate domnule Ardelean! 
Aţi rămas un „ultim mohican” care poartă mai departe flacăra aprinsă/reaprinsă de generaţia de aur, 
postrevoluţionară, a lumii bibliotecare. Nu putem a ne îndoi că modelul Domniei Tale va fi preluat de 
urmaşi. 
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Teodor Ardelean – model de personalitate complexă 

 
Dr. Ştefan VIŞOVAN 

Baia Mare 
 
Ajuns, iată, la vârsta marii înţelepciuni, Teodor Ardelean poate privi în urmă cu satisfacţie, cu o 

superioară mulţumire, cu mulţumirea lucrului bine făcut, căci nu a trecut oricum prin anii aceştia, ci lă-
sând urme consistente instruind, educând şi formând nenumărate caractere, dar mai ales creând – în 
virtutea admirabilei vocaţii de ctitor, de fondator cu care, deodată cu talanţii – nu puţini – hărăziţi, a 
fost învrednicit încă de la intrarea în lumea aceasta. Se pare că lui i s-a ursit, atunci, în faşă, să fie mereu 
primul, să domine, să conducă, să deschidă uşi ferecate pentru alţii, să se adapteze rapid la situaţii noi, 
adesea imprevizibile, să rămână calm când împrejurarea o cere, dar să se impună vijelios, tumultuos 
atunci când simte că alţii au ezitări nejustificate în a face bine, în a rezolva problemele înspre binele co-
mun, el fiind un adept lucid şi intransigent al lucrului bine făcut. Spiritul de învingător şi ideea de exce-
lenţă sunt componente de bază ale personalităţii sale. 

A fost un elev eminent, care şi-a început şcoala primară având deja la activ o serie de lecturi, 
căci a învăţat de timpuriu să citească. A terminat liceul ca şef de promoţie, a fost olimpic la mai multe 
discipline, a reprezentat cu mare succes Sălajul – judeţul său natal – la concursurile de cultură generală 
ale timpului. Şi-a uimit mai apoi profesorii de la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca prin anvergura cunoştinţelor sale, şi-a luat examenul de definitivare în învăţă-
mânt cu calificative maxime, iar seria superlativelor n-a contenit, atât în regimul trecut, cât şi în cei peste 
treizeci de ani de aşa-zisă democraţie. 

Are o experienţă de viaţă complexă, densă şi pilduitoare. A trecut prin medii diverse: muncitor, 
gazetar, profesor, instructor cultural, director de club studenţesc, şef de partid, vicepreşedinte de consi-
liu judeţean, senator, vicepreşedinte al Senatului României şi preşedinte al Comisiei de privatizare, con-
silier local şi judeţean, cadru didactic universitar, prodecan, director de bibliotecă. A văzut lumea, a tre-
cut prin zeci de ţări ca reprezentant al statului român sau ca simplu cetăţean dornic să cunoască pe viu 
ceea ce aflase din cărţi sau din alte surse de informare. 

Alături de vocaţia de ctitor, se impune să o subliniem pe cea de mentor, care poate fi remarcată 
în toate domeniile în care a activat – cultural, educativ, administrativ, politic – şi în absolut toate activi-
tăţile întreprinse. 

Manageriatul său la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare este unul exemplar. Durează 
de peste două decenii, timp în care a urmărit cum se ridică edificiul, a stabilit formatul, structura, spaţiile 
acesteia, a comandat mobilierul necesar, adecvat profilului instituţiei, a stabilit politicile de achiziţii, a 
implementat programe şi proiecte moderne, originale şi inovative, a impus direcţii, a diversificat servicii-
le, a stabilit sisteme de relaţii intra şi extracomunitare, şi-a constituit echipă, instalând repede Biblioteca 
Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare în fruntea instituţiilor de acest gen din ţară şi asigurându-i o deschi-
dere utilă, lucrătoare şi unică spre exterior. Din iniţiativa sa au fost create nenumărate biblioteci pentru 
românii aflaţi în afara graniţelor ţării – gest cu profunde conotaţii patriotice şi identitare, care a condus, 
totodată, la creşterea vizibilităţii Maramureşului în lume. 

În cei douăzeci de ani de directorat Ardelean, Biblioteca a devenit o veritabilă cetate a culturii ma-
ramureşene, în care se adună pentru studii, informare, elaborări de lucrări etc. elevi, studenţi, cercetători, 
intelectuali din întreg judeţul, unde cei mici au un generos spaţiu de joacă, unde oricine îşi poate găsi 
cartea care-l interesează, poate verifica o informaţie etc. 

Biblioteca emană cultură şi concentrează lumea intelectuală la importante şi diversificate eveni-
mente: lansări de carte, conferinţe, dezbateri, întâlniri cu personalităţi culturale, politice sau ştiinţifice; 
aici se organizează nenumărate cursuri pentru copii, tineri sau adulţi şi tot aici se întâlnesc scriitorii zo-
nei. În toate aceste manifestări culturale de ţinută se reflectă viziunea clară, activă a managerului, înţele-
gerea superioară a rolului bibliotecii în viaţa comunităţii, capacitatea sa de a comunica, de a impulsiona, 
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de a iniţia şi organiza diferite activităţi, imprimând, astfel, vieţii culturale maramureşene o dinamică 
aparte, impresionantă, contribuind efectiv la înălţarea spirituală a zonei şi impunând Biblioteca Judeţea-
nă drept o exemplară instituţie de cultură şi ridicând prestigiul angajaţilor acesteia, iar pe sine drept mo-
del, reper în plan cultural, organizatoric şi, nu în ultimul rând, managerial.  

Extrem de bine informat, erudiţia-i binecunoscută şi apreciată îi permite nu doar să poarte dis-
cuţii pertinente pe cele mai diferite teme, ci şi să conferenţieze consistent, uluindu-şi auditoriul prin bo-
găţia informaţiilor, prin asocierile surprinzătoare la care apelează, prin naturaleţea şi lejeritatea discursu-
lui, generând prin toate acestea o atmosferă de profunde trăiri spirituale, dar impunând, în acelaşi timp, 
stimă şi admiraţie.  

Este un jurnalist, prolific şi de talent, având mii de articole publicate în cotidiene sălăjene şi ma-
ramureşene şi deţinând – în cadrul Gazetei de Maramureş – una dintre cele mai longevive rubrici de in-
formare, atitudine şi educaţie, tabletele găzduite de acest hebdomadar făcând deja obiectul a patru vo-
lume, primite deosebit de favorabil de lumea intelectuală românească. Despre ele au scris la superlativ 
academicieni şi importanţi oameni de cultură, apreciindu-le ca pe un adevărat izvor de idei, de gânduri 
pozitive, de îndemnuri şi propuneri constructive şi subliniind că autorul nu se sfieşte să incrimineze 
neajunsuri, devieri, lipsuri etc., străduindu-se să canalizeze forţele şi preocupările comunităţii înspre 
progres, înspre fapte perene şi să genereze energii pozitive. Numele lui apare, de asemenea, în cotidiene 
maramureşene sau sălăjene, precum şi în multe reviste şi ziare cu circulaţie regională ori naţională: Pentru 
socialism, Graiul Maramureşului, Glasul Maramureşului, Năzuinţa, Tribuna, Vatra românească (al cărei redactor-
şef a fost), Bibliotheca septentrionalis, Astra maramureşeană, BiblioPolis (Chişinău), Oraşul, Astra blăjeană etc. 
Conduce de mai bine de zece ani revista Familia română, una dintre puţinele publicaţii de la noi care se 
adresează românilor de pretutindeni, propunându-şi să le întărească credinţa şi conştiinţa de neam. A 
participat la peste şaptezeci de manifestări cu caracter politic, cultural sau ştiinţific, la conferinţe naţio-
nale şi internaţionale, la forumuri şi reuniuni de lucru, dintre care merită amintite cele de la Paris, Lyon, 
Region Drôme, Washington, Cleveland, Los Angeles, San Diego, Bruxelles, Seul, Frankfurt pe Main, 
Ujgorod, Madrid, Ivano-Frankivsk, Lvov etc. 

Teodor Ardelean îşi iubeşte judeţul natal – Sălajul, iubeşte Maramureşul, iubeşte tot ceea ce ne 
identifică şi ne înalţă ca neam, admiră şi cultivă cu devoţiune limba română – prin prestaţiile oratorice, 
prin scrieri şi prin întreg comportamentul său de intelectual rasat. De altfel, tema tezei sale doctorat se 
referă la preocupările Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român 
pe linia cultivării şi dezvoltării limbii române. Abordează cu dezinvoltură subiecte de mare impact, este 
mereu preocupat să aducă în memoria contemporanilor personalităţi care au făcut istorie, are un adevă-
rat cult pentru cinstirea eroilor neamului, pentru tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti pline de farmec şi 
înţelesuri profunde, manifestă grijă şi respect pentru valorile noastre identitare şi pune mai presus de 
orice ţara şi limba ei, invitându-i şi pe alţii să se asocieze acestor gesturi de înaltă simţire. Prin toate aces-
tea Teodor Ardelean este şi va rămâne un model. Îi doresc ani mulţi şi sănătate! 
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Centenarul naşterii lui Bartolomeu Valeriu Anania 

 
Dr. Tudor NEDELCEA 

Craiova 

 
Îndoiala e jumătatea drumului dintre credinţă şi necredinţă şi poate duce ori la una, ori la cealaltă. Împietritul 

refuză deopotrivă şi adevărul şi certitudinea. El nu solicită miracolul, iar când acesta se produce, totuşi, şi-i oferă evidenţa, 
el va exclama: cu domnul demonilor îi scoate pe demoni. Toma e un necredincios numai prin aceea că, bântuit de îndoială, 
are nesăbuirea de a solicita minunea sensibilă. El nu cunoaşte credinţa pură şi încă 
nu a învăţat că minunea demonstrativă e argumentul vulgar al lui Dumnezeu pen-
tru spiritele inferioare. Este el un spirit inferior? Până la acest prag, cel puţin, aşa 
se arată. Dar Domnul îl cunoaşte mai bine pe Toma şi, înainte ca acesta să-şi fi 
rostit cererea, întinde palmele spre el, îi oferă urmele cuielor şi urma suliţei şi... 

Este cugetarea unui mare cărturar român, atins de aripile mora-
lei şi filosofiei (deşi nu ar fi permis să i se spună filosof, cum fac alţi 
„filosofi” fără cărţi de filosofie), cu un destin aparte, pilduitor pentru 
vremurile pe care le trăim azi.   

Teologul, dar şi poetul, dramaturgul, prozatorul, memorialistul, 
traducătorul Valeriu Anania s-a născut la 18 martie 1921, în localitatea 
vâlceană Glăvile (unde un grup de intelectuali din Râmnicu-Vâlcea îi 
vor organiza o casă memorială). Mama sa, Ana (născută Mărgăritescu), 
este fiica preotului din comuna vâlceană Amărăşti, iar tatăl, Vasile Anania, mic negustor de ţară, apoi 
muncitor în Bucureşti (după 1944), era născut în comuna Bosu, judeţul Alba. Între 1928 şi 1933 urmea-
ză cursul primar de cinci clase în comuna natală, îl continuă la Seminarul Central din Bucureşti (1933-
1941), unde editează revista Rediviva; la liceul bucureştean „Mihai Viteazul” susţine bacalaureatul. Are 
primul contact cu rigorile puşcăriilor, fiind arestat în 1941 şi dus la Malmaison, fiind suspectat că a par-
ticipat („din întâmplare”, zice el) la înmormântarea lui Corneliu Zelea Codreanu. Este arestat din nou în 
octombrie 1943 şi condamnat pentru „posedare ilegală de armă”, închis la Jilava, apoi în lagărul politic 
de la Târgu-Jiu, eliberat în aprilie 1944. Dar Siguranţa şi Securitatea îl urmăresc permanent. 

După revenirea de la Sibiu la Cluj a Universităţii „Regele Ferdinand”, studentul Anania se im-
plică în lupta împotriva mişcării iredentiste maghiare din 10 mai 1946 de la Cluj, devenind o figură em-
blematică a mişcării antirevizioniste şi anticomuniste a studenţilor români. Detaliile asupra acestei miş-
cări din primăvara clujeană a anului 1946 consemnează în broşura: Arh. Bartolomeu, Clujul universitar al 
generaţiei 1946, în memoriile lui Valeriu Anania, supliment al revistei Renaşterea (Cluj-Napoca, 1996), parte 
integrantă a volumului Memorii (redactat în Detroit, SUA, între august 1973 şi mai 1974), volum apărut 
complet (696 p.) la Editura Polirom din Iaşi, în 2008. În urma acestei implicări proromâneşti, studentul 
Anania a fost exmatriculat de la Universitate, la 4 iunie 1948, şi deferit justiţiei politice. A fost nevoit să 
peregrineze pe la mai multe mănăstiri sau în locuri din munte, până la mănăstirea Bistriţa Olteană. Aici 
are marele noroc să-l descopere proaspătul patriarh, Justinian Marina (tot vâlcean), care-şi asumă res-
ponsabilitatea să-l ia la Patriarhie, unde funcţionează ca independent, apoi inspector pentru învăţămân-
tul patriarhal şi director al Bibliotecii Patriarhiei. 

Cu prilejul Centenarului naşterii patriarhului de veşnică pomenire Justinian (în 2001), Î.P.S. Bar-
tolomeu explică, emotiv, dar obiectiv, toate aceste hărţuiri ale securităţii bolşevice, fiind chiar „săltat” 
într-o noapte, dar eliberat la intervenţia patriarhului. Se zice pe atunci, în favoarea condamnatului Ana-
nia, că Justinian patriarhul avea trecere la Gh. Gheorghiu-Dej, pentru că l-a ajutat când a evadat din la-
gărul de la Târgu-Jiu. În volumul Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist, 1945-1958, vol. 1 (Bucu-
reşti, 2001), sunt publicate documente primare din arhiva Securităţii, în care apare figura de antibolşevic 
a patriarhilor Justinian şi Teoctist şi prigoana neîncetată împotriva tânărului Anania. În cele din urmă, 
este arestat în 1958 (după vizita la Moscova a patriarhului), judecat şi condamnat la 20 de ani de muncă 
silnică pentru „uneltire contra ordinei sociale”. La Jilava concepe Amintirile peregrinului apter, la Aiud po-
emele dramatice Steaua Zimbrului şi Meşterul Manole. În 1959 este obligat să devină martor în procesul lui 
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Radu Gyr, torturat pentru că n-a spus ce voiau judecătorii. Este eliberat în 1964, printr-un decret gene-
ral de graţiere. „Puşcăriile m-au călit, moartea mă va elibera”, nota el, în 2005, cu amărăciune şi înţelep-
ciune. În perioada 1941-1948, cu întreruperi, urmează cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti, 
Cluj şi Sibiu, dar şi cursuri de medicină şi muzică instrumentală la Cluj (1945-1946). 

Valeriu Anania este tuns în monahism la Mănăstirea Antim din Bucureşti (2 febr. 1942), hiroto-
nit şi hirotesit ierodiacon la aceeaşi mănăstire, este diacon la mănăstirile Polovragi şi Baia de Arieş, sta-
reţ la Mănăstirea Topliţa (1942-1948), hirotonit preot şi i se acordă rangul de arhimandrit (23 oct. 1967). 

După eliberarea din închisoare, face parte din delegaţia B.O.R., condusă de patriarhul Justinian, 
care a vizitat bisericile orientale din Egipt, Etiopia şi India, este numit preot al Arhiepiscopiei Misionare 
Ortodoxe Române din SUA, misiune consemnată în masivul volum de Memorii, pe care l-a dorit publi-
cat după cinci ani de la moartea sa, scris atunci, în misiune, păstrat într-un seif de bancă cu cifru secret, 
manuscris recuperat de autor în 2001. 

La întoarcerea din SUA este numit director al Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R. (1976-
1982), aici inaugurând colecţia „Părinţi şi scriitori bisericeşti” şi a „Studiilor de Teologie Morală şi 
Dogmatică” ale lui D. Stăniloae. 

Între 1982 şi 1993 se retrage la Mănăstirea Văratec, unde traduce, magistral, timp de 11 ani, Bi-
blia sau Sfânta Scriptură, apărută în 2001, doar ca ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, cu binecuvântarea şi 
prefaţa P.F. Teoctist. Această versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu 
Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe numeroase alte osteneli, are o importanţă deosebită, 
aşa cum subliniază şi P.F. Teoctist în „precuvântare”: „Această nouă ediţie a Sfintei Scripturi în limba 
română, denumită prin hotărârea sinodală nr. 255/2001 «ediţie jubiliară a Sfântului Sinod al B.O.R.», 
aduce înlesnirea oferită de introducerile în cărţile biblice, belşugul de note şi comentarii clarificatoare ale 
textului sfânt, metoda atât de necesară în zilele noastre când prin tendinţele prozelite se oferă credincio-
şilor, cu agresiune şi tălmăciri eronate ale Sfintei Scripturi”. (Tocmai pentru aceste calităţi ale diortosirii 
Bibliei nu se mai găseşte pe piaţă?!) 

În 1990 a făcut parte din Grupul de Reflexie pentru Înnoirea Bisericii. 
La 23 ianuarie 1993 este ales de Adunarea Naţională Bisericească (transformată în Colegiul Elec-

toral Bisericesc) ca arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului la 7 februarie 1993, înfiinţând aici, la 1 
mai 1991, Radio Renaşterea. Din 2006 devine mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. 

La 15 aprilie 1993, Senatul Universităţii de Medicină din Cluj-Napoca anulează Ordinul nr. 
2440/1946 privind exmatricularea studentului Valeriu Anania şi îi conferă titlul de onoare al Universită-
ţii de Medicină şi Farmacie. La crunta închisoare din Aiud, Î.P.S. Bartolomeu a intrat ulterior nu ca de-
ţinut politic, ci ca mitropolit, oferindu-le deţinuţilor lecţii de viaţă şi de credinţă. 

Bartolomeu Valeriu Anania a fost şi un reputat scriitor. A debutat la 13 octombrie 1935, cu po-
ezia „Pământ şi cer” în revista Ortodoxia. La Radio Bucureşti şi pe scena Operei Române din Bucureşti 
se interpretează piesa sa Jocul fulgilor (la 26 noiembrie 1938, respectiv în februarie 1939). Cu ajutorul lui 
N. Iorga, pe scena Teatrului Ligii Culturale din Bucureşti i se joacă piesa La furcărie şi poemul Dochia, la 
Teatrul Naţional (martie 1940). După o absenţă în publicistica literară, din cauza încarcerărilor, Valeriu 
Anania revine, tot ca dramaturg, cu piesa Mioriţa, jucată la Teatrul „Barbu Delavrancea” din Bucureşti, 
tipărită în 1966, cu o predoslovie de Tudor Arghezi (debut editorial). Este autorul unei impresionante 
bibliografii literare: Meşterul Manole (1968), Du-te vreme, vino vreme! (1969, 1972, 2001), Păhărelul cu nectar 
(1969), Geneze (1971), Steaua Zimbrului (1971), Poeme cu măşti (1972), File de acatist (1976), Istorii agrippine 
(1976), Străinii din Kipukua (1979), Greul pământului (1982), Rotonda plopilor aprinşi (1983), Anamneze 
(1992), Hoţul de mărgăritare (1993), Din spumele mării (1995), Poeme alese (1998), Atitudini (1999), De dincolo 
de ape (2000), Opera literară (vol. I-IX, 2003-2008), Memorii (2008) etc. Poeta Ioana Diaconescu, cercetă-
tor CNSAS, a publicat în serial în România literară dosarul său, în care a demonstrat că n-a fost colabora-
tor al Securităţii (trimis în misiune în SUA, unii au încercat să-l denigreze insinuând această colaborare). 

În 2010 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Dar, până atunci, a fost onorat cu 
importante premii, cum ar fi: Premiul Uniunii Scriitorilor (1982), Premiul „Opera Omnia” al filialei Cluj 
a Uniunii Scriitorilor din România (2001), Premiul special al Uniunii Scriitorilor pentru volumul Memorii 
etc. 

Bartolomeu Valeriu Anania a trecut la Domnul, la 31 ianuarie 2011, lăsând urmaşilor o viaţă 
demnă, exemplară şi o operă remarcabilă. 
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Arhiepiscopul Justinian, Părintele spiritual şi înnoitorul Rohiei 

 
Arhim. dr. Macarie MOTOGNA 

Stareţul Mănăstirii Rohia 

 
Date biografice 
Anul acesta, în 28 mai, se împlinesc 100 de ani de când, în Duminica Mare a anului 1921, când preo-

ţii intrau la slujbă, în Plopişul Maramureşului, la întretăierea Ţării Lăpuşului cu Ţara Chioarului, venea pe 
lumea aceasta Ioan Chira, cel care avea să devină monah, arhimandrit, stareţ, episcop-vicar, episcop 
eparhiot, arhiepiscop ad personam, Justinian Arhiepiscopul, supranumit voievodul spiritual al Maramureşului.  

După ce şi-a petrecut copilăria în satul natal, unde a urmat şi cursurile şcolii primare în anii 1928-
1934, când a sosit vremea alegerilor, la 19 ani, tânărul Ioan Chira, tot într-o zi de duminică, în 12 martie 
1941, şi-a lăsat mama – văduvă, singură – şi, pe jos, a luat drumul mănăstirii până la Rohia, o vatră monahală 
pe care nu o văzuse niciodată, dar de care avea să se îndrăgostească pentru totdeauna. Aşadar, anul acesta se 
împlinesc şi 80 de ani de când vrednicul de pomenire, Părintele nostru Justinian, a intrat în viaţa monahală. 
La Rohia îşi doarme şi somnul de veci, la poarta mănăstirii, aşa cum i-a fost dorinţa, în mormântul care a 
fost pregătit încă din timpul vieţii sale. La mănăstire a fost primit de către stareţul Nifon Matei, iar în 2 mar-
tie 1942 a fost tuns în monahism, primind numele de Justinian. A frecventat cursurile Liceului Ortodox de 
băieţi „Simion Ştefan” din Cluj-Napoca. 

În 15 august 1942 a fost hirotonit ierodiacon, iar în 17 aprilie 1943 a fost hirotonit ieromonah de că-
tre Nicolae Colan, episcopul Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. A fost licenţiat al Institutului Teologic 
Ortodox de grad Universitar din Sibiu (1966), cu o teză despre Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia (monografie). 
În vremuri grele, în plin război, la doar 23 de ani, a preluat conducerea Mănăstirii Rohia, iar între anii 1944 şi 
1973, timp de 30 de ani, a fost stareţul ei. În anul 1948 a fost hirotesit Protosinghel, iar în anul 1967, la pro-
punerea episcopului Teofil Herineanu, al Vadului Feleacului şi Clujului, a fost ridicat la rangul de arhimandrit. 
Tot la propunerea episcopului Teofil al Clujului, în 9 iunie 1973 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului, primind titlul de Maramureşeanul, iar hirotonia întru arhie-
reu a avut loc în 9 septembrie 1973 în Catedrala Arhiepiscopală din Cluj-Napoca. În septembrie 1990 a fost 
ales episcop al reînfiinţatei Episcopii Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, iar instalarea a avut 
loc în 11 noiembrie 1990 în Catedrala istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare. 

La 13 decembrie 2009 a fost ridicat la rangul de Arhiepiscop onorific de către Preafericitul Părinte Da-
niel, patriarhul României, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. I-au fost conferite patru 
titluri de Doctor Honoris Causa, de către: Universitatea din Oradea (2001), Universitatea „1 Decembrie 1918” 
din Alba Iulia (2009), Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (2010) şi Universitatea de Nord din 
Baia Mare (2010). 

În anul 2011, Preşedinţia României i-a conferit distincţia Steaua României. A fost răsplătit cu titlul de 
Cetăţean de Onoare al Judeţului Maramureş şi peste 40 de primării din cuprinsul eparhiei l-au cinstit cu titlul 
de Cetăţean de Onoare. 

Duminică, 30 octombrie 2016, la ora 10.30, când toţi preoţii slujeau sfânta şi dumnezeiasca liturghie, 
Părintele Arhiepiscop Justinian, sub ochii noştri înlăcrimaţi, a trecut la cele veşnice, pentru a liturghisi îm-
preună cu îngerii în Împărăţia lui Dumnezeu. S-a născut într-o zi de duminică, duminica a intrat în viaţa 
monahală şi tot duminica, în timpul liturghiei, a intrat în veşnicie pentru că a iubit slujirea liturgică. O viaţă 
închinată slujirii lui Dumnezeu şi oamenilor.  

 
Stareţul Justinian – înnoitorul Rohiei 
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, Transilvania a rămas văduvită de mănăstiri. După Marea Unire 

din 1918, a luat fiinţă Mănăstirea Rohia, „prima de acest feliu din Ardealul alipit”, şi în această mică vatră 
monahală şi-a început noviciatul în 12 martie 1941 tânărul Ioan Chira din Plopiş, care avea să devină Părinte 
al părinţilor şi al slujitorilor din Maramureş şi Sătmar. Mănăstirea avea numai câţiva vieţuitori, ţara era în pe-
rioada celui de-al Doilea Război Mondial, iar tânărul stareţ Nifon Matei, la vârsta de numai 31 de ani, avea să 
treacă la Domnul şi mănăstirea să rămână fără păstor.  

Din anul 1944 până în septembrie 1973, mănăstirea a fost condusă cu multă destoinicie şi har de că-
tre Arhimandritul Justinian Chira. Odată cu numirea părintelui Justinian la stăreţia mănăstirii, începe o nouă 
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etapă în istoria Rohiei. Din punct de vedere administrativ, mănăstirea începe să se dezvolte foarte mult. 
Dintr-un mic schit avea să devină o lavră a monahismului ortodox românesc. În această perioadă se constru-
ieşte „Casa de Stejar” (1965), apoi „Casa Stăreţiei” (1969-1972), iar în Vale se ridicaseră două case mari în 
perioada anilor 1955-1959, se adună material pentru Casa cu Paraclis şi s-a gândit un plan de reconstrucţie a 
mănăstirii pe care avea să îl pună în practică, sub directa sa supraveghere, succesorul în scaunul stăreţesc, 
Arhimandritul Serafim Man şi stareţii care au urmat. 

Stareţul Justinian Chira a creat o nouă direcţie pentru viaţa monahală de la Rohia, în plan duhovni-
cesc, administrativ, cultural şi misionar-pastoral.  

Iată cât de elocvent descria, în 5 iulie 1978, preotul prof. dr. Nicolae C. Buzescu relaţia pe care a 
continuat-o stareţul Justinian după ce a urcat pe treptele arhieriei, cu succesorii săi şi înflorirea acestei mă-
năstiri ca rod al ascultării şi binecuvântării: „Am avut unicul şi fericitul privilegiu să pot urmări evoluţia mă-
năstirii Rohia, prin faptul că am fost prezent aici, în diferitele etape ale dezvoltării ei. Progresul este uluitor şi 
este măsura efervescenţei spirituale a vieţuitorilor de aici. Etapa cea mai strălucită şi care a impregnat şi ori-
entarea pentru viitor este cea cu care P.S. Justinian, actualul episcop vicar de Cluj, Vad şi Feleac, a activat ca 
stareţ. P.S. Sa a izbutit să creeze o comunitate duhovnicească monahală puternică, în nordul Transilvaniei, 
chintesenţă a ortodoxiei româneşti maramureşene... 

Ultima etapă, dintre 1975 şi 1978, constituie pentru mine marea surpriză: Mănăstirea Rohia s-a îm-
podobit şi înfrumuseţat cu noi clădiri, rodul fericit al avântului şi al muncii părintelui stareţ Serafim Man, al 
obştii monahale şi al deplinei colaborări dintre mănăstire şi P.S. episcop Justinian, care coordonează întreaga 
activitate...”1. 

În cele ce urmează, redăm câteva dintre impresiile lăsate în Cartea de Aur a mănăstirii, de unii dintre 
oamenii de cultură sau simplii pelerini pe care duhul lui Dumnezeu i-a purtat pe la Rohia. Istoricul şi acade-
micianul Mircea Păcurariu a vizitat în mai multe rânduri Mănăstirea Rohia şi a făcut un număr de însemnări 
pentru istoria mănăstirii. În continuare iată două dintre ele, consemnate în Cartea de Aur a mănăstirii noas-
tre, şi anume: „După ani îndelungaţi am reuşit să revăd, pentru câteva zile, sfântul aşezământ ortodox şi ro-
mânesc de la Rohia. Am putut constata uşor că s-au ridicat atâtea construcţii noi în incinta mănăstirii, dar 
«duhul» Rohiei a rămas acelaşi: al iubirii de neam şi de ţară, dar mai cu seamă al slujirii dreptcredincioşilor 
creştini din Ţara Lăpuşului şi din întregul spaţiu geografic şi etnic românesc. 

Dumnezeu să binecuvânteze strădaniile vrednicilor vlădici Justinian şi Justin şi ale tuturor slujitorilor 
mănăstirii. Rohia, 29 iulie 1999 – Sf. Calinic2”. 

Iar în 21 august 2013, vizitând din nou mănăstirea împreună cu distinsa sa soţie, Mioara Păcurariu, 
scria: „Am cunoscut Mănăstirea Rohia în urmă cu 50 de ani, adică în anul 1963, când era condusă de tânărul 
protosinghel Justinian Chira, actualul arhiepiscop al Maramureşului şi Sătmarului. De atunci mănăstirea a 
prosperat mereu, atât sub aspect gospodăresc, cât mai ales spiritual, tot datorită fostului stareţ, dar şi succe-
sorilor săi la conducerea mănăstirii. Dorim actualului stareţ, părintelui Macarie Motogna, sănătate şi noi rea-
lizări în munca sa de îndrumare duhovnicească şi culturală a mănăstirii3”. 

Arhimandritul dr. Casian Crăciun, actualul Arhiepiscop al Dunării de Jos, pe când era duhovnic la 
Institutul Teologic din Sibiu, în anul 1986, într-un pelerinaj pe care l-a făcut în Maramureş, şi în special la 
Rohia, avea să zugrăvească frumos în cuvinte o imagine a Rohiei, ca rod al misiunii şi muncii stareţului 
Justinian Chira: „Pe coama stâncoasă a Rohiei, în Ţara Lăpuşului, măreaţa ctitorie, Mănăstirea «Sfânta Ana», 
fortăreaţă a Ortodoxiei noastre în Transilvania de Nord, îşi trece, cu succes, examenul de maturitate, de con-
sacrare şi catalogare în concernul «vetrelor de sihăstrie românească» din «Salba de aur a Carpaţilor»... 

Realizările de la Rohia sunt rodul rugăciunii continue şi a muncii fără întrerupere a vieţuitorilor mo-
nahi angajaţi total în slujirea lui Dumnezeu prin slujirea bunului suflet al maramureşenilor, care se identifică, 
aici, în acest «Sion românesc» la tot pasul. Aici am urcat «la loc înalt, cu gânduri înalte», spre înălţarea vieţii 
în sfânta noastră Biserică Ortodoxă şi-n Patria iubită...  

Cu siguranţă, realizările pe plan edilitar-gospodăresc n-ar fi fost posibile fără realizarea, mai întâi, a 
ctitoriei de oameni, capabili de jertfă şi dăruire, prin iubirea aproapelui. Numai aşa aproapele, orice om, s-a 
putut regăsi în aspiraţiile spirituale ale obştii de la Rohia, care a transformat lacrima văduvei şi bănuţul ei în 
altar al tămăduirilor şi-n şcoală a bărbăţiei. De aceea se cuvine la un moment ca acesta, de bilanţ provizoriu, 
al unui simplu închinător, să se evoce, cu cuviinţă, ctitoria umană monastică autentică ortodoxă şi româ-
nească al cărui suflet a fost, este şi va rămâne vlădica Justinian cu numele şi faptele Maramureşului. Toţi pă-

                                                 
1 Cartea de Aur a Mănăstirii „Sfânta Ana” din Rohia, vol. I, pp. 142-143. 
2 Ibidem, p. 288. 
3 Cartea de Aur a Mănăstirii „Sfânta Ana” din Rohia, vol. II. 
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rinţii de azi, fiecare la locul său, continuă la consolidarea edificiului, dificil, al formării de oameni în obşte şi 
în lumea credincioşilor şi închinătorilor care se abat pe aici. 

La numai 60 de ani de existenţă, contactul imediat al închinătorului, ori vizitatorului, cu Biserica înti-
nerită, cu Paraclisul în aer liber, cu clădirea pe stâncă cu Paraclis, Bibliotecă, de toată lauda preocupărilor căr-
turăreşti şi-a dragostei de carte, Casa Poeziei, într-un cuvânt totul, este moment de admiraţie şi legitimă mân-
drie pentru geniul creator al transilvănenilor din Nord în pofida vitregiilor vremurilor, ce trebuie să rămână în 
trecut pentru totdeauna! Rohia demonstrează vivacitatea, acurateţea şi puterea românului la el acasă mândru 
de a se simţi aici ca şi la Putna, Neamţ, Cozia sau alte altare ale lui Dumnezeu pe tot întinsul Patriei4”. 

Cele afirmate de noi şi relatate mai sus sunt întărite şi confirmate de către ucenicul cel mai apropiat 
al arhiepiscopului Justinian, părintele Iustin Sigheteanul, fost stareţ al mănăstirii, apoi arhiereu-vicar şi astăzi 
succesor în scaunul de Arhipăstor al Maramureşului şi Sătmarului. În 11 ianuarie 2000, când îl cinstim pe 
Sfântul Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte şi făcând o retrospectivă a vieţii monahale de la Rohia, 
avea să consemneze următoarele cuvinte: „Arhimandritul-stareţ Justinian Chira (1944-1973) va regândi viaţa 
şi activitatea mănăstirii în plan duhovnicesc, pastoral, cultural şi administrativ, orientând-o foarte sănătos şi 
aducând-o la statutul de mănăstire cu mare prestigiu cultural şi pastoral misionar. Mai important a fost faptul 
că s-au adunat până în 1959 peste 20 de vieţuitori şi, dacă duhul pustiitor al Decretului nr. 410 din 1959 nu i-
ar fi dat afară, astăzi monahismul transilvan ar dispune de mulţi părinţi cu experienţă duhovnicească apţi să îi 
povăţuiască pe tinerii novici din noile noastre mănăstiri. Biblioteca mănăstirii care numără aproximativ 
40.000 de volume este tot ctitoria dânsului. Am putea spune, fără teama de a greşi, că aceasta a fost vremea 
cea mai binecuvântată din viaţa mănăstirii. Din 1973, când stareţul Rohiei – Justinian – a fost chemat la 
treapta arhieriei, a urmat arhimandritul Serafim Man, care a continuat munca de consolidare a construcţiilor, 
adăugând trei clădiri noi la cele existente, sub atenta supraveghere şi îndrumare a P.S. Justinian. 

În tot acest timp, mulţimi mari de credincioşi, cu miile şi zecile de mii, cercetau din ce în ce mai 
mult mănăstirea, simţind folosul rugăciunilor părinţilor de aici. Aşa încât Mănăstirea Rohia se bucură de un 
mare prestigiu misionar şi cultural. Fără îndoială că rolul Mănăstirii Rohia a fost, este şi va fi acela de mamă 
duhovnicească cu braţele şi poarta mereu deschise către mulţimea fiilor ei5”. 

 
Arhimandritul Justinian Chira şi vocaţia de-a forma oameni 
Tânărul stareţ s-a preocupat îndeaproape de formarea unor vieţuitori statornici şi cu dragoste de 

mănăstire, îngrijindu-se îndeaproape şi de pregătirea lor intelectuală. A statornicit câteva reguli de vieţuire 
monahală la Rohia, între care amintim principiile: statornicia, zdroaba călugărească, regula vocaţiei, regula 
credinţei, a caracterului şi a testării sociale. De aceea, după 1944, s-a format la Rohia o obşte nouă, cu tineri 
vrednici, statornici şi legaţi de mănăstire6. Sub conducerea arhimandritului Justinian, în anul 1958, numărul 
obştii monahale cunoaşte cel mai mare număr de până atunci: 23 de vieţuitori7. 

Din anul 1953, la mănăstirea Rohia a funcţionat o şcoală monahală, unde a predat stareţul mănăsti-
rii, dar şi câţiva profesori de la Institutul Teologic din Cluj au ţinut prelegeri, printre care pr. prof. dr. Liviu 
Munteanu, pr. prof. dr. Nicolae Balca, pr. prof. dr. Petru Deheleanu şi pr. Ioan Bunea8. Şcoala a funcţionat 
până în 1959 şi programa după care s-a predat a fost cea dată de Sfântul Sinod pentru funcţionarea şcolilor 
monahale în anul 19539. În fiecare zi, după micul dejun, stareţul mănăstirii Rohia, arhimandritul Justinian 
Chira, timp de o oră, vorbea obştii monahale din Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi şi chiar unele lucruri ele-
mentare şi de conduită pentru a putea traversa perioada ateo-comunistă care se instalase la noi în ţară şi care 
era din ce în ce mai ostilă Bisericii, în general, şi monahismului, în special, pentru că monahii sunt luptătorii 
din linia întâi. 

Aşa cum s-au derulat lucrurile în toată ţara, nefastul Decret nr. 410/1959 s-a pus în aplicare şi asu-
pra obştii monahale de la Rohia. Scoaterea vieţuitorilor din mănăstiri s-a făcut etapizat, primul val având loc 
la începutul anului 1958, când minorii au trebuit să părăsească mănăstirea. Acest lucru s-a petrecut şi la mă-
năstirea „Sfânta Ana” Rohia. 

La 24 ianuarie 1958, stareţul Mănăstirii Rohia, protosinghelul Justinian Chira, avea să-l informeze pe 

                                                 
4 Cartea de Aur a Mănăstirii „Sfânta Ana” din Rohia, vol. I, p. 204. 
5 Ibidem, pp. 292-293. 
6 Arhim. Serafim Man, Mănăstirea Rohia, Maramureş, Editura Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Ediţia a II- a, 
1989, pp. 26-28. 
7 Arhiva Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, nr. 111 din 1958. 
8 Justinian Chira, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia – monografie, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi 
Sătmarului, Baia Mare, 2009, pp. 151-152. 
9 Arhiva Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, nr. 116 din 1954. 
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episcopul Clujului, Teofil Herineanu, că la data de 21 ianuarie s-a prezentat la mănăstirea Rohia Talpoş Vasi-
le, împuternicitul Departamentului Cultelor pentru Raioanele Şomcuta şi Lăpuş, care i-a luat o declaraţie în 
care spunea: 1. „nu mi se dă voie să zidesc biserica ce am început în vale şi 2. ca să trimit acasă pe fraţii mai 
tineri de 18 ani, lucru pentru care mi-a luat, sub semnătură, declaraţia pe contrapagina aceasta10”. 

Monahii sau fraţii de mănăstire care urmau cursurile seminariilor teologice începând cu anul 1958 au 
fost excluşi din şcoli sau trecuţi la „fără frecvenţă”, pentru a putea fi daţi afară din mănăstire mai uşor, moti-
vând că nu au 25 de ani şi nu frecventează nicio şcoală. Aşa s-a întâmplat şi cu doi vieţuitori din obştea mo-
nahală de la Rohia.  

A doua etapă a avut loc la mijlocul anului 1959, şi iată ce consemna în acest sens, în Jurnalul perso-
nal, stareţul mănăstirii, protosinghelul Justinian Chira: 

„5 iunie 1959 
Din ordinul autorităţilor astăzi a trebuit să meargă acasă din mănăstirea noastră părintele ierodiacon 

Teodor Bude şi monahul Vasile Burzo, precum şi fratele Ioan Florian. În săptămânile trecute a mai fost or-
din să plece din mănăstire acasă fratele Vasile Florian, fratele Simion Poptelecan, fratele Ştefan Leş şi fratele 
Petru Şanta. Precum şi monahul Flavian Şanta, care însă, pe când a venit ordinul, a murit. 

6 iunie 1959 
Doamne, dă-ne răbdarea şi tăria mucenicilor şi dragostea şi bunătatea sfinţilor faţă de Dumnezeu şi 

faţă de oameni”11. 
Cei care primeau ordin de plecare erau siliţi de către autorităţi să părăsească mănăstirea, dar după un 

oarecare timp iarăşi se întorceau, de aceea găsim numele unora trecut în mai multe ordine de evacuare. 
Cea de-a treia etapă şi ultima de aplicare a Decretului nr. 410 a avut loc în toamna anului 1959. Or-

dinul prin care Stăreţia Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia era înştiinţată că vieţuitorii mănăstirii trebuie să pără-
sească acest sfânt locaş era din 27 octombrie 1959, cu nr. de înregistrare 7318/1959, prin care se spunea ex-
plicit: „Până la data de 1 noiembrie 1959 veţi binevoi a lua măsuri ca să rămână ca vieţuitori în mănăstire 
numai acei care la 1 ianuarie 1959 împliniseră 25 de ani de vârstă. 

Toţi acei care la această dată nu aveau împliniţi 25 de ani vor merge acasă la părinţi. Vă veţi îngriji 
însă ca din bunurile mănăstirii să primească îmbrăcăminte civilă şi eventual ceva alimente”12. 

Izgonirea din mănăstiri a vieţuitorilor s-a făcut în grabă, repede şi la început de iarnă, la 1 noiembrie, 
nerespectându-se niciun principiu omenesc şi nici libertatea omului.  

După plecarea obştii monahale, autorităţile au făcut presiuni şi asupra stareţului să părăsească mă-
năstirea, în schimb asigurându-l cu tot felul de promisiuni, dar acesta n-a cedat, încrezându-se în ajutorul lui 
Dumnezeu şi al Maicii Domnului care patronează mănăstirea13. 

Redăm în continuare câteva dintre sfaturile pe care stareţul mănăstirii Rohia le-a dat ucenicilor înain-
te de a părăsi lăcaşul: 

„Păstraţi-vă credinţa şi dragostea de Dumnezeu. Păstraţi-vă sufletul, grija cea dintâi să ne fie mântui-
rea lui. Păstraţi-vă darul preoţiei şi legământul sfânt al călugăriei, întotdeauna. 

Fiţi ucenici şi următori adevăraţi ai lui Hristos, ai sfinţilor apostoli şi mucenici, ai cuvioşilor şi ai tu-
turor celor ce bine şi-au săvârşit viaţa păzind credinţa. Gândiţi-vă mereu cât de scurtă şi trecătoare este viaţa 
din lumea aceasta şi răbdaţi cu tărie orice încercare, orice nevoie cu bucurie, cum au răbdat sfinţii mucenici 
şi toţi câţi au iubit pe Hristos.  

Copiii mei buni, copiii mei dragi, nu uitaţi niciodată clipele frumoase şi senine petrecute în curată jert-
fă şi muncă încordată în acest sfânt locaş al bucuriei. Nu uitaţi tot ce v-am învăţat frumos şi bun şi mă iertaţi 
de câte v-am greşit. Aş fi vrut să fac pentru voi mai mult, mai mult bine, dar nu am putut. Îmi pare rău de 
toate câte v-am greşit! Îmi pare rău că am fost prea aspru de multe ori cu voi. De aceea vă rog să iertaţi pe cel 
ce numai din grija şi dorinţa ca să fiţi buni şi să nu vă pierdeţi am făcut asta. Iar de acum, dacă în chip văzut 
nu vom mai putea sluji la altarul Stăpânului şi Dumnezeului nostru, să facem din inima noastră altar preacurat 
Dumnezeului celui veşnic şi, în chip tainic şi nevăzut, să-I slujim prin fapte bune şi gânduri curate. 

Ţineţi rânduiala şi legământul pus înaintea lui Dumnezeu cu tărie de mucenici până la moarte! 
Fiţi buni cu oamenii, luptaţi-vă să le daţi cea mai sfântă pildă şi mângâiere prin viaţa voastră senină, 

plină de bucurie, sfinţenie şi înţelepciune. Fiţi în mijlocul oamenilor ca nişte miei blânzi şi buni ai lui Hristos. 

                                                 
10 Arhiva Mănăstirii Rohia, Dosarul nr. 50, vol. II/1958, fila 5. Această declaraţie există olograf şi a fost scrisă sub presiunea 
şi în faţa împuternicitului. 
11 Justinian Chira, Jurnalul personal, vol. VII, 1959, pp. 7-8. 
12 Arhiva Mănăstirii Rohia, Dosarul nr. 53, vol. III/1959, fila 174. 
13 Justinian Chira, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia – monografie, pp. 200-201. 
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Nu vă lăsaţi niciodată atraşi la rău, ci atrageţi voi la bine pe oricine.  
Găsiţi-vă o ocupaţie bună din care să vă întreţineţi, să vă nevoiţi alungând urâtul şi gândurile negre. 

Organizaţi-vă viaţa frumos şi ordonat, citiţi mereu, luminaţi-vă mintea neîncetat prin citirea cărţilor bune. 
Nu uitaţi: acum este chemarea sfinţilor, acum se va vedea cine este ucenic al lui Hristos şi fiu al lui 

Dumnezeu cu adevărat. Acum se va vedea câţi sunt fiii veacului acestuia dintre cei ce s-au ospătat până 
acum la masa lui Hristos, spunând lumii că sunt ucenicii Lui. 

Stâlpi de lumină să fim pe pământ! Plecaţi-vă acum fruntea lângă pieptul lui Hristos şi ca o lumânare 
să ne sfârşim viaţa la picioarele Lui”14. 

Acestea sunt doar câteva dintre îndemnurile pe care stareţul Justinian le dădea monahilor în vremuri 
de restrişte. Dar, aşa cum un Părinte ştie să-şi călăuzească copiii, aşa păstorul cel duhovnicesc al Rohiei a 
ştiut în vremuri de pace şi de război duhovnicesc să călătorească printre stânci şi valuri învolburate. 

 
Părintele Justinian Chira – iubitor şi creator de cultură 
Părintele Justinian a făcut ucenicia doar trei ani pe lângă stareţul Nifon Matei, iar de aici încolo a 

rămas să înveţe singur cititul Sfintei Scripturi şi al cărţilor duhovniceşti, cum să călătorească pe calea deveni-
rii spre desăvârşire şi să urce treaptă cu treaptă până la vârsta de 96 de ani, când a trecut la Domnul. De când 
a intrat în mănăstire a fost nedespărţit de cărţi în general, dar mai ales de Sfânta Scriptură, de Patericul egip-
tean, de Ava Dorotei şi de alte lecturi duhovniceşti pe care le avea la căpătâiul patului şi din care se alimenta 
mereu, până când a trecut la Domnul. Acestea, cărţile, îi erau „prietenii cei mai buni” şi din care citea cu ne-
saţ, spre mereu aducere aminte, învăţătura Sfinţilor Părinţi.  

A scris multe cărţi, a publicat sute de studii, articole şi prefeţe care întregesc opera Înalt Preasfinţiei 
Sale. A fost pătimaş pentru cultură, pentru citit. De 
cele mai multe ori, lumina din chilia de la Rohia se 
stingea dimineaţa pe la ora 3 sau 4, pentru că arhie-
piscopul Justinian se ruga sau scria zeci de pagini în 
Jurnalul propriu ori nu se putea dezlipi de vreun 
autor anume pe care-l redescoperea în nepreţuita 
bibliotecă personală. Apoi, dimineaţa, cu faţa trans-
figurată şi veselă, spunea: „Uite ce am citit, uite ce 
am descoperit astă noapte!” Acestea au fost patimi-
le ierarhului nostru care l-au propulsat pe o scară a 
valorilor intelectuale şi duhovniceşti inegalabile şi 
cine a interacţionat şi relaţionat cu Înalt Preasfinţia 
Sa s-a vindecat de multe patimi şi a găsit răspunsuri 
la numeroase şi neînţelese întrebări.  

A citit şi a scris, a adunat cărţi, dar ce ră-
mâne peste veacuri este inestimabila bibliotecă a mănăstirii de la Rohia, care numără acum aproximativ 
45.000 de volume. Biblioteca Mănăstirii Rohia a fost fondată de stareţul Justinian Chira, cumpărând cărţi cu 
banii trimişi de acasă, de mama lui. În mare parte i se datorează biblioteca de la Rohia, iar după trecerea la 
Domnul a Înalt Preasfinţiei Sale, succesorul în scaunul eparhial, Preasfinţitul Părinte Iustin i-a dat bibliotecii 
de la Rohia numele de Biblioteca „Justinian Arhiepiscopul”. 

Ca om duhovnicesc şi vizionar ce a fost, stareţul Justinian a înţeles că o vatră monahală poate rezista 
doar prin credinţă şi cultură. Cultura, o bibliotecă, un muzeu, un atelier pot să acopere în vremuri de restriş-
te desfăşurarea actului liturgic. Astfel, o vatră monahală poate să reziste şi să dăinuie prin artă şi cultură. 
Acest lucru l-a făcut din plin stareţul Justinian şi a fost sesizat de cei care au trecut, de-a lungul timpului, 
pragul acestei vetre monahale.  

Preotul G. Coman, la 31 august 1966, nota următoarele în Cartea de Aur a Mănăstirii Rohia: „S-a în-
temeiat acest aşezământ de trăire creştinească şi românească – «Mănăstirea Rohia», din îndemnul cuprins în 
zestrea bogatului suflet al poporului nostru. 

P.C. părinte stareţ Justinian Chira, pe lângă munca de-a îngriji şi spori acest aşezământ, a început încă 
o trudă: de a zidi aici o cetate a cărţilor. Să-i ajute Dumnezeu, că bine face. «Mănăstirea» îşi va găsi loc potrivit 
şi se va simţi bine în «cetatea» cărţilor, aşa cum cartea şi-a găsit locul şi s-a simţit bine în trecut în mănăstire”15. 

                                                 
14 Justinian Chira, Jurnalul personal, vol. VII, 1959, la data de 23 X 1959. 
15 Cartea de Aur a Mănăstirii „Sfânta Ana” din Rohia, vol. I, p. 53. 
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Iar un alt iubitor de carte şi pelerin al acestei mănăstiri avea să aprecieze la justa valoare nestematele 
din biblioteca mănăstirii şi munca stareţului Justinian. Astfel, în 18 august 1978, mărturisea următoarele: 
„Simt adesea datoria de-a trece pe acolo pe unde cu mii de ani în urmă strămoşii noştri au lăsat urmele fiin-
ţei şi statorniciei lor milenare. Anul acesta am străbătut vechea vatră românească a Maramureşului şi pentru 
scurtă vreme am vizitat un locaş înzestrat cu o frumoasă bibliotecă de comori româneşti: Rohia. Cărţile de-
venite rare – datorită vitregiei vremurilor, însemnările sincere ale posesorilor lor de odinioară – printre pri-
mii iubitori de slovă de pe aceste meleaguri, legăturile lor fine în piele şi metal – mărturie a unor meşteşugari 
pricepuţi şi înţelegători ai gustului vremii, toate m-au încredinţat că oblăduitorul de totdeauna al acestui fru-
mos şi patriarhal locaş – P.S. Justinian Chira – a ştiut să găsească, datorită înţelepciunii fără de înconjor a 
fenomenului cultură, firul neîntrerupt care leagă spiritualitatea geto-dacă, peste care Roma şi-a pus pecetea ei 
biruitoare, cu măreţele realizări ale României”16. 

Cele 195 de Caiete în manuscris lăsate posterităţii de către Părintele nostru Justinian reliefează omul 
duhovnicesc ancorat puternic cu credinţa în Dumnezeu, având iubire neţărmurită faţă de Maica Domnului, 
consecvent cu viaţa şi faptele care se derulează în viaţa sa. Consemnarea faptelor, ideilor, cuvintelor şi eve-
nimentelor derulate în cei peste şaptezeci de ani de viaţă monahală ai părintelui Justinian arată statornicia în 
faptă, cuvânt şi acţiune – statornicia, virtute la care îndemna mereu Părintele nostru Justinian Arhiepiscopul. 
Cercetând aceste scrieri, descoperim cu uşurinţă sufletul atins de sfinţenie al arhiepiscopului Justinian, care 
se bucura de răsăritul de soare, de ploaie, de zăpadă, care se bucura de întâlnirea cu fiecare om. Bucuros 
primea la orice oră, în orice zi, de la vlădică până la opincă, spunând mereu: milă îmi este de popor!  

A relaţionat, a corespondat, a consiliat şi a dialogat cu oameni de cultură ca: Ioan Alexandru, N. 
Steinhardt, Geo Bogza, Dumitru Stăniloae etc. Iată ce scria Geo Bogza în Cartea de Aur a Mănăstirii Rohia, 
în 22 octombrie 1978: „Am urcat până aici, la propriu şi la figurat, într-o duminică de toamnă, dând peste 
minunate locuri şi minunaţi oameni şi peste neşterse amintiri ale Preasfinţitului Justinian Maramureşea-
nul”17. 

Iar cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea, părintele Dumitru Stăniloae, după ce a petre-
cut la Rohia timp de două săptămâni împreună cu soţia, apoi, în 19 iulie 1957, a fost părtaş la slujba tunderii 
în monahism a câtorva vieţuitori, a dat mărturie despre viaţa duhovnicească din timpul stăreţiei vrednicului 
păstor Justinian Chira: „Am fost, eu şi soţia mea, o vreme, oaspeţii acestei sfinte mănăstiri. Am cunoscut 
bine duhul ei. Am fost învăluiţi şi pătrunşi adânc de puterea cu adevărat dumnezeiască a acestui duh. Modul 
în care Părintele Protosinghel Justinian Chira conduce şi formează sufleteşte pe părinţii şi fraţii acestei sfinte 
mănăstiri, spre tot mai multă asemănare cu Hristos Domnul, e un mod întrutotul ortodox şi românesc, ţi-
nând seama de duhovnicia ortodoxă şi de tradiţiile străbune. Modul acesta înfrumuseţează sufletul tinerilor 
adunaţi aici pe direcţia posibilităţilor româneşti, asemenea smeritelor înflorituri de pe uşile sfintelor biserici, 
de pe ştergarele de la icoane, asemenea simţirilor exprimate curat şi duios, contemplativ şi îngeresc în izvoa-
rele noastre. Niciodată n-am văzut suflete de tineri feciori ai satelor noastre atât de curate, de delicate, de 
distinse, de smerite, de o nobleţe duhovnicească atât de cuceritoare ca aici. Sunt nişte modele de ce poate 
face credinţa din sufletul omenesc şi în speţă de ce culmi de frumuseţe poate urca sufletul românesc prin 
credinţă şi prin Ortodoxie. Prin această mănăstire pătrunde ca o pecete lumina ortodoxă tot mai adânc în 
sufletul românesc şi-l apără şi-l scoate de sub influenţele ce-l înstrăinează de el însuşi. 

Prin codrul mănăstirii se aud cântări de îngeri în cinstea Maicii Domnului, se simte suflarea din pa-
cea Duhului Sfânt. Facă Dumnezeu ca acest Duh să se întindă departe în acest ţinut”18.  

Prin toată activitatea duhovnicească, administrativă, culturală şi pastoral-misionară pe care a desfăşu-
rat-o stareţul Justinian Chira, atât în timpul stăreţiei, cât şi din demnitatea de arhiereu, s-a impregnat asupra 
acestui loc şi a vieţuitorilor care au trăit şi trăiesc aici, încât putem spune că arhiepiscopul Justinian a creat un 
duh al Rohiei, duhul lui Justinian. Acest duh se trăieşte de către vieţuitori şi se simte de cei care cercetează 
această oază de isihie. 

Vrednicul de pomenire Teoctist, patriarhul României, a cercetat Mănăstirea Rohia de cinci ori, iar în 
luna august a anului 1998, numea mănăstirea Rohia – cuib de vulturi duhovniceşti: „Mulţumim cu smerenie 
Bunului Dumnezeu pentru a ne fi învrednicit să revedem acest «cuib de vulturi» ai Duhului Sfânt şi să ne 
închinăm în Sfânta şi noua biserică – aşternutul picioarelor lui Dumnezeu. 

Binecuvântăm strădania neobositului frate în Hristos, Părintele Episcop Justinian şi a Vicarului său, 
iubitorul de Hristos, care înviorează cu spor misiunea Sfintei noastre Biserici şi tot ceea ce am văzut şi auzit 

                                                 
16 Ibidem, p. 148. 
17 Ibidem, p. 150. 
18 Ibidem, pp. 73-74. 
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în aceste două zile, închinate Maramureşului”19. 
Iar Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vizitat mănăstirea ca stu-

dent, iar apoi a binecuvântat-o ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, în luna august 2002, mărturisind ur-
mătoarele:  

„Rohia – o Lumânare de înviere! 
În drum de la Nicula la Bogdan-Vodă, am revăzut Rohia, ctitorie a marelui episcop iubitor de Învie-

re: Justinian Chira. 
Două biserici noi se înalţă în Rohia, fiecare zidită din credinţa în Înviere şi în viaţa veşnică a poporu-

lui român unit, prin Botez, Cruce şi Înviere cu Hristos-Domnul. Gură de Rai ca frumuseţe naturală, Rohia 
este în acelaşi timp vatră de Paşti ca frumuseţe culturală creştină! Sfânta Ana şi fiica ei, Maica Domnului, te 
ajută să înţelegi taina Bisericii, ca taină a mutării de la frumuseţea pământească la frumuseţea cerească, de la 
viaţa biologică la viaţa teologică, ca înălţare a omului smerit şi rugător în iubirea şi lumina lui Dumnezeu cea 
mai presus de lume! La Rohia, totul este rugă: şi mintea şi natura! 

Biserica cea nouă din zid, aici, la Rohia, transfigurează stânca şi colina în rugăciune statornică şi înăl-
ţătoare. Biserica cea nouă din lemn, o nouă poartă a cerului, transfigurează pădurea în rugăciune mlădiată şi 
odihnitoare! 

Din toate părţile, Rohia te cheamă la urcuş interior spre înviere”20! 
Iar în luna decembrie a anului 2009, ca Patriarh al României, Daniel a invocat binecuvântarea lui 

Dumnezeu peste obştea şi lucrarea misionară a acestei mănăstiri: 
„Binecuvântează, Doamne, obştea acestei mănăstiri, ctitorie a Înaltpreasfinţiei Sale părintelui arhie-

piscop Justinian Chira, pentru a fi sfinţitoare şi misionar-duhovnicească în poporul binecuvântat al Maramu-
reşului şi Sătmarului, neam de voievozi şi de creştini mărturisitori”21. 

Stareţul Mănăstirii Rohia, protosinghelul Iustin Hodea, în 12 martie 1991, gândindu-se la roadele 
muncii şi binecuvântărilor, dar şi ale dragostei ierarhului Justinian, faţă de Mănăstirea Rohia, nota următoa-
rele: „Pentru mănăstirea noastră, ziua de 12 martie este ziua în care Păstorul nostru sufletesc de aproape 18 
ani, Preasfinţitul Justinian, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu Cel care toate le rânduieşte potrivit «sfatu-
lui voii Sale», a intrat în Mănăstirea «Sfânta Ana» Rohia, legându-şi cu legătură nedezlegată viaţa de viitorul şi 
destinul acestui aşezământ ortodox, unde, aşa cum însuşi Preasfinţia Sa o mărturiseşte, a petrecut cei mai 
frumoşi ani din viaţă. La început ca novice, dar acest noviciat n-a durat mult, deoarece la numai 3 ani de 
mănăstire a trebuit să-şi asume, pe deplin, deloc uşoara misiune de părinte sufletesc şi stareţ al mănăstirii, 
stăreţie care a durat aproape 30 de ani şi pe parcursul căreia, cu toată tăria se poate spune, s-au pus bazele 
vieţii monastice la Rohia. Roadele le culegem şi noi astăzi şi le vor culege vieţuitorii şi în viitor...  

Şi pentru că suntem convinşi că, deşi ca ierarh a avut parte de multe şi nenumărate ocazii de a vedea 
locuri frumoase, totuşi nu ne considerăm egoişti când dorim a spune că primul, unicul în felul său şi cel mai 
preţuit în sufletul Preasfinţiei Sale este Rohia – mama noastră, a celor de ieri, de azi şi de mâine”22. 

În 17 mai 1974, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Justinian Maramu-
reşeanul, făcea o mărturisire-testament faţă de mănăstirea de suflet a Preasfinţiei Sale, Mănăstirea Rohia: 

„Având o misiune de îndeplinit, azi am trecut pentru a şaptea oară pe la Mănăstirea «Sfânta Ana» 
Rohia, de când am fost chemat şi am fost hirotonit episcop. Şi acum, mai limpede decât oricând, am desco-
perit că, deşi am plecat la Cluj, sufletul meu a rămas la Rohia. Aici mi-a rămas şi chipul imprimat în atmosfe-
ră, în atmosfera pe care am creat-o şi în regula de viaţă pe care am statornicit-o şi în inima credincioşilor din 
aceste părţi, pe care nespus de mult i-am iubit şi din partea cărora m-am învrednicit să fiu iubit. 

Şi acum până sunt în viaţă şi mă aflu la Cluj, sufletul oamenilor chinuiţi de sete de linişte, bucurie şi 
pace aici mă caută şi nu vor înceta să mă caute mereu. În viaţă şi în moarte, acum şi în vecii vecilor – cu în-
găduinţa lui Dumnezeu – aici voi veghea mereu, mă voi ruga mereu pentru poporul meu român, pentru oa-
menii din orice popor, pentru toţi cei ce au frica lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste trăiesc şi se apro-
pie de acest loc binecuvântat de Dumnezeu, care este Casa Maicii Domnului şi aşezământ sfânt pentru toţi 
sfinţii şi îngerii. 

Aproape treizeci şi trei de ani, 12 martie 1941-9 septembrie 1973, am trăit în această sfântă mănăsti-
re neîntrerupt. Aici am căutat şi am găsit calea spre cer. Aici am făcut şcoala aspră, dar Sfântă a pustniciei. 
Aici am învăţat să cunosc şi să iubesc adânc pe oameni. Aici am cunoscut ce este dorul cel prea sfânt al cre-

                                                 
19 Ibidem, p. 282.  
20 Ibidem, p. 312. 
21 Ibidem, p. 382. 
22 Ibidem, pp. 216-217. 
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dinţei în Dumnezeu. În singurătatea care m-a înconjurat, aici am auzit glasul ce nu se uită o eternitate. Aici 
am văzut lumina cea adevărată. Aici, în greutăţi şi necazuri, în bucurii şi în muncă, am văzut mâna lui Dum-
nezeu stând mereu deasupra mea. 

De aceea, pentru vecii vecilor, aici mi-a rămas inima. 
Aici mă voi întoarce iarăşi când va hotărî Bunul Dumnezeu. Aici doresc să-mi odihnească trupul sub 

glie, până la a doua venire a Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 
Tot ce am doresc să rămână la această Sfântă Mănăstire şi nimeni nu are binecuvântarea să-şi însu-

şească ceva din cele închinate Domnului.  
Biblioteca cu acest gând am adunat-o: să rămână modest dar generaţiilor viitoare, pe care nespus de 

mult le cinstesc şi mă rog fierbinte să aibă viaţă liniştită, fericită, împăcată cu Dumnezeu şi plină de dragoste 
şi înţelepciune. 

Bucuria mea este Rohia, Mândria mea este Rohia, Mângâierea mea este Rohia, grija şi dragostea mea 
sunt Rohia, Cinstea mea este Rohia, pentru tot ce are ea luminos şi frumos. Pentru tot ce face ea pentru po-
porul nostru, pentru oameni, în general, pentru fericirea şi mântuirea lor, pentru lumea aceasta zbuciumată, 
chinuită, neliniştită. 

Bucuria mea sunt bunii şi blânzii mei fraţi, pe care i-am crescut şi au rămas aici, să ducă mai departe 
făclia Evangheliei lui Iisus Hristos. Să ţină aici mereu candela aprinsă întru slava lui Dumnezeu, biserica des-
chisă pentru binele poporului, altarul împodobit cu Sfânta Liturghie aşa cum am rânduit să se săvârşească în 
fiecare zi. 

Cei douăzeci de monahi pe care i-am tuns în sfântul şi îngerescul cin monahal sunt cel mai sfânt şi 
mai scump câştig al meu. Poporul dreptcredincios care m-a ascultat şi s-a trezit la o viaţă nouă în Hristos 
este nepreţuita mea comoară. 

Sufletele alese ale oamenilor de seamă cu care m-am cunoscut aici rămân pentru mine făclii preţioa-
se – şi le-am dat titlul de «Prieteni ai Rohiei». 

Părintelui stareţ Serafim Man, în mâna căruia am dat toiagul să ducă mai departe crucea conducerii 
acestei Sfinte Mănăstiri, îi doresc ca Dumnezeu să-l lumineze, să-l întărească, să-l apere şi ocrotească de ori-
ce rău, să-i binecuvânteze viaţa cu cinste şi osteneală, să i-o îmbrace în slavă. 

Fraţilor acestui sfânt aşezământ şi tuturor celor care se vor osteni aici le doresc toate binecuvântările 
de care sunt învredniciţi marii ctitori şi binefăcători ai Bisericii lui Hristos. 

Nevoinţele vieţuitorilor, munca, jertfa, toată ascultarea, dacă este făcută din suflet, fără murmur, cu 
dragoste, îi fac vrednici în faţa lui Dumnezeu ca pe nişte martiri care în fiecare zi 
îşi varsă sângele pentru Iisus Hristos.  

Sângele alb, care sunt sudorile ce curg de pe fruntea nevoitorilor, a lu-
crătorilor şi tuturor ascultătorilor, este tot atât de preţios în faţa lui Dumnezeu 
ca şi sângele roşu care curge din rănile mucenicilor şi ale eroilor. 

Cu toată puterea şi deplinătatea darului arhieriei ce mi s-a dat, binecu-
vântez pe toţi iubitorii, ostenitorii, slujitorii şi binefăcătorii acestei Sfintei Mă-
năstiri! 

Rămân rugător neadormit în faţa lui Dumnezeu pentru sfânta mănăsti-
rea aceasta, pentru satul acesta, pentru ţara noastră şi pentru toată lumea. Cer 
îndurarea lui Dumnezeu peste viaţa tuturor, iertarea păcatelor şi înmulţirea păcii, 
bucuriei şi dragostei pe pământ!”23 

Smerenia, bucuria, curajul, încrederea, rugăciunea, cultura şi respectul 
faţă de oameni şi instituţii sunt virtuţile care l-au caracterizat pe arhiepiscopul 
Justinian şi acestea sunt învăţăturile pe care le-a dat tuturor şi care se regăsesc în 
scrierile şi învăţăturile smeritului ierarh maramureşean.  

Mănăstirea Rohia care în 1941, acum 80 de ani, i-a devenit nu a doua casă, ci prima şi singura casă, 
aşa cum mărturisea adesea, este locul unde la poarta mănăstirii îşi doarme somnul de veci, aşa cum şi-a dorit 
şi locul şi l-a pregătit.  

Justinian Maramureşeanul a fost ca o stâncă tare de credinţă, neclintit în faţa vicisitudinilor, mărturi-
sitor al dreptei credinţe, iubitor şi promotor de cultură, ocrotitor faţă de cei în nevoi, ospitalier şi cu milă faţă 
de popor. Arhiepiscopul Justinian a devenit piatră de hotar prin tot ceea ce a făcut, a gândit şi a zidit. 

 
 

                                                 
23 Ibidem, pp. 101-102. 
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Petre Dulfu – 165 de ani de la naştere 

 
Dr. Ştefan VIŞOVAN 

Baia Mare 
 

Născut la 10 martie 1856, deci acum 165 de ani, în Tohat – Maramureş, Petre Dulfu este o per-
sonalitate distinctă în peisajul culturii noastre. El se individualizează, nu doar prin caracterul enciclope-
dic al preocupărilor şi prin erudiţia-i recunoscută şi unanim apreciată, ci şi prin talentul neîntrecut de 
versificator, fiind posesor al unei dexterităţi lingvistice, al unei capacităţi de comunicare prin vers şi al 
unei inventivităţi lexicale ieşite din comun. Urmează şcoala primară şi primele şase clase ale ciclului se-
cundar le urmează la Baia Mare (la actualul Colegiu Naţional „Gheorghe Şincai”), iar clasele a VII-a şi a 
VIII-a la Cluj, după care se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie din acelaşi oraş, unde, în anul 
1881, obţine şi diploma de doctor în filosofie cu o lucrare dedicată activităţii literare a lui Vasile Alec-
sandri, redactată în limba maghiară. E de menţionat faptul că, atât studiile primare şi secundare, cât şi pe 
cele universitare le-a parcurs în limba maghiară – limba oficială, pe atunci, în Transilvania. În ciuda 
acestui fapt, Petre Dulfu şi-a însuşit, prin lecturi independente, o vastă cultură românească, excelând în 
domeniile literaturii, pedagogiei şi filosofiei. De altfel, pe întreaga perioadă a şcolarităţii, a fost un elev şi 
un student eminent. 

După terminarea studiilor, se stabileşte în Bucureşti, unde lucrează, pentru puţină vreme, ca 
profesor de pedagogie la Şcoala Normală de Învăţători „Carol I”, apoi, la insistenţele conducerii Minis-
terului Instrucţiunii Publice, preia, pentru un an, direcţiunea Şcolii Normale din Turnu-Severin. Întors 
în Bucureşti, este angajat ca profesor de filosofie la Şcoala Normală de Fete de pe lângă Azilul „Elena 
Doamna” şi la Şcoala Normală a Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român, afirmându-se ca un 
ilustru pedagog, ca scriitor de mare talent şi ca traducător. În Bucureşti ia contact cu mari oameni de 
cultură ai vremii, printre care se numără pedagogul Barbu Constantinescu, savantul Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, scriitorii Ioan Slavici, Mihai Eminescu, Alexandru Vlahuţă, Ioan Alexandru Odobescu, Barbu 
Ştefănescu Delavrancea etc. 

A scris poezii încă de pe vremea când era elev la Baia Mare, iar debutul şi-l face în revista Fami-
lia în anul 1873. A colaborat, mai târziu, şi la o serie de reviste, dintre care amintim: Amicul Familiei, Căr-
ţile săteanului român, Şezătoarea, Vatra etc., fiind, totodată, o prezenţă activă în paginile unor reviste cu 
caracter didactic: Educatorul, Lumini pentru toţi, Revista pedagogică etc. 

A elaborat lucrări importante, ca Etica sau morală filosofică şi Noţiuni de estetică, precum şi manuale 
de limba română, abecedare şi aritmetici pentru ciclul primar, a scris cărţi de geografie, a compus piese 
de teatru, a tradus în limba maghiară mai multe poezii de Vasile Alecsandri, a tradus în limba română 
Ifigenia în Taurida şi Ifigenia în Aulida de Euripide etc. Cunoştea mai multe limbi străine: maghiara, fran-
ceza, germana, latina. N-a tradus oricum, ci cu o responsabilitate uimitoare faţă de cuvântul scris, de 
fidelitatea semantică a textului original faţă de cel rezultat prin traducere. În acest context se impune să 
precizăm că, pe lângă originalul grec al tragediilor lui Euripide, Petre Dulfu a consultat traduceri în lim-
bile franceză, germană şi maghiară. Traducerile sale sunt însoţite de note şi explicaţii menite să-l familia-
rizeze pe cititorul român cu mitologia şi mentalitatea vechilor greci. Aceste calităţi şi multe altele au fost 
scoase în evidenţă de Nicolae Quintescu, critic literar, filolog şi traducător, fost profesor la Universita-
tea „Al. I. Cuza” din Iaşi şi la Universitatea din Bucureşti, membru titular (1877) al Academiei Române, 
în raportul înaintat conducerii Academiei Române în anul 1903, pe baza căruia i s-a acordat maramure-
şeanului nostru cel de-al doilea premiu al acestei prestigioase instituţii de ştiinţă, primul fiindu-i acordat 
în anul 1894 pentru Isprăvile lui Păcală. Rămânând puţin în zona acestei creaţii, vom sublinia doar că situ-
aţiile în care este plasat Păcală, departe de a fi unice, au un pronunţat caracter generalizator şi moraliza-
tor totodată, iar acest personaj, ca şi altele, de altfel, ies din perimetrul provincial, intrând cu autoritate 
în cel naţional şi având corespondenţi în literatura multor popoare. Din acest punct de vedere putem 
identifica similitudini între Petre Dulfu şi Ion Creangă, Anton Pann sau Petre Ispirescu, dar Petre Dulfu 
le este superior prin cultură, formaţie intelectuală şi prin capacitatea de a pătrunde uşor şi rapid în esen-
ţa oricărei întâmplări sau situaţii pe care, apoi, o transpune în versuri de o rară frumuseţe, care, în ciuda 
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unei aparente simplităţi, sunt încărcate de sensuri profunde şi ne oferă satisfacţia unei lecturi relaxante, 
atrăgătoare şi pline de învăţăminte. 

Versificând povestea, mitul, viaţa lui Iisus, Biblia etc., Petre Dulfu le apropie de cititor, 
înlesnindu-i nu doar o rapidă familiarizare cu textul primar, ci şi o decriptare mai pertinentă şi de efect a 
sensurilor, a mesajului acestora şi a învăţăturilor care se desprind din textele respective.  

Multe dintre creaţiile lui Petre Dulfu sunt adevărate epopei 
populare şi au o legătură strânsă cu folclorul nostru, din care acesta 
reia teme, motive, subiecte etc., pe care le dezvoltă şi le prelucrează 
artistic cu măiestria-i binecunoscută. Condiţiile de detenţie ale lui 
Gruia lui Novac sunt identice cu cele ale lui Corbea, şi acesta urmând 
a fi căsătorit cu „Frumoasa Carpena”. Arambaşa, aidoma lui Manea 
din Toma Alimoş, i se adresează arţăgos lui Gruia: Ia să-mi dai degrabă 
seamă,/ Ia să-mi dai pe Murgul vamă. De altfel, ciclul Novăceştilor a cir-
culat multă vreme ca o adevărată carte populară, iar faptele lor de vi-
tejie trebuie puse în legătură cu repetatele invazii tătare şi turceşti, 
cărora românii trebuiau să le facă faţă şi reuşeau acest lucru tocmai 
prin bărbaţi viteji cum erau cei din familia lui Novac, care puteau fi 
învinşi doar prin şiretlicuri sau prin trădare şi pe care poporul i-a glo-
rificat, hiperbolizându-le trăsăturile de caracter, vitejia şi faptele de 
arme, la moartea lui Novac adunându-se De pe Mureş, Cerna, Jiu,/ De 
pe-al Argeşului râu,/ De pe râul Oltului/ Toţi fruntaşii neamului. 

Cât priveşte Legenda ţiganilor, aceasta reia un motiv care poate fi reperat şi la alte popoare – cel al 
săracului (ţiganului) devenit bogat prin generozitatea divină sau prin intervenţia unor vieţuitoare miracu-
loase. Odată scos din mizerie, acesta, îmbuibându-se, nu este capabil să gestioneze noua sa situaţie, mo-
tiv pentru care pierde totul, revenind la starea iniţială de calic, pe care nu şi-o poate depăşi. 

Cele două prelucrări cu conţinut religios – Iisus Mântuitorul şi Dumnezeu şi oamenii sau Biblia prescur-
tată, Vechiul Testament pe înţelesul tuturor – beneficiind de un număr însemnat de ilustraţii şi de o limpezi-
me de cristal a versurilor, sunt adevărate manuale de religie, care, folosite în învăţământul gimnazial, ar 
avea, fără îndoială, o eficienţă mult sporită faţă de manualele controversate şi criticate de acum. 

Numele de persoane din creaţiile lui Petre Dulfu, dincolo de calitatea lor de indicatori de indivi-
dualizare şi identificare, au un evident rol generalizator, căci personajele cărora le sunt atribuite repre-
zintă tipuri care se întâlnesc în orice parte a ţării, iar numele de locuri, la rândul lor, sunt factori integra-
tori, iar prin aceasta, atât Gruia lui Novac, cât şi Isprăvile lui Păcală sau Povestea lui Făt-Frumos, Snoavele, Odi-
nioară, Ion Săracul, Zâna florilor, Cei doi feţi-logofeţi cu părul de aur etc. îşi afirmă cu tărie caracterul profund 
naţional, fiind ferite de influenţe provinciale. Astfel, în gura lui Gruia, care omoară şarpele ce prăpădise 
99 de voinici dintr-o împărăţie străină, Petre Dulfu pune înseşi principiile românului de bună şi înţeleap-
tă convieţuire cu alte neamuri şi de iubire necondiţionată faţă de ţară: Nu mi-e gândul la domnie/ Peste limbi 
străine mie./ Râvna mea-i să ocrotesc/ Neamul, cuibul strămoşesc. 

Alături de caracterul popular şi naţional, creaţiile lui Petre Dulfu poartă amprenta unei mentali-
tăţi profund creştine, personajele sale apelând frecvent la ajutorul lui Dumnezeu, pe Care Îl evocă în 
cele mai interesante variante: Dumnezeule Hristoase, Cel din Ceruri, Slăvitul, Slăvitul Tată, Cel din Slavă, Tatăl 
Înduratul, Domnul, Sfântul, Atoateurzitorul, Tatăl Sfânt, Ziditorul Lumii, Domnul Sfânt, Cel Veşnic, Stăpânul, Cel 
Care le-a Zidit pe Toate, Ursitor al Lumii, Cel Ce la Toţi ni-e Tată, Ăl de Sus, Cel Sfânt etc. 

Isprăvile lui Păcală este o lucrare care poate fi uşor dramatizată, lucru care s-a şi petrecut, unul din-
tre cei mai importanţi autori de astfel de scenarii fiind cunoscutul istoric şi critic literar clujean Constan-
tin Cubleşan, a cărui Dramatizare liberă după Isprăvile lui Păcală a intrat în repertoriul multor teatre din ţară. 

Puţină lume ştie că Petre Dulfu este şi autorul unei operete. Ea a purtat iniţial titlul Lupii-n vatră, 
iar un fragment din aceasta a apărut în numărul 40 din 1904 al revistei Familia, cu precizarea autorului 
că este vorba despre o „operetă poporană în trei acte şi două tablouri”. În anul 1916, Gheorghe A. Di-
nicu compune muzica pentru această lucrare, iar în 1924 Petre Dulfu o publică cu titlul Păcală argat, o 
dramatizare înglobând trei dintre „aventurile lui Păcală” (Strechea, Prânzul şi Otrava), publicate în nume-
rele 1, 2 şi 3 ale revistei Vatra din anul 1894, numită, de data aceasta, „comedie poporană, cu cântece, în 
patru acte”. 
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Németh László – maestru şi inovator al dramei istorice 

- 120 de ani de la naştere - 
 

Csilla TEMIAN 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Reprezentant de seamă al literaturii maghiare, Németh László s-a născut la 18 aprilie 1901 la Ba-

ia Mare, într-o familie de intelectuali, tatăl său fiind profesor la Liceul băimărean. Familia s-a mutat în 
Ungaria şi, după o scurtă şedere la Szolnok, s-a stabilit la Budapesta, aici urmând clasele primare şi li-
ceale. S-a înscris iniţial la Facultatea de Filosofie, a renunţat şi s-a înscris la Facultatea de Medicină, de-
venind medic stomatolog. 

Primul succes literar l-a obţinut în anul 1925, când i s-a acordat premiul revistei Nyugat pentru 
nuvela Doamna Horvath moare, scriere care a atras atenţia asupra talentului său, revista publicându-i de 
acum, cu regularitate, eseistica. În perioada 1932-1936 şi-a publicat scrierile în revista Tanu, revistă pe 
care a fondat-o şi în jurul căreia a reuşit să atragă noua generaţie şi să impună societăţii ungare ideile 
reformiste. Timp de aproape un an (1934-1935) a condus secţia de literatură la Radio Budapesta, prin 
activitatea sa de aici deschizând o nouă eră în istoria radioului maghiar. 

În perioada interbelică s-au manifestat anumite restricţii 
privind repertoriul teatrelor, anumite tendinţe progresiste nefiind 
în concordanţă cu ideile autorităţilor. În aceste condiţii, în jurul 
lui Móricz Zsigmond s-a format un curent poporanist, scriitorii 
impunându-şi o mare responsabilitate faţă de poporul asuprit şi 
scriind drame în care au prezentat în mod realist situaţia maselor, 
îndeosebi a celor ţărăneşti. În cadrul grupării poporaniste 
Németh László s-a dovedit a fi cel mai marcant ideolog, cu mare 
influenţă asupra poporului1. Acestei perioade îi sunt proprii 
încercările dramaturgilor de a analiza trecutul poporului ungar 
mult încercat, fiind puse în lumină aspecte exemplare pentru 
ceea ce a însemnat acest trecut: suferinţă, nedreptate, umilire. A 
fost cultivată îndeosebi piesa istorică.   

Németh László a debutat în dramaturgie în 1936 cu piesa 
La lumina fulgerului, urmată de Papuciada, Livada de cireşi ş.a., 
dramele sale punându-şi puternic amprenta asupra dramaturgiei 
maghiare interbelice, scriitorul fiind considerat „părintele dramei 
intelectuale maghiare, un maestru al dramei istorice, un adevărat 
inovator al acesteia”2. Dramele sale au, în general, o tratare retro-
spectivă. Autorul a pus în prim-plan trăirile intense, zbuciumul 
sufletesc al personajelor aflate într-un punct de cumpănă al 

vieţii, cum este cazul lui Galilei din drama cu acelaşi titlu; eroul, un mare savant, este pus în situaţia fie 
de a abandona adevărul ştiinţific, pe care-l susţinuse de-a lungul întregii vieţi, cu preţul înjosirii sale, fie 
de a apăra acest adevăr cu preţul vieţii. Om simplu, ajuns la bătrâneţe, a realizat că „e un caz fericit când 
legea şi conştiinţa merg pe acelaşi drum”, virtutea fiind „o plantă gingaşă care creşte numai în condiţii 
de climat temperat. În climatul excesiv nu poate creşte decât mânia şi perfidia”, iar atunci când vanitatea 
apare în ochii oamenilor, aceasta „este o sălbătăciune mai de temut decât fiorosul leu sau tigru din 
pustiu”3. 

Idei asemănătoare regăsim şi în alte drame istorice ale lui Németh László: Jan Hus, George al VII-

                                                 
1 Magyar Irodalmi Lexicon, L-R, Budapest, 1965, p. 346. 
2 Al. Pezderka şi George Timcu, Prefaţă la Dramaturgi contemporani din Ungaria, Editura Dacia, Cluj, 1974, p. 11. 
3 Németh László, Galilei, în Dramaturgi contemporani din Ungaria, pp. 33, 82, 29. 
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lea, Cei doi Bolyai, Trădătorul ş.a., în care atitudinea morală a personajului este una eroică, exemplară, 
autorul transmiţând, de fapt, mesajul său către semeni, „scriitorul fiind preocupat să formeze un tip de 
om pe care nu l-a găsit printre contemporani”4. Multe dintre piesele lui au fost jucate şi pe scenele din 
România: Cluj, Târgu-Mureş, Sfântu-Gheorghe, Timişoara, Satu Mare, la unele premiere ale acestora 
participând şi autorul. 

Un loc aparte în creaţia literară a lui Németh László îl ocupă romanele. Considerate „pietre de 
temelie ale noii literaturi ungare”5, romane ca: Repulsie, Clemenţa, Égető Eszter, Păcat, Doliu ş.a. ilustrează 
viaţa satului, frământările oraşului, îndeosebi ale vieţii tumultuoase din Budapesta, opere care au fost 
traduse în numeroase limbi. 

Complexitatea operei lui Németh László este întregită cu studiile critice apărute în presa vremii, 
dar şi în volume, studii care l-au făcut un „critic literar de temut”6: Ungaria şi Europa, Ritmul maghiar, 
Móricz Zsigmond, studii dedicate lui Jókai Mór, Ady Endre, André Gide ş.a. Aceste scrieri dovedesc o 
vastă cultură, calităţi de maestru estetician şi convingeri solide referitoare la actul literar. 

După al Doilea Război Mondial, odată cu noile schimbări politice, Németh László s-a retras din 
viaţa publică şi, între anii 1949 şi 1953, a desfăşurat o bogată activitate de traducător, selectând opere 
din literatura universală pe care le-a tălmăcit în limba maghiară: 
Lev Tolstoi (Anna Karenina), Wilder Thornton (Caesar), Marlowe 
Christopher(Tamerlan), Ibsen, Gorki, Shakespeare, Lessing, Puşkin 
etc. 

Experienţa de profesor din anii 1945-1950 i-a fost valorifi-
cată într-un volum de Scrieri pedagogice, apărut postum.   

S-a stins din viaţă la 3 martie 1975. 
În 1991, la împlinirea a 90 de ani de la naştere, la Baia 

Mare s-a organizat o acţiune de rememorare a personalităţii lui 
Németh László, prilej cu care a fost dezvelită o placă comemora-
tivă. La manifestare a participat şi una dintre fiice, Ágnes, care a 
evocat amintirea tatălui şi a bunicului (profesor la Baia Mare). 
Aceasta a subliniat sentimentele puternice care l-au legat pe 
scriitor de locul copilăriei, Baia Mare. În arhiva familiei se păs-
trează trei poezii şi o dramă în versuri dedicate ţinutului natal. 
Într-o scrisoare trimisă în 1918 prietenului său, Oszoly Kálmán, îşi 
aminteşte sora Ágnes, Németh László i se destăinuia acestuia: 
„Sunt aici în însoritul meu oraş natal, afară într-o casă de vacanţă, 
în aerul înmiresmat de meri şi alţi pomi fructiferi. Deasupra mea, 
în depărtare, liniile unduitoare ale munţilor, jos oraşul scăldat în 
lumina soarelui... Adevărat rai este în preajmă. Am stat pe o 
buturugă şi mă minunam privind Baia Mare. Înota în purpuriu... 
munţii violeţi, negri... A fost fantastic de frumos. Poate mireasma din jur era cauza şi de atunci sunt 
îndrăgostit de locul natal”7. 

În memoria scriitorului, Liceul maghiar din Baia Mare poartă numele lui Németh László. 

                                                 
4 Iosif Anderco, Comemorarea lui Németh László la Baia Mare, în Graiul Maramureşului, 3, nr. 402, 17 aprilie 1991, pp. 1, 3. 
5 Németh László, în Dramaturgi contemporani din Ungaria, p. 15. 
6 Al. Pezderka şi George Timcu, op. cit., p. 10. 
7 Németh Ágnes, Nagybányai emlékek, în In memoriam Németh László 1901-1975, Nagybánya, 1995, pp. 32-33. 
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Magni nominis umbra: Nicolae Iorga (1871-1940) 

 
Ancuţa GRIGORESCU 

Masterand la Vrije Universiteit Brussels 
 

La 27 noiembrie 1940, un grup de ticăloşi provenind din Mişcarea Legionară, venită la putere în 
septembrie 1940, îl asasina lângă satul Strejnic din judeţul Prahova, după ce îl răpise de la vila sa din Si-
naia, pe cel mai mare istoric al României şi unul dintre cei mai mari ai lumii, pe cel supranumit „Aposto-
lul neamului”, Nicolae Iorga. Ştirea a fost trecută sub tăcere de presa vremii, de teama represaliilor legi-
onarilor, iar autorităţile nu au permis funeralii ori comemorări pe măsura marelui dispărut, înmormântat 
la Cimitirul Bellu. Abia după rebeliunea legionară şi scoaterea în afara legii a Mişcării Legionare, după 
ianuarie 1941, aşadar, marele om de cultură a putut fi comemorat aşa cum merita cea mai strălucită min-
te a neamului românesc. 

Omagiind personalitatea lui Nicolae Iorga, la împlinirea vârstei de 50 de ani, istoricul ardelean 
Ştefan Meteş, membru corespondent al Academiei Române, scria, în 1921, că „pentru a avea o icoană 
completă asupra activităţii uriaşe a lui Nicolae Iorga (născut la 5 iunie st. v. 1871, în Botoşani), ar trebui 
să mai scriu cel puţin încă un volum, în care să înfăţişez munca intelectuală aşa de fecundă în mai multe 
domenii”, punând întrebarea retorică:„unde n-a fost şi despre ce n-a scris acest om genial, sămănător de 
idei şi lumină în toate părţile şi pentru toţi?”1. 

Autodidact, puţin influenţat de şcoala primară şi cursurile liceale, Nicolae Iorga a intrat la Şcoala 
Normală Superioară din Iaşi, după ce reuşise primul la examenul de bacalaureat. A cerut, i s-a aprobat şi 
a susţinut toate examenele într-un singur an, reuşind susţinerea lucrării de licenţă de o manieră care i-a 
adus elogiile unor mari profesori universitari ai vremii. A început să publice devreme articole şi studii de 
critică literară, apoi de istorie, filosofie ş.a. în Convorbiri literare şi Facla, după care în numeroase publicaţii 
de cultură din ţară şi străinătate. După o bursă de călătorii în Italia, unde a strâns nenumărate materiale 
legate de istoria românilor, a absolvit Şcoala de Înalte Studii din Paris, unde s-a format ca istoric de ni-
vel european. A obţinut doctoratul în istorie la Leipzig, a călătorit în tot Occidentul, a scotocit în nume-
roase arhive şi a adus în ţară un volum imens de documente referitoare la istoria românilor, şi nu numai. 
Din 1894, a devenit profesor la Universitatea din Bucureşti, unde vreme de patru decenii a susţinut nu-
meroase cursuri, pe domenii felurite ale istoriei, dar şi ale ştiinţelor auxiliare ale istoriei, filosofiei, litera-
turii etc. Articolele publicate în L’Independance Roumaine au atras atenţia întregii opinii publice din Româ-
nia, dezvăluind un caracter imens ca erudiţie, un adversar hotărât al instituţiilor şi personalităţilor consi-
derate depăşite de cerinţele secolului care stătea să se arate. 

Nicolae Iorga s-a implicat activ în politică, jucând rol de întemeietor şi desfăcător de partide, 
ajungând la un moment dat premier, poziţie care nu i s-a potrivit, dar care i-a adus respectul fostului său 
elev, Regele Carol al II-lea. A luat partea ţăranilor ca nimeni altul, căci „a-i ridica spre noi – scria dânsul 
– înseamnă a mântui patria şi neamul”2. A fost întotdeauna între primele voci care au susţinut unitatea 
neamului românesc şi a fost „pelerin neobosit, a pornit la drum în lungi călătorii care i-au scos dinainte 
realităţile neamului românesc”3. A fost creatorul şi conducătorul Comisiunii Monumentelor Istorice, 
fiind sufletul salvării numeroaselor biserici, mănăstiri, cetăţi etc. pe care prostia şi nepăsarea oamenilor 
le-ar fi sortit, cum din păcate se întâmplă astăzi în multe cazuri, pieirii. A înfiinţat publicaţii poporale şi 
ştiinţifice, asociaţii culturale, şcoli populare, orice putea contribui la luminarea poporului şi la dezvolta-
rea spiritualităţii neamului. Academia Română, pe care a coordonat-o mulţi ani, a avut în Nicolae Iorga 
pe „cel mai învăţat şi mai activ dintre membrii săi”4. A întemeiat Academia Română de la Roma şi pe 
cea de la Fontenay-aux-Roses, lângă Paris. A scris imens despre toată istoria românilor şi a lumii. A scris 
despre istoria Imperiului Otoman, a Angliei, Franţei, Germaniei, Bulgariei, Greciei, a cruciadelor etc. A 

                                                 
1 Ştefan Meteş, Activitatea istorică a lui Nicolae Iorga, Bucureşti, Editura Pavel Suru, 1921, p. III. 
2 Nicolae Bănescu, N. Iorga. Elogiu academic, în Revista istorică, vol. XXVII, N-le 1-12, ianuar-decembre 1941, p. 11. 
3 Ibidem, p. 13. 
4 Ibidem, pp. 20-21. 
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scris despre Istoria românilor prin călători, Istoria comerţului românesc, Istoria militară a poporului român, Istoria 
românilor prin chipuri şi icoane; a publicat vasta sinteză de Istoria românilor, tradusă şi în limbi de circulaţie 
europeană, zeci de volume de documente din seria Acte şi fragmente, Studii şi documente, Colecţia Hurmuzaki. 
A scris Istoria lui Mihai Viteazul şi Istoria lui Ştefan cel Mare. A scris despre Neamul românesc în Basarabia, 
Neamul românesc în Bucovina, Neamul românesc din Ardeal şi Ungaria, Istoria românilor din Peninsula Balcanică, 
Drepturile naţionale şi politice ale românilor din Dobrogea ş.a.5 A scris despre orice perioadă, conducător, eve-
niment, proces istoric ş.a.m.d. din întreaga istorie a românilor. Un însemnat istoric clujean, Ioachim 
Crăciun, aprecia că în urma lui Nicolae Iorga au rămas 1.200 de opere şi 23.000 de articole6. 

Cel mai frumos elogiu i-a fost adus, atunci când i s-a per-
mis, după ce regimul lui Ion Antonescu înlăturase legionarii de la 
putere şi căuta să aducă în faţa justiţiei pe asasinii de la Jilava, 
Strejnic şi Snagov7, de către Academia Română, prin vocea mare-
lui bizantinolog Nicolae Bănescu, vicepreşedinte al Academiei şi 
cel care i-a urmat lui Nicolae Iorga la conducerea principalei re-
viste de istorie din ţară, Revista istorică, şi la conducerea Institutului 
de Studii Sud-Est Europene şi a Institutului de Studii Bizantine. 
Susţinut în şedinţa publică din 15 mai 1941, Elogiul academic a con-
stituit cea mai frumoasă comemorare făcută în epocă marelui dis-
părut şi prima mare aşezare a sa în Panteonul celor mai de seamă 
români din toate vremurile şi din toate locurile. Prezentându-i 
viaţa şi opera, academicianul Bănescu aprecia că „Nicolae Iorga a 
fost, ca nimeni altul, până în clipa morţii sale tragice, un clocot de 
viaţă. Mai bine de o jumătate de secol ea s-a risipit darnic, torenţi-
al, asupra contemporanilor, a stăpânit minţile, a încălzit inimile, a 
îndemnat şi a poruncit”8. Arătând, pe rând, marile contribuţii ale 
celui recunoscut între marile personalităţi culturale ale lumii, pentru care multe universităţi i-au acordat 
titlul de doctor honoris causa şi s-au bucurat să îl aibă între profesorii ori invitaţii lor, Nicolae Bănescu 
sintetiza în mod elocvent că „acesta a fost, pe cât se poate înfăţişa într-o icoană atât de fugară, magni 
nominis umbra, omul care s-a dus, neştiut, dintre noi, după ce umpluse o întreagă epocă de sgomotul fap-
tei lui”9.  

Cuvintele lui Iorga sunt până astăzi încrustate pe sarcofagul care adăposteşte sfântul cap al 
Unificatorului de neam care a fost Mihai Viteazul, despre care el a scris mult. Cuvintele lui erau – şi 
nu mai sunt – pe monumentul lui Matei Corvin, în Cluj-Napoca, după cum erau, şi iarăşi au fost înlă-
turate, prin prostia ori răutatea unora de astăzi, pe cenotaful maicii lui Ştefan cel Mare, la Mănăstirea 
Probota. Memoria lui Nicolae Iorga ne este încă vie, unora, şi la 150 de ani de la naşterea sa. Şi ar tre-
bui să ne întoarcem iarăşi la cuvintele rostite de istoricul Nicolae Bănescu sub cupola Academiei, în 
acea zi de mai 1941:„Fapta lui Nicolae Iorga e atât de mare, încât el va rămâne pururea vie în cugetele 
celor ce vor veni după noi. Din pragul Eternităţii, pururea va răsări celor tineri chipul transfigurat de 
lumina idealului, poruncitoare pildă că, mai presus de noi şi de toate, stă fiinţa nemuritoare a Patriei şi 
a Neamului”10. 

                                                 
5 I. Crăciun,Un genie createur des roumains: Nicolas Iorga.1871-1940. În Revue de Transylvanie. Tomes VII-IX, Sibiu, Roumanie, 
1941-1943, pp. 400-415. 
6 Ibidem, p. 400. 
7 Dar asasinii lui Nicolae Iorga, inclusiv cel cu rolul principal, Traian Boeru, refugiaţi în Germania, nu au fost aduşi niciodată 
în faţa justiţiei române. Surse scoase la iveală astăzi din arhivele Securităţii arată că autorităţile comuniste din România au 
cunoscut mişcările asasinului Boeru până la moartea acestuia şi, aşa cum procedaseră în alte cazuri, ar fi putut uşor să îl ră-
pească din Occident şi să îl aducă în ţară. 
8 Nicolae Bănescu, N. Iorga. Elogiu academic, în op. cit., p. 3. Elogiul a fost publicat în numărul amintit din Revista istorică, pp.1-22, 
precum şi în Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice. Seria III. Tomul XXIII, 1940-1941, Monitorul Oficial şi Impri-
meriile Statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1941, pp. 477-498. Analele cuprind şi ultimele comunicări făcute la Academia 
Română de către Nicolae Iorga, anume O carte de gândire conservatoare românească (7 iunie 1940), Individualism şi solidarism în 
desvoltarea istoriei (5 iulie 1940) şi Problema basarabeană şi problema Unirii Principatelor la 1855-1859 (4 octombrie 1940), precum şi un 
memoriu asupra căruia nu apucase să facă ultima revizuire, Revelaţii toponimice pentru istoria neştiută a românilor. I. Teleormanul.  
9 Ibidem, p. 21.  
10 Ibidem, p. 22. 
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La Rohia cu N. Steinhardt 

 
Dr. Mircea POPA 

Cluj-Napoca 
 

În vara anului 1985, la sfâr   şitul lunii iulie sau, mai degrabă, în au-
gust, la dorinţa insistentă a fostei mele soţii, am poposit pentru o săptă-
mână spre odihnă la Mănăstirea Rohia. Eu veneam aici mânat de gândul 
de a regăsi un manuscris care-mi fusese împrumutat temporar de fostul 
bibliotecar al Universităţii de Medicină (IMF, cum i se spunea pe atunci), 
Onisim Filipoiu, care lucrase ani buni cu un alt năsăudean, Teodor 
Ghiţan, în casa cu coloane din Piaţa Libertăţii. Manuscrisul fusese chiar 
copiat la maşina de scris de Onisim Filipoiu, care dorea de la mine o pre-
faţă-prezentare în vederea publicării. Era, fără îndoială, vorba de o cule-
gere valoroasă de versuri grănicereşti, datând din 1819, alcătuită de capo-
ralul George Badiu din Tiha Bârgăului şi scrise de Gabriel Lupuşor, loco-
tenent în Regimentul al II-lea Român din Năsăud. Începea cu Versul Îm-
păratului, continua cu Versul ieşirii sufletului, cu Versul judecăţii, Versul turtu-
relei şi alte asemenea producţii populare, unele circulând prin viu grai, iar 
altele fiind compuse de către caporalul amintit. Fără îndoială că manuscri-

sul comporta interes, doar că voiam să verific transcrierea, mai ales că avea câteva lecţiuni de citire lipsă. 
Presat pentru moment de alte urgenţe, am amânat să fac operaţiunile propuse, iar când am reclamat o 
nouă vizualizare a manuscrisului original, deţinătorul mi-a spus că l-a donat bibliotecii mănăstirii Rohia. 
Nu-mi rămânea, prin urmare, decât să încerc a-l consulta la noua locaţie. Cu acest gând şi scop cărtură-
resc am pornit la drum spre Rohia, fără a omite împrejurarea unui concediu plăcut în liniştea şi tihna 
unei mănăstiri, unde, aflasem între timp, se refugiase de o vreme şi scriitorul N. Steinhardt, pe care do-
ream, oarecum, să-l cunosc personal. Mă bătea chiar gândul să cercetez colecţia de carte veche a mănăs-
tirii, cu intenţia de a o prezenta într-o revistă de specialitate, astfel de cataloage fiind extrem de impor-
tante pentru a urmări carte vechea achiziţionată în Transilvania şi circulaţia ei în timp. 

Drumul până la Rohia l-am făcut cu maşina. Odată ajunşi acolo, m-am adresat unuia dintre că-
lugării care se ocupau cu aceste lucruri şi care, în urma prezentării scopului vizitei mele, ne-a cazat repe-
de şi ne-a familiarizat cu ceea ce trebuia ştiut despre „obiceiurile casei”, respectiv cu programul religios 
şi orele de masă etc. Urma să luăm masa la trapeza mănăstirii şi, ca atare, seara ne-am şi dus la cină, un-
de am fost invitaţi să luăm loc la masa lungă din cuină şi unde ne-am bucurat de prima cină gustoasă de 
la mănăstire. Urma să participăm nu peste mult timp la slujba de seară obişnuită a călugărilor de aici. 
Cum mâncarea ni s-a părut deosebit de gustoasă, am întrebat pe călugărul care s-a ocupat de noi cum se 
descurcă cu alimentele. Mi s-a spus că în majoritatea cazurilor ele sunt primite din donaţii şi numai în 
cazuri speciale se mai duc pentru cumpărături în sat sau la Târgu-Lăpuş. Acum, vara, mi s-a precizat, nu 
mai e nevoie, deoarece grupurile de enoriaşi care vin aici dumineca şi în zilele de sărbători aduc o mulţime de alimente. 
Mai toţi care vin să se închine, şi nu sunt puţini, veţi vedea asta dacă veţi fi aici duminecă, nu vin cu mâna goală şi ne 
lasă fel de fel de alimente, la fel ca turiştii care ne cer cazare pentru o noapte sau două. Unii au portbagajul maşinii plin 
cu astfel de alimente, pe care ni le oferă, deodată cu listele de pomenire pe care urmează să le facem. Noi, a accentuat el, 
nu luăm nici bani pentru masă, ci fiecare ne donează după posibilităţi, adică după vrere şi putere, şi aşa o să se întâmple 
şi cu dumneavoastră. Puteţi sta la noi oricât doriţi, că ştim de la fratele Ioan Alexandru, poetul, că unii scriitori şi publi-
cişti găsesc mai degrabă inspiraţie la mănăstiri, unde omul se simte mai aproape de cer şi unde dangătul clopotelor le aduce 
aminte de responsabilităţile lor pentru ţară. Apoi, nu uitaţi că acest tăpşan de deal, unde se află mănăstirea, are câteva 
împrejurimi frumoase, între care şi Lighetul, grădina şi păduricea noastră naturală. 

Am luat cunoştinţă cu Lighetul chiar de a doua zi, când ne-am dus să facem plajă în mijlocul 
unor tufişuri şi arbuşti înfloriţi. Ne-am dus cât am putut de des şi la slujbele făcute de călugări, iar eu 
m-am concentrat pe cercetarea bibliotecii mănăstirii, însoţit de părintele Nicolae, pe care l-am reperat 

Mircea Popa 
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din prima seară la cina la care am participat. În timp ce noi, ceilalţi, mâncam din bucatele comune, el era 
servit separat dintr-o cratiţă anume, unde i se făcea mâncare de regim, pentru stomac sau colită, nu mai 
ştiu pentru ce anume, unde fierturile aduceau mai mult cu un fel de supe-creme sau cu un fel de terci. 
Peste zi purta şi el anteriul şi comănacul şi era prezent alături de ceilalţi la slujbele de zi sau de noapte. 

Când m-am prezentat, mi-a spus că mă cunoaşte din scris şi că mi-a întâlnit numele prin mai 
multe reviste literare. Chiar vrea să îmi mulţumească, acum, tardiv, pentru cronica la cartea sa Între viaţă 
şi cărţi, pe care i-am făcut-o la apariţie, în 1976, în revista Steaua din Cluj-Napoca. I-am dezvăluit scopul 
sejurului meu de la Rohia. I-am vorbit de manuscrisul cu pricina şi, apoi, am adăugat că, dacă tot sunt 
aici, aş dori să studiez mai temeinic fondul de carte veche şi de manuscrise al mănăstirii, cu intenţia de a 
le face cunoscute într-o revistă de specialitate. Nu excludeam nici posibilitatea unor surprize de ordin 
documentar, întrucât, cu ocazia unor asemenea sondaje, poţi să ai bucuria să descoperi lucruri neştiute 
sau inedite, să aduci completări sau precizări de interes bibliografic, iar eu aveam în urma mea câteva 
astfel de completări la Bibliografia Românească Veche (BRV) şi mai mizam şi pe altele. Poate că o să găsesc 
şi aci, spuneam eu, ceva interesant, exemplare unice, nesemnalate, sau poate dau peste manuscrisul clu-
jeanului cu pricina. Părintele Nicolae s-a arătat foarte bucuros să mă aibă în tovărăşie în dimineţile pe 
care şi le consacra inventarierii cărţilor şi revistelor recent primite, fiind aici, deocamdată, singurul călu-
găr cu preocupări cărturăreşti, majoritatea confraţilor fiind direcţionaţi spre alte sectoare. M-a primit cu 
multă bunăvoinţă şi, pentru început, m-a invitat la o cafea în încăperea pe care o deţinea la parterul Ca-
sei Poetului. O cameră în stil auster, cu o masă, un pat şi un mic raft de cărţi, aduse special de el de la 
Bucureşti; asta era tot ce conţinea spaţiul respectiv. Mai adaug ustensilele de făcut cafea şi câteva ceşti 
dintr-un fost serviciu de porţelan. 

Chiar de a doua zi de dimineaţă, după micul dejun luat la trapeză, l-am însoţit în drumul spre 
bibliotecă, care se afla într-o clădire de peste drum. Sala în care am intrat era destul de arătoasă, prevă-
zută cu o mulţime de rafturi, iar aproape de intrare se afla măsuţa bibliotecarului, acoperită cu o mulţi-
me de volume. Erau cărţile şi revistele nou sosite, pe care trebuia să le treacă în registrul catalog şi să le 
dea un număr de inventar şi o cotă. Arătându-mi mirarea pentru buna aprovizionare cu presa literară la 
zi, mi-a spus că a aranjat cum a putut pe la Bucureşti, ca unele publicaţii să-i fie trimise aici, iar dacă nu 
o fac cei de la redacţia revistelor, o fac prietenii şi cunoscuţii lui din capitală. În orice caz, am putut con-
stata că biblioteca avea suficient de multe cărţi ca să poată astâmpăra setea de lectură a oricărui preten-
ţios, fiind alimentată cu cărţi din toate domeniile. Nici de cartea veche nu ducea lipsă, fiind înregistrate 
cca o sută de titluri felurite, cele mai multe cu apariţii după 1830. Vechiul schit ridicat aici pe la 1928 a 
fost îmbogăţit încontinuu cu noi clădiri, iar în locul bisericuţei devenite neîncăpătoare a fost ridicată o 
biserică de zid frumoasă şi spaţioasă. Punându-mi la dispoziţie catalogul inventar şi arătându-mi unde 
pot găsi cărţile, părintele Nicolae m-a poftit să iau loc la masă şi să mă apuc de lucru. A zis că poate, la 
sfârşit, îi semnalez şi lui exemplarele care meritau atenţie. 

Cărţile vechi erau destul de numeroase, unele legate, altele având foaia de titlu lipsă, provenite 
fiind din oficine tipografice diferite: de la Sibiu şi Blaj la Buda, Cernăuţi, Bucureşti sau Sankt Petersburg. 
În majoritate erau cărţi de cult şi mai puţin sau deloc cărţi cu conţinut literar. Însemnările mele de 
atunci (28 de pagini scrise de mână) le-am regăsit recent într-un fund de sertar, unde le pusesem pentru 
vremuri de restrişte, precum aceasta cu Coronavirus. Ele m-au ajutat să refac, mai în cunoştinţă de cau-
ză, îndeletnicirile de atunci, dându-mi posibilitatea să reconstitui conţinutul cărţilor consultate, lucrând 
oarecum „cu cărţile pe masă”, adică având sub ochi materialul extras atunci din cărţi. Şi, poate, mânat 
de promisiunea ce i-o făcusem atunci părintelui Nicolae, să mă achit de datoria faţă de memoria lui, de 
a-i furniza câteva date despre cărţile găsite atunci. 

Dar înainte de a trece la descrierea cărţilor, mai trebuie să amintesc un episod legat de munca 
mea de atunci la bibliotecă, alături de el. Într-una dintre dimineţi, părintele Nicolae, care îşi începea ziua 
făcând lectura revistelor literare primite, mi-a atras atenţia asupra unor articole închinate filosofului de la 
Păltiniş, Constantin Noica, pentru care, la fel ca el, aveam un mare respect. Era vorba de împlinirea vâr-
stei de 75 de ani, vârstă pe care presa noastră ţinea s-o omagieze. I-am făcut mărturisirea că omul de la 
Păltiniş merita chiar mai mult, o atenţie din partea oficialităţii, şi că i-aş trimite şi eu o urare de mulţi ani, 
dacă n-aş fi blocat de o anume sfială, întrucât nu-l cunoşteam personal. M-a asigurat că tocmai acest 
lucru îi va face mai mare plăcere şi m-a îndemnat să trec la fapte, asigurându-mă că gestul meu va fi 
primit cu mare bucurie de către destinatar. Primind acest imbold, am făcut repede rost de o vedere cu 
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imaginea mănăstirii de la colţul de suveniruri aflat în incintă şi i-am expediat-o pe adresa Păltinişului, 
unde, desigur, oricine ştia unde locuieşte. Poate că şi acest lucru pare amuzant, dar, la urma urmei, la 
câte cărţi şi reviste primea acolo „magul de la Păltiniş”, era imposibil să nu fi fost cunoscut de oamenii 
care-l înconjurau. Urmarea a fost că, nu peste mult timp, am primit de la el o cartolină cu imaginea Păl-
tinişului şi cu mulţumirile de rigoare. N-am avut timp s-o caut printre multele mele dosare, dar, oricum, 
datorez părintelui Steinhardt această nepreţuită epistolă. 

Mănăstirea Rohia îşi avea propria ei viaţă şi istorie, la care am avut acces oarecum treptat. Am 
aflat, astfel, de la câţiva interlocutori cum au fost verile când venea acolo poetul Ioan Alexandru, cu 
Ulvine şi cu cei patru fii ai săi. Viaţa mănăstirii se mai colora cu câte o întâmplare legată de aceste vacan-
ţe, la care se adăugau inşi sezonieri care veneau să lucreze şi să ajute, sau mai degrabă să fie şi ei adăpos-
tiţi cu masă şi casă o vreme. Între cei care s-au mai perindat pe acolo era şi unul căruia îi spuneau Pău-
nescu doi, întrucât era şi el poet, dar scria versuri în care îl încondeia pe bard pentru slujul făcut de aces-
ta perechii prezidenţiale. Poate să fi fost închis sau bătut de către miliţia din satul său pentru atitudinile 
sale anti-regim, dar, în orice caz, se pare că a mai găsit şi alte dăţi adăpost în caz de primejdie. Se spunea 
că n-are pe nimeni şi că e un fel de singuratic sadovenian, producător spontan de versuri în care persifla 
automatisme şi racile ale regimului, într-un fel ca tizul său Adrian, dar la modul contrar. L-am întâlnit şi 
eu într-o zi pe când tăia lemne de foc şi, la rugăminţile mele repetate, a acceptat să-mi redea câteva din-
tre versurile pe care le scria şi în care poetul de curte era pus într-o lumină cât se poate de ridicolă, 
într-un limbaj coroziv şi licenţios, cu versuri greu de reprodus. Memoria mea mai păstrează doar înce-
putul uneia dintre acestea, pe care o reproduc cu oarecare reţinere: „N-are atâta păr pe c***e/ Ceauşes-
cu Nicolae,/ ca să-l lingă într-un an/ Păunescu Adrian...” etc. Şi poemul continua în această notă de 
desfiinţare, la care rămâneai fără replică. 

Episodul întâlnirii mele cu părintele Nicolae la Rohia are şi un epilog. Când a venit la mănăstire, 
părintele era deja destul de betegos şi la o vârstă înaintată, dar 
Rohia a fost pentru el un loc unde se simţea bine, putând să 
scrie în voie şi să-şi continue munca obişnuită de critic şi is-
toric literar. Sunt ani în care a scris cartea de predici Dăruind 
vei dobândi, dar care a putut fi dată la lumina tiparului, ca şi 
Jurnalul fericirii, abia după aşa-zisa revoluţie, el plecând dintre 
noi fără să mai apuce ziua dezrobirii (martie 1989). Cu un an-
doi înainte, a mai fost pe la Cluj-Napoca, unde avea treburi la 
Editura Dacia. Într-unul dintre aceste scurte popasuri clujene 
aveam să ne mai întâlnim fugitiv, ca să-mi mărturisească ma-
rile probleme avute cu sănătatea. Destul de scund în felul lui, 
umbla acum şi mai adus de spate faţă de când îl întâlnisem 
ultima oară. Apoi am aflat că s-a stins pe neaşteptate, iar prie-
tenii săi de la Cluj-Napoca au organizat un transport cu mi-
crobuz la slujba de înmormântare. Deşi mă înscrisesem şi eu 
să merg, n-am ajuns să îmi iau un ultim rămas bun, din cine 
ştie ce motive. Mulţi dintre prietenii şi admiratorii săi clujeni 
au fost de faţă, între care Virgil Bulat şi Virgil Ciomoş, care 
au ajuns în posesia manuscrisului Jurnalului fericirii, reuşind să-
l tipărească în 1991 – o ediţie de mare succes, care s-a repetat 
în anii următori. Tot ei au pus bazele asociaţiei „Prietenii lui 
N. Steinhardt”, care, în fiecare martie, organiza vizite la Rohia la mormântul celui dispărut. Păstrez un-
deva printre hârtiile mele o cuvântare de aducere-aminte consacrată acestor întâlniri rememorative. 
Grupul de scriitori clujeni i-a fost foarte devotat.  

Întorcându-mă la scopul vizitei mele la mănăstirea Rohia, pot să vă mărturisesc că ea a fost, fără 
îndoială, în multe privinţe o experienţă de neuitat. Am avut noroc să pot vedea şi fondul de carte veche, 
aşa cum mi-am dorit. Notiţele mele vorbesc chiar de un rezultat fructuos, aşa cum l-am consemnat în 
însemnările făcute la faţa locului. Le-am descoperit zilele acestea şi am găsit de cuviinţă să le împărtăşesc 
şi altora, aducându-mi-l în memorie pe călugărul Nicolae, cu susţinerea lui de atunci. Era chiar bucuros 
că am să scot ceva la iveală – anumite aspecte din trecutul mănăstirii, care ar fi meritat mai multă impor-
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tanţă, după opinia lui. Prin bunăvoinţa sa extraordinară şi beneficiind de îndemnul său direct, în câteva 
zile am reuşit performanţa să-mi treacă prin mână toate cărţile bisericeşti care s-au adunat aici de-a lun-
gul timpului. Voi enumera, pe scurt, câteva dintre aceste titluri, aşa cum le-am găsit însemnate pe foile 
consacrate cercetării mele de atunci. Predominau cărţile din perioada tiparului modern, deci după 1830, 
între care se găseau multe Mineie, din seria anilor 1853-1856, tipărite la Sibiu (le avem pe cele ale lunilor 
Ianuarie 1853, Martie 1853, Iunie 1854, August 1854, Septembrie 1855, Octombrie 1855, Decembrie 
1856), Istoria besericească a lui Şaguna, din 1860, Tâlcuirea cărţilor, Cernăuţi, 1856, Dreptul canonic, Cernăuţi, 
1896, Cuvânt la apostolii duminicilor, Buzău, 1853, Foaia generală de legi şi de actele guvernului, apărută la Viena 
în 1850, ediţie bilingvă, Octoih, tipărit la Bucureşti în 1854, Sfintele liturghii, apărută la Sibiu în tipografia 
Gheorghe de Clozius în 1835, Kiricodromion, Buzău, 1839, Acatistul cu multe rugăciuni pentru evlavia 
fieştecăruia, apărut la Buda, Andrei Şaguna, Compendiu de dreptul roman, Sibiu, 1885, Tipic bisericesc apărut la 
Bucureşti în 1851 în tipografia lui Anton Pann, Rugăciunile dimineţii, format mic, cu chirilice, Acatistul Prea 
Sfintei Născătoare de Dumnezeu, Sibiu, 1870, Cele opt glasuri sau Octoihul cel mic, Sibiu, 1892, Cărticica de rugă-
ciuni pentru mireni, Chişinău, 1909, Timotei Cipariu, Principii de limbă şi scriptură, Calendariu pentru poporul 
român, întocmit de G. Bariţ pe anul comun 1863, apărut la Braşov în tipografia Romer et Kremner, cu 
litere latine, Ceaslovul, Sibiu, 1870, Obiceiurile israelitenilor şi ale creştinilor, traducere din greceşte de Eufrosin 
Poteca, Bucureşti, 1845, Istoria sau introducere în cărţile Sfintei Scripturi de Nifon Bălăşescu, Bucureşti, 1858, 
Molitvelnic, Sibiu, 1874, A lui Fotie Patriarhul Constantinopolului... şi a lui Palamas, tălmăcit din elinească de 
cel de acum mitropolit al Ungrovalahiei, chir Grigore, Buzău, 1832, Ceaslov, Braşov, Ioan Gott, 1851, 
Cartea Evangheliilor, Sibiu, 1859, Ceaslov, Sibiu, G. Closiu, Rânduiala sfântului botez, Viaţa şi petrecerea lui Va-
sile cel Nou, Spirituala fugire de lume. Meditaţii, 333 p., Biblia sau Testamentul vechi, Buzău, 1854, Chiricodromion, 
Bucureşti, 1857, Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură, Sibiu, 1856-1858. O carte care ar putea stârni interes 
este cea intitulată Spirituala fugire de lume, ale cărei „meditaţii” ne-ar putea să ofere material nou de medi-
taţie şi nouă. 

Desigur, de o mai mare valoare sunt cărţile care aparţin BRV-ului, respectiv cele care au apărut 
până la 1830. Aceste cărţi sunt cele care au intrat în fel de fel de bibliografii, inclusiv într-o tipăritură 
recentă de mare interes, cum este Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830), Cluj-Napoca, 
Editura Mega, 2016. Am putut confrunta lista notaţiilor mele cu această bibliografie, astfel că am de-
scoperit în biblioteca Mănăstirii Rohia un număr de 19 exemplare de carte veche editate sub auspiciile 
Imperului Habsburgic şi încă 11 apărute în Ţara Românească şi la Sankt Petersburg. Cu o listă de 30 de 
cărţi vechi (până în 1985), biblioteca se prezenta destul de bine şi ar fi putut intra în bibliografia amintită 
mai sus, la fel cum a intrat patrimoniul de carte veche de la Mănăstirea Nicula. 

Dau în continuare lista acestor cărţi, cu specificaţia că în paranteză voi da lista numărului de or-
dine în care ele erau înscrise în inventarul bibliotecii mănăstirii. Lista tipăriturilor cu localităţi aparţinând 
vechiului Imperiul Habsburgic este următoarea: Liturghier, Sibiu, 1798 (17), Liturghier, Blaj 1775 (14), 
Acatist, Blaj, 1816 (21), Triod, Blaj, 1808 (19), Acatist, Sibiu, 1870 (78), Apostol, Blaj, 1808 (20), Psaltire, 
Sibiu, 1811 (23), Evangheliar, Blaj, 1765 (10), Teologhie dogmatică, Blaj 1811 (24), Psaltire, Sibiu, 1825 (33), 
Liturghier, Sibiu, 1718 (16), Evologhion, Braşov, 1811 (25), Ceaslov, Blaj, 1778 (98), Octoih, Blaj, 1770 (13), 
Catavasieriu grecesc şi românesc, Sibiu 1817 (30), Ceaslov, Blaj, 1766 (11), Evlohhion, Blaj, 1815 (69), Penticostar, 
Blaj, 1768 (6), şi Petru Maior, Prediche, Buda, 1814 (22). Cele apărute în alte tipografii sunt: Letopiseţele 
Tării Româneşti, sub redacţia lui Enache Kogălniceanu (1), Viaţa celui între sfinţi Dimitrie, /lipsă foaia de 
titlu/ (3), Prolog la vieţile sfinţilor, Sanct Petersburg, 1814 (90), Noul Testament, Sant Petersburg, 1819 (31), 
Evanghelie, Bucureşti (7), Evloghion adecă Molitvelnic (8), Acatist (40), Grigorie Nazarineanul (32), Evanghelie, 
Bucureşti, 1697 (5). Ar mai trebui să adăugăm la această listă şi un manuscris, şi anume pe cel numit 
Protocolul cununaţilor din parohia Boeriu, datând din 1828. 

Desigur, multe dintre aceste cărţi au diferite însemnări, fie privind provenienţa, fie în legătură cu 
donatorul lor. Astfel, o inscripţionare care mi-a atras atenţia se afla pe Liturghierul din 1798 şi suna în 
felul următor: „Milostivitu-s-au Hr. de au îndemnat pe acest pravoslavnic creştin, anume Babuţă Savu şi 
muierea sa, Măria, de au cumpărat acest liturghier cu 8 zloţi şi s-au dat în mâna părintelui Atanasie din 
Dobricioneşti, ca să fie pomană la tot neamul până al 7-lea neam şi cine s-ar afla să o înstrăineze, sau să 
o fure, să fie afurisit de 33 de sfinţi sau de sfinţii părinţi (...) şi cine să o rădice de la părinte de lângă 
acesta şi de la hramu Sfintu, Îngerii Mihail şi Gavril, din sat să n-o mute, anu 7800”. Pe Mineiul lunii 
Septembrie din 1855 stă scris: „Această carte o au cumpărat Damian diacul la anul 1856” şi e confirma-
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tă de „I. Papp Irimie din Rohia”. Pe Liturghierul din Blaj din 1775 se află mai multe însemnări, între care 
şi următoarea: „Această carte o au dezbătutu eu, popa Ioan din Poiana Porcului, de la Cărâtă pentru 6 
mărieşi şi 2 pitaci de la Rona Ion din Rohia. Anno 1790, decembrie 21”. Şi se adaugă: „Anno 1828: „Au 
vinit veste precum din frică mare c-au intrat ciuma în Ardeal. Şi-au vinit porunci multe de la împărăţie. 
Decembrie 28 zile, Popa Vasile, Aron Cosma, parohul Rohiei şi adm. Poenii Porcului”. Pe Triodul din 
1808 se oferă explicaţia: „Triodion adecă cu cântări care le cântă”. Şi pe Acatistul din 1816 găsim această 
însemnare: „Dintre cărţile lui Vasiliu Ciceu. Această sfântă carte ie a lui George Hotea lui Dumitru lui 
Ştefan din Hoteni locuitoriu. Cine va ceti într-însa binecuvântat să fie de Dumnezeu şi de toţi sfinţii lui! 
Şi mi-au dat mie cartea ca să cetesc într-însa, pe câtva timp, în anu 1896, în luna lui august, în 1-lea, Va-
sile Ciceu, locuitoriu în Sârbi”. Pe Prologul adecă adunare în scurt din vieţile sfinţilor se află următoarea însem-
nare: „Spre pomenire dăruiesc acest Prolog Sfântului schit Ana, comuna Rohia, judeţu Someş, Transilva-
nia. Stareţa Evghenia Filipescu, Sf. Mănăstire Coteşti, jud. Rm. Sărat, 1828, februarie 9”.  

Cea mai frumoasă însemnare se află, însă, pe Mineiul lunii august, apărut la Sibiu în 1854. Credem 
că, de fapt, e creaţia lui Irimie Pop, cel care a cumpărat mai apoi cartea cu pricina, pe care mai găsim 
următoarea însemnare: „A sf. biserici gr. răsăritene, din Rohia, prin de Sofronie Haragoş şi soţia sa Te-
odosia”. Iar dascălul Irimie Pop adaugă această Cântare a sfântului Niculae, aflată pe penultima pagină a 
cărţii: 

Niculae prea sfinţite, 
În care am fost făcătoriu 
Cu inime umilite, 
De minuni îndreptătoriu 
Te roagă spre noi şi te-ndură, 
A multor oameni căzuţi, 
C-am căzut preste măsură, 
Te rugăm să ne asculţi 
Făcând mai multe fapte răle, 
Tinde-ne ajutoriul tău, 
Şi păcate foarte grele. 
C-am ajuns cu toţi la rău. 
Roagă-te lui Dumnezeu,  
Chiar şi acei păcătoşi 
Să-ţi asculte baiu tău. 
Care de la moarte fuseră scoşi. 

De cel rău să ne ferească,  
Pre marea cea-nfuriată 
Şi să nu ne pedepsească, 
Prin mâna ta fu îndreptată. 
Că de-acum ne-om pocăi,  
Şi te rog neîncetat, 
De păcate ne-om feri, 
Ca toţi fără de păcat, 
Raiul ca să-l câştigăm, 
Să fim până s-o sfârşi viaţa 
Şi de iad să ne scăpăm, 
Şi vom muri ca s-ajungem ca şi tine, 
Sus în cer, c-acolo-i bine. 
De acum până-n vecie, 
Amin Domnului să fie. 

Popp Irimie, Rohia an 1892 
 

De o importanţă deosebită cred că este cartea de la nr. 24, intitulată Teologhie dogmatică, apărută la 
Blaj în 1811, ca aparţinând lui Ioan Bob şi care ar avea foaia de titlu, ceea ce ar putea asigura o mai bună 
descriere, de vreme ce Bibliografia cărţilor din Imperiul Habsburgic notează la p. 311, cu regret: „Nu se cu-
noaşte decât exemplarul de referinţă, cu foaia de titlu pierdută. Cartea nu are un titlu în sensul propriu al 
cuvântului, ci enunţul-titlu este plasat la începutul primei pagini, ca secvenţă de intrare în materie”. Iată 
că noi semnalăm aici existenţa unui exemplar cu foaia de titlu intactă, astfel că titlul de Teologhie dogmatică 
se impune a lua locul celui presupus. Din păcate, manuscrisul căutat de mine n-a putut fi găsit, dar asta 
nu m-a împiedicat să mă bucur din plin de revelaţia acestor ediţii de cărţi rare şi de plăcerea de a fi fost 
oaspetele părintelui Nicolae. 

Am făcut consemnările de mai sus, întru amintirea unui om cu suflet ales, părintele Nicolae 
Steinhardt, alături de care am petrecut ore bune în biblioteca mănăstirii de la Rohia, într-o vreme în care 
spiritul său literar se cucernicea întru credinţă, alături de ceilalţi călugări de acolo, cu care trăia într-o 
caldă şi simţită frăţie. Mi-a fost un fel de Cicerone inspirat, conducându-mă să fac turul micii aşezări, 
deoarece Serafim, stareţul mănăstirii, se afla într-un fel de recluziune după o boală grea. Am avut multe 
şi îndelungate convorbiri, ale căror conţinut şi înţeles s-au pierdut în negura timpului. Nu de puţine ori 
l-am evocat pe Ioan Alexandru şi poezia sa cu substrat religios, iar îndemnul său că „numai dăruind vei 
dobândi” îşi păstrează şi astăzi întreaga valabilitate. 

 



In memoriam 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS  Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

68 

 

 

A mai căzut o instituţie: Nicolae Dabija 

 
Dr. Tudor NEDELCEA 

Craiova 

 

A căzut încă o instituţie, un stâlp al românismului din Basarabia. Nicolae Dabija ne-a părăsit 
spre a se alătura prietenilor săi, deveniţi din muritori geniali – nemuritori: Nichita Stănescu, Marin So-
rescu, Adrian Păunescu, Fănuş Neagu, Grigore Vieru etc. 

Îmi permit să relatez un caz cel puţin paranormal: în noaptea de ianuarie 2009 a fatidicului acci-
dent de maşină al lui Grigore Vieru, am avut un vis îngrozitor: eu eram pe un mal, Grigore pe celălalt al 
unui râu ciudat (amestec de apă învolburată şi sânge). Am sărit în râu spre a merge spre Grigore, a sărit 
şi el spre a mă împinge înapoi. M-am trezit urlând. Am dat drumul la televizor, la Antena 1, întâmplă-
tor; am auzit vocea inconfundabilă a lui Adrian Păunescu (care deja regizase un duplex Bucureşti-
Chişinău) şi pe cea a lui Nicolae Dabija, care cerea funeralii naţionale. Visul s-a petrecut chiar în mo-
mentele în care Grigore Vieru intrase în coma care i-a adus sfârşitul. Trei nume inseparabile, Grigore 
Vieru şi Nicolae Dabija reluându-şi cetăţenia română pe adresa lui Adrian Păunescu, de pe strada Dio-
nisie Lupu, nr. 84. 

Nicolae Dabija face parte din celebra generaţie similară a anilor ’60 (Nichita Stănescu, Ioan Ale-
xandru, Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Constanţa Buzea, Ana Blandiana etc.) din Ţară, şi Grigore 
Vieru, M. Cimpoi, Anatol Codru, D. Matcovski, Leonida Lari etc. din Basarabia. Prin publicarea volu-
mului său de versuri Ochiul al treilea (Chişinău, 1975), colegii săi au numit-o şi generaţia „Ochiul al treilea”. 
Mihai Cimpoi îl consideră, cu argumente, „lider de generaţie, animator al Renaşterii basarabene” (O isto-
rie deschisă a literaturii române din Basarabia). 

Fiul Cristinei (n. Dabija) şi al lui Trofim Ciobanu, Nicolae Dabija s-a născut la 15 iulie 1948, în 
localitatea basarabeană Bişcolari (azi Codreni-Cimişlia), unde urmează şcoala primară (1954-1958), apoi 

liceul la Săhăidac şi Cimişlia (1958-1966). Studiile universitare 
le începe la Facultatea de Ziaristică a Universităţii de Stat din 
Moldova, dar este exmatriculat în 1969, pentru „activităţi naţi-
onaliste”. În 1970 se reînscrie la Facultatea de Filologie a ace-
leaşi universităţi, pe care o absolvă în 1972, angajându-se la 
redacţia tineret a Televiziunii din Chişinău, apoi devine redac-
tor la revistele Nistru (1975-1984), Orizontul („Columna”, 1984-
1986). În mai 1986, în plină perioadă gorbaciovistă, este ales 
de Congresul al VII-lea al Uniunii Scriitorilor din Moldova 
redactor-şef al săptămânalului de cultură Literatura şi arta, pe 
care îl transformă într-o autentică tribună de luptă pentru miş-
carea de eliberare naţională, „publicaţia literară cu cel mai mare 
tiraj din Europa”(cum menţionează Le Figaro, 30 martie 1990), 
adică 260.000 de exemplare. Revista şi Nicolae Dabija sunt 
criticaţi de guvernul sovietic pentru „greşeli grave”.  

În iunie 1988 face parte din grupul de iniţiativă care 
creează Frontul Popular din Moldova; este ales deputat al po-
porului din URSS (1989-1991), apoi este deputat în Parlamen-

tul Republicii Moldova, preşedinte al societăţii nonguvernamentale „Limba noastră cea română” (la 13 
martie 1990), preşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă din Republica Moldova 
(1991), corespondent al Congresului Intelectualităţii (1993), vicepreşedinte al Ligii Culturale pentru Uni-
tatea Românilor de Pretutindeni (1995), preşedinte al Forului Democrat al Românilor din Republica 
Moldova (2005), în conducerea Forumului european al revistelor literare (2008), fondator al Festivalului 
Internaţional de Poezie „Grigore Vieru” (2010), preşedinte al Mişcării „Sfatul Ţării-2” etc., etc. 

Eseist, critic literar, poet, prozator, publicist, om politic, cu o activitate literară impresionantă, 
Nicolae Dabija este onorat cu distincţii importante: membru de onoare din străinătate al Academiei 
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Române (21 iulie 2003), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (12 de-
cembrie 2012), Cavaler al Ordinului Republicii (1995), Ordinul „Steaua României” în grad de Coman-
dor (1 decembrie 2001), Ordinul de onoare al Republicii Moldova (2009), membru al Academiei Inter-
naţionale „Mihai Eminescu” (Craiova, 2013), ordinul „Meritul cultural” (Bucureşti, 2015), Medalia Li-
bertăţii a Guvernului SUA etc. I se decernează numeroase premii: „Gib I. Mihăescu” (Craiova, 1997), 
„Nichita Stănescu” (1992), al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova (2002), „Opera Omnia” (2008), al 
Academiei de Ştiinţe a R. Moldova (2010), Premiul naţional al R. Moldova (2011) etc. Este cetăţean de 
onoare al localităţilor Craiova, Ipoteşti, Dumbrăveni, Botoşani. 

Participă şi este onorat cu premii, distincţii şi editarea de cărţi la marile festivaluri din lume: Va-
tican, SUA, Canada, Italia, Bulgaria, Brazilia, Spania, Franţa, Macedonia, Mongolia, Cuba, Germania, 
Muntenegru, Belgia, Ungaria, Austria, China (împreună cu Ion Deaconescu) etc. 

Romanul său Temă pentru acasă, pe care l-am recomandat pentru Premiul Nobel pentru Literatu-
ră, a cunoscut o faimă mondială, fiind tradus în multe limbi, transpus în scenariu de film şi intrat în 
propunerile pentru prestigiosul premiul mondial, ceea ce ar fi o onoare pentru literatura română. Scriam 
atunci, la apariţia romanului în 2009: „Prin acest strălucit debut ca romancier, Nicolae Dabija dovedeşte 
a fi un scriitor total şi un model uman. Traducerea acestei cărţi în limbi de circulaţie internaţională l-ar 
aduce, după opinia noastră, în apropierea unui binemeritat premiu Nobel, ceea ce ar fi o mândrie naţio-
nală şi o dovadă că literatura română nu vine cu firimituri la masa marilor literaturi ale lumii”. Replica 
nu a întârziat să apară. Pe 14 mai 2013 mi-a parvenit pe internet un text calomniator: „Adevăruri sau 
diversiune”, privind pe autorul romanului (nu cunoaşte realitatea gulagului, că acolo cresc alţi pomi de-
cât cei menţionaţi în roman, că Dabija ar deţine un palat şi ar fi fost un „adulator al lui Lenin” – deşi 
fusese exmatriculat, că a avut colaborări tovărăşeşti etc., etc.). Treburi româneşti! 

Merită menţionat un fapt aproape unic: premiile obţinute, onorariile pentru apariţiile sale edito-
riale au fost donate pentru rezidirea Mănăstirii Zloţi, ctitorită de rudele sale şi al cărei stareţ a fost chiar 
unchiul său, Serafim Dabija, mănăstire dărâmată de bolşevici. Pe lângă acestea, Nicolae Dabija a donat 
sfintei mănăstiri, în 2008, colecţia sa de icoane (18 piese din sec. XVII-XIX), donaţii ce-l aşază pe scrii-
torul patriot între donatorii de seamă ai neamului românesc. 

* 
I-am văzut mai întâi chipul, într-un montaj fotografic (alături de Gr. Vieru, Leonida Lari, M. 

Cimpoi, D. Matcovski, I. Druţă etc.) într-un birou al revistei Luceafărul din perioada ei de glorie cu Ni-
colae Dan Fruntelată şi Mihai Ungheanu. Apoi l-am citit în revista Glasul, prima publicaţie basarabeană 
postbelică cu grafie latină, graţie Mariei Macovei, căsătorită Briedes în Letonia. 

În persoană, l-am văzut la o aniversare „Eminescu” din Aleea Clasicilor din Chişinău, organizată 
de M. Cimpoi. L-am vizitat şi acasă, un 
apartament încărcat de cărţi şi icoane, dar 
străjuit de o uşă metalică (ca la toţi unioniş-
tii basarabeni). Ne-am întâlnit la toate Con-
gresele Spiritualităţii româneşti (conduse de 
Adrian Păunescu), organizate de Liga Cultu-
rală (condusă strategic de Victor Crăciun), la 
Festivalul Internaţional „M. Eminescu” de 
la Dumbrăveni (Suceava), organizat magis-
tral de primarul Ioan Pavăl şi de secretarul 
Mihai Chiriac, la simpozioanele ştiinţifice 
organizate de Academia Română sau la 
Congresul Mondial al Eminescologilor, or-
ganizat de M. Cimpoi şi Centrul Academic 
Internaţional „M. Eminescu” la Chişinău 
etc. 

La Craiova a fost oaspetele mitropolitului Nestor Vornicescu (1927-2000, trăind, ca şi Nicolae 
Dabija, aceeaşi vârstă: 73 de ani), apoi al meu, ca redactor al Editurii Scrisul Românesc şi al Fundaţiei 
omonime. În colecţia „Români uitaţi” a editurii şi în subcolecţia „Harta noastră care sângeră”, i-am pu-
blicat lui N. Dabija articolele de fond din Literatura şi arta, care au aceeaşi forţă mobilizatoare, precum 
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studiile şi articolele lui Eminescu: Libertatea are chipul lui Dumnezeu (1997), Icoană spartă, Basarabia (1998), 
Harta noastră care sângeră (1999), La este de vest (2001), Vai de capul nostru! (2001), Însemnări de pe front. Scri-
sori din Basarabia (2002), Râul în căutarea mării (2003), Basarabia – ţară de la răspântii (2004), Bezna vine de la 
răsărit (2005), Paznic pe înălţimi (2007), Desţăraţi (2008), Mesaje pentru supravieţuitori (2009), volume scrise, 
cum menţiona Eugen Simion, cu „onestitate şi forţă morală”, iar Nicolae Dabija „care pune talentul în 
slujba naţiunii române are imaginaţie şi, prin chiar propria lui existenţă, are credibilitate morală”. Seria a 

fost întreruptă, nemaifiind subvenţionată, pen-
tru că le distribuiam... gratuit. 

Nicolae Dabija a fost prezent la Craiova 
la sărbătorirea a 75 de ani de la înfiinţarea Edi-
turii Scrisul românesc (în acest timp, aparta-
mentul său din Chişinău a fost vandalizat!), la 
toate ediţiile festivalurilor Marin Sorescu, Adri-
an Păunescu, ale Festivalului Mondial de Poezie 
„M. Eminescu” (iniţiat şi condus de Ion 
Deaconescu), la Ziua Basarabiei şi Bucovinei, a 
fost onorat şi onorând Craiova ca cetăţean de 
onoare, alături de Gr. Vieru, M. Cimpoi, Victor 
Crăciun, Vasile Tărâţeanu (anterior fuseseră 

onoraţi cu acest titlu grupul Ilaşcu, aflat în puşcărie şi condamnaţi la moarte şi, ulterior, Eugen Doga). 
*  

Când şi-a dat prea timpuriu obştescul sfârşit, la 18 ianuarie 2009, un alt stâlp al rezistenţei ro-
mânismului în Basarabia, Grigore Vieru (o dispariţie nedreaptă şi dureroasă, la care asasinii morali, ca-
lomniatorii de profesie au avut un rol esenţial), Nicolae Dabija i-a denunţat pe „killerii de presă ai lui 
Vieru”, avertizându-i în stilul său caracteristic: „Adversarii l-au ucis de mai multe ori, dar el n-a murit 
niciodată. Pentru că a ştiut să învie de fiecare dată prin Cuvânt. Vieru a plecat ca să rămână. Cât Poezia 
lui ne însoţeşte, el va fi cu noi, pentru noi, în noi”. Cuvinte profunde încărcate de înţelepciune, de sin-
ceritate pentru marele său prieten.  

Cuvinte profetice care i se potrivesc din plin şi lui Nicolae Dabija. De altfel, Nicolae Dabija a 
„beneficiat” el însuşi de killerii politici prosovietici: în 1991, un comando armat a venit la Chişinău de la 
Moscova spre a-l lichida, împreună cu Gr. Vieru, Leonida Lari, M. Cimpoi; în Parlamentul Republicii 
Moldova i s-a pus pe scaunul de parlamentar o pastilă radioactivă spre a-l paraliza; de pe zidul unei mă-
năstiri din Basarabia a căzut, având totuşi norocul de a-i amortiza căderea crengile unui copac (în acele 
clipe în cădere, i s-a fixat în subconştient întregul film al romanului Temă pentru acasă). 

În fine, perfidul Covid-19 i-a adus... sfârşitul. El se alătură marilor basarabeni patrioţi care au 
murit în condiţii cel puţin ciudate: Ion Gheorghiţă, N. Costin, D. Matcovski, Gh. Ghimpu, Doina şi 
Ion Aldea Teodorovici, Leonida Lari, Ion Ungureanu ş.a. Stâlpii românismului basarabean au rămas 
doar pe umerii lui Mihai Cimpoi, Eugen Doga, Valeriu Matei, Vasile Grozav, I. Hadârcă, Al. Burlacu, 
D. Apetri... 

Dumnezeu să-l odihnească, să-l aibă în dreapta sa, iar pe noi să ne ocrotească şi să ne „români-
zeze”, vorba Alexandrei Şerban Păunescu, nepoata strălucitului poet. 
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Gramatica retoricii clasice: 

concepte, categorii, canoane, relaţii 

 
Dr. Aurel M. CAZACU 

Bucureşti 

 
Contextul apariţiei retoricii 
 
Pentru a veni în întâmpinarea publicului interesat, ne-am propus să 

prezentăm o sinteză despre gramatica retoricii clasice. Aici vom analiza o 
serie de concepte, categorii, canoane şi relaţii specifice: situaţie retorică, au-
dienţă, strategii persuasive, genuri retorice, canoanele retoricii clasice, cate-
gorii ale schimbării, abilităţi retorice. 

 
Situaţie retorică 

 
Retorica clasică nu priveşte discursul oratorului ca pe o abstracţiu-

ne, ci se adaptează timpului, locului şi circumstanţelor în care este rostit. Aşadar, „situaţia retorică” s-ar 
defini ca un ansamblu de determinări care condiţionează modul în care se organizează discursul. Iniţial a 
funcţionat termenul de kairos (ocazie) la greci sau decorum la romani, ambii termeni însemnând o situaţie 
conflictuală sau una ceremonială, în ultimă instanţă o situaţie intenţională. Cei doi termeni exprimau o 
situaţie de comunicare adecvată, atât cu subiectul dezbătut, cât şi cu profilul audienţei, în anumite cir-
cumstanţe. Este ceea ce numim astăzi „situaţie retorică” sau „moment oportun”, context istoric, social, 
cultural şi temporal în care se organizează şi se produce discursul.  

 
Audienţă 
 
În mod asemănător, termenul de „audienţă” nu are o conotaţie abstractă, nu se reduce sau nu se 

confundă cu cel de public sau de mase, ci se dezvăluie ca ansamblu de indivizi structurat în funcţie de o 
serie de factori: de grup, mediul socio-cultural, variabile de personalitate ş.a. Pentru a-şi dovedi compe-
tenţa şi eficienţa, oratorul clasic îşi adecvează discursul nu numai la subiectul dezbătut, ci, în acelaşi 
timp, la o audienţă specifică, adecvată situaţional, cognitiv şi stilistic intenţiei oratorului. 

 
Strategii persuasive 
 
Strategiile persuasive aruncă o punte de legătură între ethos, pathos şi logos. Primele două sunt sub-

iective şi morale (ethos şi pathos), ultima este obiectivă, ţine de argumentaţie. 
Pentru Aristotel ethos-ul („caracter”, „mod obişnuit de viaţă”) este prin excelenţă de natură mo-

rală, iar tipurile de ethos, pe care le analizează în Retorica1, sunt corespunzătoare diferitelor etape ale vieţii 
omeneşti. Pentru Cicero, ethos-ul se produce în encomium (introducere), porţiunea iniţială a unui discurs, 
locul în care se stabileşte credibilitatea oratorului în raport cu audienţa. 

Pathos-ul desemnează apelul la sentimente. În retorica aristotelică (şi pe linia trasată de Platon) 
găsim o amplă discuţie asupra simulării emoţiilor. În schimb, Cicero recomandă folosirea pathos-ului în 
finalul unui discurs, iar pentru Quintilianus pathos-ul este legătura empatică dintre orator şi audienţă. 

                                                 
1 Aristotel, Retorica (ediţie bilingvă, traducere, studiu introductiv şi index de Maria-Cristina Andrieş, note şi comentarii de 
Ştefan-Sebastian Maftei), Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2011, II, 12-14, 1388 b31-1390 b11. 
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Logos-ul desemnează recursul la raţiune. Forma obişnuită a argumentului retoric este de tip de-
ductiv. Este vorba de „entimemă”, un silogism ale cărui premise sunt bazate pe verosimil. Se poate re-
curge şi la „exemplu”, din istorie sau inventat (fabulă, parabolă), argument bazat pe inducţie.  

Mai târziu exemplul va fi considerat şi un mijloc stilistic. La Aristotel, logos-ul joacă rol funda-
mental, deşi face de nenumărate ori apel la ethos şi pathos, datorită slăbiciunii omeneşti. Modelul ideal al 
strategiei persuasive ar trebui să fie echilibrul dintre ethos, pathos şi logos. De multe ori acest echilibru nu 
este păstrat, se suprasolicită una sau alta dintre strategii, conducând astfel la o viziune fie raţională (prin 
accentul pe logos), fie la una moralizatoare (prin accentul pe ethos), fie la una manipulatoare şi propagan-
distică (cu accentul pe pathos). 

 
Genurile retorice 
 
Sub aspectul genurilor retorice, oratoria clasică distinge trei tipuri de discursuri: judiciar, delibe-

rativ (legislativ, public) şi epideictic (demonstrativ, ceremonial). Fiecărui tip de oratorie i se asociază cel 
puţin patru parametri funcţionali: timpul (trecut; prezent; viitor), specificul genului sau mijloacele de 
realizare (apărare şi acuzare; susţinere, persuasiune şi combatere, disuasiune; laudă, elogiu şi dojană, 
blam), locurile comune (topoi) de invenţie argumentativă adecvate (posibil şi imposibil; universal şi indi-
vidual; mare şi mic) şi scopurile discursului (drept, legal şi nedrept, ilegal; util şi dăunător; nobil şi ruşi-
nos), care degajă şi o dimensiune axiologică. La aceşti patru parametri se poate adăuga şi tipul de audito-
riu: judecător, adunare şi spectator. 
 

Genuri 
Tip de au-

ditoriu 
Timp Mijloace Topica Scopuri 

judiciar judecător trecut apărare/acuzare posibil/imposibil drept/nedrept 

deliberativ adunare viitor susţinere/combatere universal/individual util/dăunător 

epideictic spectator prezent laudă/dojană mare/mic nobil/ruşinos 

 
Discursul judiciar se desfăşoară de regulă într-un Tribunal în care auditoriul este reprezentat de 

acuzare (care produce rechizitoriul) şi de apărare (care produce pledoaria). Discursul se referă la fapte 
din trecut, apărarea şi acuzarea se bazează pe criteriul a ceea ce este drept, face apel la noţiuni de justiţie 
şi de injustiţie pentru a judeca, stabili, califica, utilizează ca procedee raţionamentul silogistic şi entime-
ma. Exordiul din Catilinare2 al lui Cicero şi Asupra ambasadei necredincioase3, discursul lui Demostene în-
dreptat împotriva opozantului său politic Eskine, sunt cele mai edificatoare exemple pentru a ilustra 
genul judiciar. 

Discursul deliberativ (legislativ, public), calificat adesea ca discurs politic, se adresează unei 
Adunări sau Senatului, care oferă sfaturi pentru susţinerea sau respingerea problemelor care privesc (în 
viitor) viaţa cetăţii, a statului, diplomaţia, economia, bugetul, legislaţia, starea de război sau de pace etc. 
Scopul discursului deliberativ îl constituie luarea unor decizii şi dezbaterea conţinutului lor în termeni 
de avantajos sau neavantajos. Utilizează timpul viitor, iar argumentarea îmbracă o puternică forţă persu-
asivă dacă recurge la exemple. Filipicele4 lui Demostene şi Filipice5 a lui Cicero sunt cele mai reprezentati-
ve discursuri deliberative.  

Genul epideictic (demonstrativ, ceremonial) grupează toate discursurile oficiale (de ceremonial), 
panegiricele, oraţiile funebre, cel pedagogic etc. Discursul se referă la fapte şi evenimente recente, are 
drept obiectiv blamarea sau lauda unui individ sau grup social, punându-se în evidenţă virtutea sau vi-
ciul (în special la Platon şi Aristotel), laturile frumoase sau urâte ale existenţei sau acţiunii acestora, iar 
oraţia funebră face nu numai elogiul celui dispărut, ci şi pe cel al cetăţii. Procedeul folosit cu predilecţie 
este amplificarea oratorică, encomium-ul şi vituperaţia. Genul epideictic are, deci, o funcţie socială şi civi-

                                                 
2 Cicero, Catilinare, în Opere alese (ed. îngrijită de G. Guţu), vol. I, Editura Univers, Bucureşti, 1973, p. 277. 
3 Demostene, Asupra ambasadei necredincioase, în Pagini alese din oratorii greci (antologie, note biografice şi traducere de Andrei 
Marin, note explicative de Maria Marinescu-Himu), vol. II, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1969, VII – Rezumatul acu-
zaţiilor (177)-(180), pp. 190-191. 
4 Demostene, Filipica întâia, Filipica a doua, Filipica a treia, în PAOG II, 1969, pp. 10-32, 78-91, 121-148. 
5 Cicero, Filipice. Discursuri împotriva lui Marcus Antonius (traducere din latină de Dumitru Crăciun, studiu introductiv de G. 
Guţu), Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968, Filipica I-Filipica a XIV-a, pp. 1-236. 
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că, având rolul de a întări normele moralităţii publice. În acest sens, Panegiric6 al lui Isocrate este o ade-
vărată capodoperă a oratoriei antice greceşti. În epoca elenistică şi apoi în perioada Romei antice, genul 
demonstrativ se va dezvolta odată cu elocinţa oficială. 

 
Canoanele retoricii clasice 
 
Punerea la punct a unui plan al discursului îl întâlnim la Platon, în dialogul Phaidros: preambul, 

expunere, mărturii, indicaţii, probabilităţi, refutaţie, recapitulare. În mare, acest plan se va păstra şi va fi 
ameliorat în tratatele ulterioare: Retorica7 lui Aristotel, trilogia retorică a lui Cicero (Brutus8, De oratore9 şi 
Orator10) şi Institutio oratoria11 a lui Quintilianus. 

Arta discursului a îmbrăcat, în varianta clasică, forma unui canon: invenţia, dispoziţia, elocuţia, me-
moria, acţiunea (pronunţarea). Primele trei – invenţia, dispoziţia şi elocuţia – sunt canoane ale construcţiei 
discursului, iar ultimele două – memoria şi acţiunea – privesc actul enunţării discursului. De-a lungul 
timpului ele au fost inegal tratate. De pildă, elocuţia a fost de multe ori confundată cu retorica, invenţia 
a reprezentat un domeniu de intersecţie între retorică şi dialectică, iar memoria şi acţiunea au primit mai 
puţină atenţie. 

(1) Invenţia (a afla, a găsi, a născoci, a descoperi, a inventa, a imagina) reprezintă cercetarea tutu-
ror mijloacelor de persuasiune referitoare la tema discursului: topoi (locuri ale invenţiei, cum ar fi cauza, 
efectul, comparaţia ş.a.), subiectele, argumentele şi probele (dovezile, informaţiile care susţin punctul de 
vedere), tehnicile de persuasiune, tehnicile de amplificare, raţionamentele logice etc. Aristotel definea în 
primul rând retorica drept invenţiune, deoarece are drept scop descoperirea mijloacelor de persuasiune. 
În legătură cu locurile invenţiei (topoi) se distinge între locurile comune (gr. topoi konoi sau lat. loci 
communi), utile pentru orice subiect şi locurile specifice (idioi topoi), proprii numai unor subiecte. În înţe-
les retoric, invenţia este prima etapă pe care trebuie s-o parcurgă oratorul: găsirea temei, a faptelor şi idei-
lor aflate în legătură cu tema, materialul bibliografic şi în special sursele personale. 

(2) Dispoziţia (plasare, dispunere, aranjament, orânduială) priveşte modul cum se organizează 
discursul oratorului. Părţile discursului sunt: exordiul (introducerea), naraţiunea (stabilirea faptelor, expo-
zeul), partiţia (împărţirea), confirmaţia (dovada), respingerea (refutaţia) şi peroraţia (concluzia). La Cicero, de 
pildă, exordiul este important pentru orator în vederea impunerii autorităţii (ethos), următoarele patru 
componente ale discursului se folosesc în special de argumente logice (logos), iar în concluzie se recurge 
la apeluri emoţionale (pathos). Dispunerea materiei în discurs este o adevărată artă a compunerii, întrucât 
asigură coerenţa, unitatea şi logica argumentării discursului oratorului.  

(2a) Exordiul (introducerea) trebuie să ţină seama de tipul subiectului (prestigios, imperios, uimi-
tor, umil, îndoielnic, obscur). El cuprinde un început, în care oratorul atrage atenţia auditoriului, 
lămurindu-l asupra problemei în dezbatere, urmează câştigarea bunăvoinţei auditoriului (captatio 
benevolentiae) şi, eventual, insinuarea pentru a câştiga simpatia auditoriului. În ultimă instanţă, enumerăm 
atributele unui exordiu de calitate pentru un discurs de succes: scurt, concis, la obiect, desluşit, precis, 
insinuant, cu impact psihologic, incitant (şi nu iritant), subtil şi tenace.  

(2b) Naraţiunea, expunerea faptelor sau expozeul trebuie să fie scurtă, clară şi verosimilă. E scurtă 
când evită amănuntele de prisos, când lasă să se înţeleagă şi ceea ce nu s-a spus, când nu se repetă; e cla-
ră când păstrează ordinea faptelor şi nu face digresiuni inutile; e verosimilă când faptele expuse ar fi pu-
tut să se întâmple. 

(2c) Partiţia (împărţirea) se referă la diviziunea materiei unui discurs, asemănător „ordinii de zi”, 
în limbajul de azi. 

(2d) Confirmaţia (dovada) este partea discursului în care se aduc probele pe baza cărora să se 
poată convinge auditoriul de adevărul celor susţinute. Dovezile se obţin de la persoanele implicate şi 
bine identificate (nume, fire, sex, patria, rudele, vârsta, sănătatea, calităţi intelectuale, calităţi tempera-

                                                 
6 Isocrate, Panegiric, în PAOG, vol. I, Editura pentru Literatură, 1969, pp. 127-149. 
7 Aristotel, Retorica (ediţie bilingvă), Editura Univers Enciclopedic Gold, 2011. 
8 Cicero, Brutus sau Despre oratorii renumiţi, în Opere alese, vol. II, Editura Univers, 1973, pp. 255-281. 
9 Cicero, Despre orator, în Opere alese, vol. II, pp.17-78. 
10 Cicero, Oratorul, în Opere alese, vol. II, pp. 315-393.  
11 Quintilian, Arta oratorică (traducere din latină, studiu introductiv, tabel cronologic, note, indici de Maria Hetco), vol. I-II-
III, Editura Minerva, Bucureşti, 1974. 
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mentale, educaţia şi profesia, condiţia socială, comportarea, afectivitatea, ocupaţia, judecata, activitatea 
desfăşurată, prin ce întâmplări a trecut, declaraţii făcute) şi din împrejurările în care s-au găsit (cele lega-
te de dispută, cele adeverite prin fapte, faptele în contingenţă cu disputa, consecinţele acestor fapte). 

(2e) Respingerea (refutaţia) este partea discursului care contribuie la slăbirea, respingerea sau des-
trămarea argumentului adversarului.  

(2f) Peroraţia (concluzia) constituie încheierea discursului şi cuprinde trei părţi: rezumatul, indigna-
rea şi pateticul. Rezumatul recapitulează ideile principale expuse în diferitele părţi ale discursului; indignarea 
utilizează argumente defavorabile, incită la ură sau revoltă împotriva adversarului; pateticul încearcă să 
provoace compătimirea auditoriului (milă şi simpatie).  

(3) Elocuţia reprezintă faza de redactare a unui discurs. Aici retorica se intersectează cu literatura, 
estetica şi logica, se insistă asupra corectitudinii gramaticale, a stilului, a redactării şi organizării în detaliu 
a discursului, face apel la figuri şi tropi, la producerea efectelor de ritm şi omofonie, la alegerea şi dispu-
nerea cuvintelor în frază. Stilul elocuţiei trebuie să fie clar, să fie în mod preponderent parte a logosului, 
să respecte corectitudinea (gr. hellenismos şi lat. latinitas) şi să concorde cu subiectul, ethos-ul şi genul de 
discurs. Scopul ei este acela de a şti să genereze convingerea, Pentru a fi convingător, stilul elocuţiei în 
retorica clasică implică şi domeniul ornamentaţiei (lat. ornare = a potrivi, a asigura), inclusiv noţiunile de 
decorum, audienţă şi pathos.  

(4) Memoria se referă la capacitatea de improvizaţie a oratorului şi chiar la necesitatea de a me-
mora discursul pentru a-l reproduce la momentul oportun. Prima dezvoltare pe această componentă 
apare în Ad Herennium, atribuită mult timp lui Cicero (Pseudo Cicero). În această lucrare memoria este de-
finită ca „tezaurul lucrurilor inventate” şi fixată în canonul retoricii. Bineînţeles că memoria este o pro-
blemă fundamentală nu numai pentru orator, ci şi pentru auditoriu (cât va reţine auditoriul din cele co-
municate de către orator). În acest scop oratorul poate utiliza repetiţia, descrierea, enumerarea. 

(5) Acţiunea, pronunţarea sau declamarea este discursul în act, punerea în valoare a strategiilor 
acţionale: mimica, utilizarea vocii (care trebuie modulată în funcţie de tipul de pathos), debitul verbal (vo-
lum, intonaţie, ritm), privirea, gesturile, atitudinea etc. O serie de observaţii riguros codificate despre 
arta mişcării şi a gesturilor le întâlnim la Quintilianus12, în Institutio oratoria. 

Adăugăm la cele de mai sus şi alte repere retorice întâlnite în diverse lucrări de retorică clasică, 
precum digresiunea (o subdiviziune a naraţiunii), care ocazionează o ieşire provizorie din argumentul 
principal (de pildă o anecdotă de bun gust plasată la momentul oportun) şi propoziţia de deschidere (anun-
ţarea temei discursului). În sfârşit, retorica clasică a pus în valoare nu numai elementele lingvistice, gra-
maticale şi oratorice ale discursului, ci şi valenţele nonverbale, cum ar fi mimica, gestica, tonul vocii, as-
pectul fizic, vestimentaţia, atitudinea oratorului ş.a. 

 
Categorii ale schimbării 
 
Unele strategii retorice urmăresc variaţia discursului la diferite niveluri, afectând forma cuvinte-

lor, propoziţii, paragrafe, text şi chiar discursul în întregime. Aceste variaţii se pot realiza prin adăugare 
(adiectio), scădere (detractio), adăugare şi scădere (immutatio) şi inversiune (transmutatio). 

 
Abilităţi retorice 
 
Problematica abilităţilor retorice este pusă în evidenţă în special în De oratore13 de Cicero. În in-

troducere la De oratore, Cicero dezvăluie esenţa gândirii sale. El consideră elocinţa ca regină a ştiinţelor şi 
artelor. Dar pentru aceasta rostul oratorului este să convingă, să placă şi să mişte sufletele auditoriului.  

Oratorul deosebit de dotat trebuie să însumeze calităţi înnăscute (ingenium, natura), o deosebită 
cultură (doctrina, ars), multă exersare (exercitatio, usus, studium) şi totală pasiune (ardor). Prin îmbinarea 
acestor calităţi, oratorul ajunge la performanţă. Această concepţie a fost preluată şi amplificată, sub as-
pect pedagogic, în Institutio oratoria14 de Quintilianus. 

                                                 
12 Quintilian, Arta oratorică, vol. III, Editura Minerva, 1974, XI, III, 1-184. 
13 Cicero, Despre orator, în Opere alese, vol. II, Editura Univers, 1973, VIII, p. 27.  
14 Quintilian, Arta oratorică, vol. I, Editura Minerva, 1974, II, IX, 1-3. 
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Nevăzuţi, necunoscuţi 

 
Dr. Mihai BOTEZ 

Piatra-Neamţ 

 
...dar nu mai puţin existenţi, cu condiţia de a-i conştientiza ca atare. Mă refer la acele entităţi de-

spre care se aminteşte în textele unor rugăciuni creştineşti, dacă suntem cumva curioşi sau suficient de 
atenţi la ceea ce s-ar ascunde îndărătul sintagmei „vrăjmaşii cei nevăzuţi”. Nu o să plonjez direct in 
medias res, ci o s-o iau puţin pe ocolite, aşa cum desprindem foile de pe bulbul de ceapă. Ceea ce se ema-
nă în aer ustură puţin ochii, dar limpezeşte privirea − încercarea merită preţul...  

Într-una dintre fabulele sale, scrieri cu caracter gnomic cu virtuţi paideice aproape neglijate as-
tăzi, La Fontaine ne prezintă turbarea de cap pe care un afurisit de ţânţar (excrément de la terre) o dă cu 
minuscula lui sculă exasperant de agasantă celui mai de temut dintre animale, leul. Fabula sa, una dintre 

speciile cu cea mai clasică universalitate, după opinia lui H. Taine, are o dublă morală: întâi că dintre duş-
mani, oricât ar fi de mulţi, / Mai de temut sunt cei mărunţi.; apoi, după ce ne prezintă lăudăroşenia voinicosu-
lui de flecuşteţ (îşi trâmbiţă izbânda precum toţi cei ce-nving), vedem cum şi acesta le dă toate pe una taman 
când se aştepta mai puţin, nimerind fără de veste în plasa unui viclean paing. E, acesta, nu doar un memen-
to cum că „orice naş îşi are naşul”, ci mai cu seamă că niciun triumfător sau prezumat ca atare nu e scu-
tit de primejdiile nebănuite ale existenţei, ba chiar mortale: ...te poate paşte moartea din vreascuri şi surcele... 
Cine va căuta textul în traducere, e posibil să nu dea tocmai peste termenii enunţaţi mai sus, întrucât mă 
folosesc de o tălmăcire proprie. Am recurs la acest shift/embrayeur introductiv pentru a pregăti printr-o 
punere în temă mijlocind un „argument de autoritate” ceea ce voi dezvolta în nu prea multe rânduri.  

Despre duşmani, căci ei sunt cei tematizaţi analitic aici, percepţia generală este că ei ni se dezvălu-
ie ca atare – recrutându-se în principal dintre foştii prieteni şi apropiaţi, provin cel mai adesea din opu-
sul a ceea ce erau iniţial − prin acţiunile răuvoitoare pe care le întreprind sau le concoctează latent, dar 
insidios împotriva noastră. Simpla lor prezenţă în atare postură canonic antiprietenoasă deranjează pre-
cum aceea a unui ghimpe în talpă, strică cheful de viaţă al celor pe care li se pune pata şi alungă liniştea 
din suflet. O mulţime de texte de sorginte folclorică, iar mai nou acuzat manelistică, aduc în centrul 
atenţiei starea de disconfort, îngroşată până la anxietate şi năduf de evidenţele că „duşmanii nu-ţi dă pa-
ce” (harassment în toată regula!), că invidia lor doar pentru că eşti mai presus de dânşii, în primul rând în 
materie de bunăstare, e resimţită ca o ameninţare, iar posibilitatea ca veninul învederat să devină faptă 
alungă tihna ospătării şi dă coşmaruri prin somn. De aici lamentaţii dublate de rugăciuni de izbăvire de 
către Dumnezeu de această piază-rea tulburând serenitatea celui ce doreşte a se bucura plenar de viaţă şi 
de darurile ei. Doamne, la duşmanii mei/ Dă-le Tu tot ce vor ei... spre a le abate căşunarea pe unii şi pe alţii, 
care se socotesc nevinovaţi şi pe nedrept picaţi în plasa pizmei ori a duşmăniei declarate a unor semeni 
apropiaţi şi răuvoitori identificabili. 

Acesta este doar un aspect al problemei, unul macroscopic, să-l denumim aşa. Însă chestiunea 
pe care ţin să o aduc în discuţie comportă un compartiment mult mai greu de învederat şi, ca atare, s-ar 
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impune a fi luate măsuri contra nocivităţii nu doar potenţiale, ci manifeste pe care o pot institui acei 
„nevăzuţi, necunoscuţi” demoni activi şi operând nu din afară, ci din interiorul nostru. Mi-au inspirat 
această imagine pandemia în care ne aflăm şi comparaţia care mi-a venit în minte raportând aceşti male-
fici spiriduşi „de casă” la viruşii producători de dezastre în organism. Nici pe aceştia nu-i putem vedea 
cu ochiul liber, de unde nu se poate însă trage cu naivitate filosofică berkleyană concluzia că există doar 
ceea ce se vede. Evidenţierea lor fiinţială e probată prin consecinţe, reieşind din analize de laborator şi 
atestată de lentila microscoapelor. Duşmani redutabili se dovedesc şi aceştia, cu specificaţia că fără pre-
meditare, în consecinţă neincriminabili moral precum cei tradiţional percepuţi. 

Să facem însă nişte paşi care să ne apropie de centrul obiectivului nostru, în preajma acelor 
duşmani care nici cu ochiul fizic, nici cu aparate performante în sprijin nu pot fi depistaţi. De aici şi în-
credinţarea multora că ei sunt doar ipotetici. Însă judecând tot după consecinţe reale, nu s-ar putea sta-
tua că acestea provin ex nihilo. Se ştie de multă vreme că pretutindeni în natură, ca şi în societate, nu 
există efecte în afara cauzelor. Fireşte, atunci când respectivele efecte sunt de cuprins în categoria celor 
pozitive, benefice, nu ne mai preocupă să aflăm sursa lor primară (de ţi se întâmplă să găseşti pe stradă 
o bancnotă, n-are niciun rost să-ţi baţi capul cu identitatea păgubaşului, deşi legal şi moral aşa s-ar cuve-
ni). Bine că e aşa, iar nu altfel, adică invers; dar ce ne facem când serii întregi de efecte se subsumează la 
polul negativ! Atunci încercăm să desluşim cauza şi să o eliminăm dacă ne stă în putinţă. Doar că identi-
ficarea respectivei cauze aducătoare de necazuri nu e deloc o operaţiune simplă, şi cu atât mai puţin cer-
tă. De cele mai multe ori, investigaţiile nu duc nicăieri sigur, elementele căutate cu sârg se derobează 
aflării. Şi astfel, obosind să tot patinăm pe pârtii glisante, renunţăm şi ne mulţumim cu etichetări echi-
voce, nu o dată de natură metafizică: aşa vrea Dumnezeu cu mine (sau cu oricare altul); astfel mi-i norocul; mi-a 
pus dracul gând pizmaş; ceasul rău etc. Şi, în fapt, ce mai poţi face când nimic de ordin material nu vine să te 
sprijine în căutări, presupunând că te apuci a le da curs? Oftezi, ridici din umeri, duci palmele în lateral 
şi te dai bătut. Unde sunt morile de vânt de altădată?!... 

Eu aş zice că nu trebuie oprit totul pe acest palier numit al neputinţei sau, mai grav, al absurdită-
ţii. Ştiinţa omenească a făcut paşi şi pe acest teren, chiar dacă se află nu prea departe de cei dintâi, iar 
bâjbâielile în necunoscut se sprijină tot pe cârjele supoziţiilor, precum în psihanaliză. Însă nădejdi de 
clarificare a nu puţine probleme de acest fel vin, pentru spiritele pozitive, dinspre partea antropologiei. 
Pare a fi vorba de cercetări de ultimă oră, însă presupozeul fundamental vine din timpuri antice. Pe ora-

colul de la Delphi era inscripţionat, pentru cei care ştiau 
să citească: Gnothi seautón, „cunoaşte-te pe tine însuţi”, 
răspândit în lume prin formula latinească nosce te ipsum. 
Un gânditor de orientare sceptică caracteriza omul drept 
„singura specie cu statut neprecizat”, şi pe care Blaise 
Pascal îl definea apofatic, deci via negationis: „ni ange, ni 
bête” (nici înger, nici animal – deci probabil o hibridare a 

acestor două entităţi, ori ocupând o poziţie zwischen faţă de ele).   
Greşeala mare pe care o comite aproape totalitatea omenirii e că mai fiecare din membrii săi 

consideră că se cunoaşte deja suficient de bine pe sine, oricum mai în măsură decât altcineva din exteri-
or, ceea ce este în mare parte o eroare. În fapt, doar foarte puţini se apropie de atare performanţă, şi 
anume inşii care obişnuiesc a fi autoscopici consecvenţi şi capabili de a se obiectiva fără parti-pris. Majo-
ritatea rămânem viaţa întreagă necunoscuţi nouă înşine, murim fără a şti cine suntem de fapt. Ne flatea-
ză încredinţarea că speţa noastră e denumită cu îndreptăţire homo sapiens, că avem din start un ascendent 
gnoseologic asupra tuturor celorlalte specii. Însă câţi dintre noi, dacă nu citim cu atenţie lucrări de an-
tropologie, ştim că împărţim, în proporţii diverse, respectivul blazon cu un altul, nu mai puţin real, şi 
care e cunoscut de specialişti sub denumirea tăinuită de homo demens. Negreşit, se cunosc cazuri maladive 
la anumite specii, dar foarte rar, în care un anumit gen de îmbolnăviri induce aşa-zisa nebunie: „oaia 
capie”, „vaca nebună”, „câinele turbat” etc. Însă specia umană pare a fi în totalitate marcată de acest 
sindrom al iraţionalului, ca să nu-l numesc cu un termen mai dur. Toate abaterile de la ceea ce este so-
cotit raţional se datorează creşterii, în proporţii alarmante chiar, a efectelor induse de gena insanităţii. 
De fapt, mare parte din educaţie caută a inhiba în om pornirile dictate de acest, să-i zicem, instinct al 
irezonabilului. Sub imperiul unor acutizări de stare afectivă, precum mânia, gelozia, omul obişnuit poate 
trece la acte violente pe care nicio raţiune nu poate să le explice. Iar aceste manifestări, nota bene, nu sunt 
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dintre cele similare comise sub influenţa drogurilor: alcool, narcotice etc. Germenii aşa-numitei nebunii 
pasagere, producând eclipse de luciditate, se află constant înăuntrul nostru. Adăpostim în noi duşmani 
de care ar fi bine să fim cât se poate de conştienţi, să ne temem de noi înşine în primul rând.  

De un real sprijin în lupta cu răul din noi ne sunt învăţăturile creştineşti, care ne pun în situaţia 
de a cere de la Dumnezeu sprijin şi putere de a lupta împotriva a ceea ce este denumit cu termeni pre-
cum ispite, păcate, demoni, duhuri necurate. Oamenii credincioşi, creştini practicanţi îndeobşte, reuşesc a lup-
ta cu mai mult folos contra părţii de rău inerentă naturii noas-
tre. Iată cum începe o rugăciune des rostită în Postul cel ma-
re, tâlcuită de sfântul Efrem Sirul: Doamne şi stăpânul vieţii mele, 
duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în 
deşert, nu mi-l da mie... (adică îndepărtează-le de mine). Oare de 
ce s-a oprit sfântul la ceea ce nu pare a fi ceva producător de 
mari rele? Dacă stăm să reflectăm, vom ajunge la concluzia că 
acestea sunt păcate nu atât împotriva lui Dumnezeu, cât a 
raţionalităţii din noi. Cât de raţional o fi să trândăveşti în loc 
să munceşti pentru a-ţi agonisi cu cinste cele necesare traiu-
lui?! Şi tot aşa şi pentru celelalte duhuri care ne îndepărtează 
de statutul de om care gândeşte sănătos. Ce poate fi „grăirea 
în deşert” decât analogonul discursului delirant învederat la 
cei cu mintea clinic rătăcită?! Câte dintre cele şapte păcate 
capitale nu sunt, în ultimă analiză, decât nişte atentate la raţi-
onalitatea primă? Pentru că dacă ne lăsăm copleşiţi de astfel 
de ispite care asaltează doar sufletul omului (mândria, iubirea de argint, desfrânarea, lăcomia, invidia, 
mânia, lenea), nu avem cum să ajungem la altceva decât la stări nu doar nefolositoare sau înjositoare, ci 
la decăderi atât în ochii celorlalţi, cât şi în ai noştri proprii. Rugăciunea amintită ne învaţă să cerem de la 
cel Atotputernic „duhuri” benefice atât nouă, cât şi semenilor: „curăţie sufletească şi trupească, smere-
nie, răbdare şi dragoste”. Acestea nu au cum să inducă în om ceva rău, ci dimpotrivă, posedă virtutea de 
a ne lecui de simetricele lor mai înainte amintite. Şi la fel şi cu multe alte rugăciuni, care sunt ca nişte 
mantre cu ajutorul cărora exorcizăm din noi, necontenit, răul originar. Dacă obişnuim a ne face zilnic, 
îndeobşte înainte de a merge la culcare, un examen de conştiinţă sever al celor făptuite doar în cursul 
unei zile, vedem câte abateri am putut săvârşi cu fapta, cu cuvântul sau numai cu gândul, şi ne angajăm 
în faţa divinităţii, cu toată determinarea, să nu le mai repetăm, ori măcar să le diminuăm. Cum anume? 
Controlându-ne sub imperiul aşa-numitei „trezvii”, a grijii permanente de a nu lăsa răul să ne copleşeas-
că sub niciuna dintre multiplele şi falacioasele sale forme. Şi, în acest fel − dacă nu ne manifestăm doar 
formal, din vârful buzelor −, ne îmbunătăţim starea şi fiinţa. Fiindcă lăsându-ne uşor antrenaţi pe panta 
cealaltă, vom constata că nu reuşim mai mult decât a face rău nu doar semenilor, ci în primul rând nouă 
înşine. 

De aceea, e bine să fim conştienţi că adăpostim în noi duşmani care nu ne vor nicicum binele, ci 
ne amăgesc făcându-ne a crede că ne ajută să ne bucurăm de cadrele libertăţii dezgrădite, când practic 
deschid vad torentelor de insanitate care tind să inunde plajele raţionalităţii. Fiindcă, în fapt, nimeni din-
afară nu ne poate face mai mult rău decât îngăduim noi, tacit sau negândit, duşmanilor dinăuntru. Iar a 
decreta emfatic, cu suficienţă sau aroganţă, că „aşa ceva nu există” ar fi o dovadă de sancta simplicitas. 

Icoană a Sfântului Efrem Sirul 
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Războiul rece româno-maghiar – relaţiile din perioada comunistă 

 
Doru SICOE 

Oradea 
 
În ciuda faptului că România şi Ungaria au ajuns să facă parte din acelaşi bloc al statelor comunis-

te condus de URSS, fiind „ţări surori“, ele au avut o relaţie tensionată, cauzată de neîncrederea recipro-
că. „Tensiunile au fost atât de mari, încât, la un moment dat, în perioada anilor ’80, se poate vorbi de un 
adevărat război rece între România şi Ungaria, soldat în final cu expulzări de diplomaţi şi cu închiderea 
de consulate. Nu de puţine ori s-a vorbit chiar de un posibil conflict militar“1. Rădăcinile acestui „război 
rece“ sunt mult mai vechi însă şi au legătură cu situaţia Transilvaniei. 

Alipită brutal Ungariei cu prilejul Revoluţiei din 1848-49, apoi oficial cu prilejul „compromisului“ 
din 1867, când apărea Austro-Ungaria, Transilvania intră în graniţele României în 1919, după încheierea 
Marelui Război, declanşat tocmai de Austro-Ungaria. După 1918, Ungaria nu a putut accepta niciodată 
pierderea Transilvaniei şi a depus tot efortul politico-diplomatic pentru a schimba situaţia. În 1940, cu 
sprijinul Germaniei şi Italiei, Ungaria reuşeşte să reia măcar jumătatea de nord-est a Transilvaniei, grani-
ţa dintre România şi Ungaria mutându-se la sud de Băile Felix şi mergând până în nordul Braşovului. În 
1944 însă, după alăturarea României Aliaţilor, Transilvania este recuperată după lupte grele şi, cu şantaj 
sovietic, va face parte din nou din teritoriul României. Ungaria nu a acceptat asta, încercând să obţină o 
cât de mică rectificare a graniţelor în favoarea ei, chiar dacă ar fi fost vorba doar de o îngustă fâşie din 
partea de vest, de la Oradea la Satu Mare. Iată deci că seminţele „războiului rece“ din interiorul lumii 
comuniste europene fuseseră plantate de al Doilea Război Mondial. La o adică, Războiul Rece dintre 
URSS şi SUA, care ţinea în suspans întreaga planetă, era un „bun“ şi la îndemână model pentru oricare 
dintre liderii ţărilor satelit. 

Relaţiile româno-ungare cunosc trei 
etape de dezvoltare în perioada comunistă. 
Prima aparţine de pax sovietica, de pacifica-
rea impusă de Stalin, care-şi instaurase 
„cortina de fier“ la marginea de vest a Un-
gariei. „La început, din cauza autorităţii 
Moscovei şi a lui Stalin, niciuna dintre părţi 
nu mişca în front, deşi tensiunile se făceau 
simţite în special pe veşnica problemă a 
Transilvaniei“2. Cu această ocazie, Stalin 
obligă România să înfiinţeze Regiunea Au-
tonomă Maghiară în Transilvania, ceea ce 
era o concesie importantă făcută Ungariei.   

A doua etapă ar fi cea a „dezgheţu-
lui“ dintre Gheorghiu-Dej şi Kádár, după Revoluţia din 1956. „Din documentele sovietice publicate de 
cercetătoarea maghiară Magdolna Baráth, întocmite de către diplomaţi sovietici – unul din 1958, celălalt 
din 1961 –, se ştie că URSS urmărea evoluţia relaţiilor româno-ungare, că era nemulţumită de tensiunile 
dintre cele două ţări, considera că ar fi foarte important ca aceste tensiuni latente să nu mai mocnească, 
ci să fie cumva rezolvate şi, la vremea respectivă, URSS considera că Budapesta era cea care este mai 
mult responsabilă pentru aceste tensiuni. Pentru URSS era foarte important ca în sânul partidului ma-
ghiar să nu existe naţionalism sau să nu se tot vorbească despre Transilvania şi dacă este just sau nu că 
s-a dat în întregime României după al Doilea Război Mondial“3. Clujeanul Wellmann László, care şi-a 
făcut teza de doctorat pe tema relaţiilor româno-ungare în perioada comunistă (1968-1989), afirmă: „A 

                                                 
1 Marius Avram, Războiul rece dintre România şi Ungaria, în Sinteza: revistă de cultură şi gândire strategică, Cluj-Napoca, 28 octombrie 2014. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 

Tanc sovietic pe străzile Budapestei – 1956 
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venit episodul ’56. Între Kádár şi Dej relaţiile au fost bune. Ungaria, după ’45, nu şi-a manifestat intere-
sul foarte mare, până prin ’67-’68, faţă de minorităţile maghiare de peste hotare. Kádár i-a fost recunos-
cător lui Dej şi pentru faptul că i-a oferit ajutor economic. Pe de altă parte, istoriografia maghiară con-
semnează că în timpul lui Kádár, la începutul perioadei sale, din România s-au dus foarte mulţi specia-
lişti, ori maghiari, ori vorbitori de limbă maghiară români, pentru a-l ajuta pe Kádár să refacă structurile 
de securitate din Ungaria, care au fost decimate, pentru că revoluţionarii urau în mod special securitatea 
maghiară de atunci. Kádár a făcut gesturi semnificative pentru Dej. În 1958 a făcut o vizită în România, 
a fost la Târgu-Mureş şi a provocat o consternare uriaşă, spunând ceva de genul că, din câte a auzit, pe 
meleagurile astea trăiesc oameni care vorbesc limba maghiară. Asta era o ignoranţă totală pentru cei de 
acolo. În 1959, când Universitatea «Bolyai» a fost unificată cu Universitatea «Babeş» şi doi profesori s-
au sinucis în semn de protest, conducerea maghiară nu a obiectat nimic“4. 

A treia etapă este cea a „răcelii“ impuse de Ceauşescu, care avea o viziune complet diferită faţă de 
Kádár în ceea ce priveşte relaţiile bilaterale. „A urmat apoi epoca Nicolae Ceauşescu, liderul comunist 
care a preluat puterea în 1965. Lucrurile au început să se înrăutăţească tot mai mult între cele două ţări. 
Acest aspect a ţinut de felul diferit de a fi al celor doi, Ceauşescu şi Kádár, de relaţiile lor personale foar-
te reci, dar şi de contextul politic diferit. Pe parcursul a 25 de ani, din 1964 până în 1989, relaţiile româ-
no-ungare s-au tot înrăutăţit, chiar dacă într-o primă fază cele două părţi încercaseră să-şi ducă disputele 
ascunse de ochii lumii politice şi ai opiniei publice. Relaţiile dintre România şi Ungaria au fost atât de 
proaste, încât în cei 25 de ani, fiecare dintre cei doi lideri comunişti au fost câte o singură dată în vizită 
oficială la celălalt, lucru de neconceput pentru două ţări vecine şi surori comuniste, membre în CAER şi 
Tratatul de la Varşovia“5. 

Toate cele trei perioade sunt caracterizate printr-o slabă colaborare economică, neînregistrându-se 
vreun proiect major dezvoltat între România şi Ungaria. Trebuie precizat că România a avut proiecte 
majore economice cu toţi ceilalţi vecini: URSS (Barajul Stânca-Costeşti), Iugoslavia (Porţile de Fier 1 şi 
2) şi Bulgaria (Podul Prieteniei). 

 
Sub semnul Regiunii Autonome Maghiare 
 
Revizionismul maghiar a rămas activ şi după reluarea nord-estului Transilvaniei de trupele româ-

no-ruse. Neînţelegerile româno-maghiare şi acţiunile revanşarde au acrit şi mai mult relaţiile din teren, 
cu abuzuri şi crime. Speranţele maghiare că teritoriul ocupat în 1940 le-ar putea fi redat cu ajutor sovie-
tic l-au făcut pe Stalin să speculeze acest lucru. „Contrar aparenţelor, România şi Ungaria vor continua 
competiţia pentru aceeaşi regiune a Transilvaniei. Chiar dacă ea a fost atribuită României, liderul sovie-
tic, I.V. Stalin, îşi menţine rolul de arbi- tru prin încurajarea Ungariei să solicite 
concesii teritoriale la frontiere şi regim de autonomie pentru maghiarii 
din afara hotarelor ei. Mai mult, în luna mai 1952, când conducerea 
comunistă de la Bucureşti a transmis la Moscova, spre aviza-
re, proiectul pentru noua Constituţie, acesta a fost refor-
mulat de Stalin şi Molo- tov, impunând crearea Regiunii 
Autonome Maghiare (RAM). Astfel, în noua Constituţie co-
munistă a României, art. 19 menţionează că RAM 
cuprindea zona locuită în bloc compact de populaţia secuias-
că maghiară şi care are o conducere administrativă independentă, 
aleasă de locuitorii RAM. Această re- giune autonomă a fost înfiin-
ţată după model sovietic, pe ideea lui Stalin de soluţionare a pro-
blemelor acute în relaţiile interetnice din fosta URSS. Întrucât Moscova nu recunoştea România ca stat 
unitar, RAM constituia un precedent pentru eventuale alte blocuri etnice compacte, care ar fi dus la fe-
deralizarea ţării. În condiţiile în care Armata Roşie a URSS avea comandamente la Târgu-Mureş, Sfântul 
Gheorghe şi Miercurea-Ciuc, autorităţilor locale româneşti li s-a cerut să părăsească posturile, iar locul 
funcţionarilor români a fost luat de etnici maghiari, numiţi de adjunctul ministrului de interne de la Bu-
cureşti, ungurul János Vincze (Ion Vinţe). În fruntea Micii Ungarii, creată de Stalin, a fost numit Lajos 

                                                 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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Csupor, care a menţinut legături cu reprezentanţii militari sovietici, cu diplomaţii ruşi şi unguri. Crearea 
RAM nu a mulţumit Budapesta, dar a stopat pentru o perioadă pretenţiile teritoriale la adresa României, 
cel puţin până la moartea lui Stalin, survenită la 5 martie 1953“6. 

Bucureştiul a înghiţit cu greu hapul cu RAM, lucrurile dezvoltându-se tot în direcţia revizionistă. 
Paradoxal, dar „îngrijorările“ conducerii Ungariei privind minoritatea maghiară din graniţele vecinilor 
sunt susţinute de Moscova, după moartea marelui dictator roşu. Astfel, în septembrie 1954, cuplul Má-
tyás Rákosi, conducător de partid sau „regele evreu” al Ungariei7 – Imre Nagy, premier al guvernului 
ungar, transmite conducerii de partid şi de stat de la Bucureşti o scrisoare în care califică relaţiile bilate-
rale româno-ungare ca fiind reci şi nesatisfăcătoare8. 

După asta, oficialii români erau informaţi de „broşura semnată de Nemes Dezső, redactor-şef al co-
tidianului de partid Népszabadság, intitulată Chestiunea patriotismului şi fenomenele de dreapta, publicată în 
1955 şi difuzată într-un tiraj de 15.000 de exemplare. Autorul, ziarist de partid, pune în discuţie proble-
ma graniţei între Ungaria şi România, subliniază că Tratatul de la Trianon a fost nedrept şi că acesta nu 
a fost recunoscut de Uniunea Sovietică“9. 

Istoricul american Larry L. Watts relevă nişte detalii interesante despre discuţiile dintre cele două 
conduceri comuniste, nu cu mult timp înainte de izbucnirea Revoluţiei din 1956. Astfel, „în 6 aprilie 
1955, o delegaţie a PCR, formată din Bodnăraş, ministrul de externe Simion Bughici (înlocuitorul lui 
Pauker) şi János Fazekas, s-a întâlnit cu conducătorii Partidului Comunist Ungar, Rákosi, Gerő şi An-
drás Hegedús, la Budapesta. Delegaţia română i-a condamnat pe maghiari pentru că ridicaseră pretenţii 
teritoriale, precum şi refuzul insistent al Budapestei de a recunoaşte fără echivoc frontierele stabilite 
prin tratatul de pace, cât şi pedalarea insistentă a lui Rákosi pe «problema Transilvaniei» în conferinţele 
şi articolele sale, ca şi cum problema posesiei ar fi fost nerezolvată. Cum era posibil, au întrebat românii, 
ca presa, industria filmului şi teatrele, toate controlate de comunişti, să facă aserţiuni iredentiste de genul 
«Transilvania este inima Ungariei şi, fără ea, Ungaria nu poate trăi», că «cel mai puternic scut al naţiunii 
maghiare eterne este Transilvania», iar «Transilvania este fortăreaţa salvării Ungariei» şi «fără Transilva-
nia nu există Ungaria pentru că Transilvania a fost întotdeauna adevărata Ungarie?». Tipic pentru aceas-
tă problematică a fost solicitarea Ambasadei Ungariei din România ca o hartă a Regiunii Autonome 
Maghiare să fie inclusă ca anexă la harta Ungariei, într-un atlas geografic aflat în pregătire. Ministrul ro-
mân de externe a întrebat dacă Ungaria considera că Regiunea Autonomă Maghiară era parte integrantă 
a României sau o anexă a Ungariei“10. 

Era clar că lucrurile nu mergeau deloc în direcţia internaţionalismului proletar şi, în urma infor-
mărilor făcute de Valter Roman asupra direcţiei revizioniste ungare, dezvăluită de colegul său de Com-
intern Mátyás Rákosi, Gheorghiu-Dej „optează pentru o linie naţională de apărare a integrităţii teritoria-
le a României“11. De asemenea, se emite directiva întocmirii unei istorii naţionale care urma să o înlocu-
iască pe cea a lui Mihail Roller. Se înregistrează de acum o reconstruire a demnităţii elementului româ-
nesc la el în ţară, însoţită de o lungă perioadă de demaghiarizare lină, care se pot observa pe tot parcur-
sul perioadei comuniste, culminând cu românizarea masivă a oraşelor, dusă de Nicolae Ceauşescu. 

 
1956 – prilejul revanşei româneşti 
 
Partea maghiară părea în veşnică ofensivă împotriva României. Momentul revanşei pentru condu-

cerea comunistă de la Bucureşti avea să fie Revoluţia Maghiară din 1956, ocazie cu care Gheorghiu-Dej 
s-a plasat de partea învingătorului: URSS, condusă acum de Nikita Hruşciov. De fapt nici nu exista altă 
soluţie, iar revizioniştii de la Budapesta nu meritau niciun gram de prietenie. Această poziţie pro-

                                                 
6 Alexandru Ghişa, România şi Ungaria – doi vecini apropiaţi geografic, pe pagina Pulsul geostrategic, 15 martie 2020, online: 
https://www.pulsulgeostrategic.ro/materiale/material/58. Larry L. Watts, Fereşte-mă, Doamne, de prieteni... Războiul clandestin al Blocului 
Sovietic cu România, Editura RAO, Bucureşti, 2011, p. 180. 
7 Alexandru Purcăruş, „În tandem cu Hruşciov”: Dej şi revoluţia maghiară din 1956, în revista naţională Historia,  
online: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/in-tandem-cu-hrusciov-dej-si-revolutia-maghiara-din-1956 
8 Alexandru Ghişa, op. cit. 
9 Ibidem. 
10 Larry L. Watts, Fereşte-mă, Doamne, de prieteni... Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România, Editura RAO, Bucureşti, 
2011, p. 187. 
11 Alexandru Ghişa, op. cit. 
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moscovită îi va aduce României o serie de beneficii, culminând cu o lovitură de imagine: retragerea tru-
pelor Armatei Roşii de pe teritoriul RPR, în 1958. Ca bonus, universitatea maghiară de la Cluj, restabili-
tă de Horthy în 1940, era desfiinţată. Regiunea Autonomă Maghiară însă mai rămânea... 

România fusese deci un actor serios în criza maghiară, Valter Roman fiind din nou trimis la Bu-
dapesta, pentru evaluarea la faţa locului a evenimentelor revoluţionare din Ungaria. Evreu din Oradea, 
vorbitor nativ de maghiară, ilegalist şi membru de frunte al Partidului Muncitoresc Român, Roman se 
întoarce la Bucureşti din nou cu veşti neplăcute despre atitudinea revizionistă a revoluţionarilor unguri 
privind Transilvania. Prin urmare, partea română nu mai are complexe în a se implica activ în eveni-
mente. Cu masiva intervenţie armată sovietică, „revoluţia maghiară a fost strivită. Imre Nagy s-a refugi-
at la Ambasada Iugoslaviei, în condiţiile în care dictatorul comunist iugoslav Iosip Broz Tito era consi-
derat drept rebelul lagărului socialist. Imre Nagy a fost însă arestat de sovietici în 21 noiembrie. El a fost 
trimis în detenţie la Snagov, unde a fost ţinut sub arest într-una dintre vilele Partidului Muncitoresc 
Român. Nu a fost dispus să recunoască Guvernul condus de rivalul său din aripa dură, János Kádár. În 
aprilie 1957, Imre Nagy a fost trimis în Ungaria, unde a fost adus în faţa unui tribunal al poporului. După 
un simulacru de proces, Imre Nagy a fost condamnat la moarte şi executat, în 16 iunie 1958. Locul un-
de a fost înmormântat s-a ţinut secret. Însă în anul 1989 el a fost reabilitat şi declarat erou naţional, fiind 
reînmormântat solemn în 16 iunie al aceluiaşi an. În prezent, este considerat drept una dintre personali-
tăţile de frunte ale Ungariei“12. Ca urmare a acestui sprijin privitor la extragerea şi anchetarea lui Nagy, 
în 1959, noul lider promoscovit Kádár va închide ochii la lichidarea universităţii maghiare „Bolyai“ de la 
Cluj. Acolo fusese, de fapt, o iniţiativă a lui Constantin Daicoviciu, care trăise traumatica mutare a uni-
versităţii clujene româneşti la Sibiu, în 1940, după cedarea Ardealului13. Foarte buna relaţie a istoricului 
cu Gheorghiu-Dej şi contextul extern favorabil au făcut posibilă desfiinţarea respectivei instituţii, o 
moştenire deranjantă legată de Diktatul de la Viena.  

Kádár avea nevoie de pacificarea societăţii ungare, de linişte şi stabilitate, aşa că, „până către sfâr-
şitul anilor ’60, Ungaria n-a prea dat semne că este foarte interesată de minoritatea maghiară din afara 
graniţelor sale. Ea îşi ducea politica de asimilare a grupurilor etnice din interiorul graniţelor sale, în nu-
măr destul de mic însă – germani, evrei, români – şi, în acelaşi timp, evita să se amestece în politica ţări-
lor vecine legate de minorităţile lor“14. Lucru care urma să se schimbe!   

O contribuţie la revizuirea atitudinii a avut-o şi primul tratat de istorie din perioada comunistă, Is-
toria Romîniei, care era, de fapt, o reabilitare comunistă a istoriei naţionale. Lucrarea a apărut la Editura 
Academiei RPR, între 1960-1964. Istoricul Lucian Nastasă-Kovács descrie contextul: „Nu întâmplător 

în 1960, într-un moment când nu existau tensiuni de 
ordin ideologic între România şi Ungaria, în România 
s-a luat decizia tipăririi tratatului de istoria României, 
în patru volume. Am făcut totuşi un progres, că nu 
mai era Istoria românilor, ci a României. Adică, noi nu 
putem contesta următorul lucru: că Transilvania este 

un teritoriu comun, în care au convieţuit mai multe tipuri de civilizaţii, maghiari, germani, români, de 
care s-au ataşat grupuri nu fără importanţă, cum sunt armenii, care au creat centre de civilizaţie deosebi-
tă. Acest tratat de istorie în patru volume, cu partea de Transilvania cu foarte mare accent pe istoria po-
litică, este cu aparenţă de aparat ştiinţific impecabil, dar insidios manipulată informaţia. Asistăm la tra-
duceri de nume proprii, Dózsa György devine Gheorghe Doja. Nu întâmplător, în paralel, tot la Cluj se 
plămădeşte, tot sub egida Academiei R.P.R., în paralel cu aceste 4 volume, o istorie a Transilvaniei în 
trei volume. Au fost antrenaţi mulţi istorici maghiari“15. 

 
Răcirea cea fierbinte... 
 
După 1960, conducerea comunistă a Ungariei a hotărât să joace cartea minorităţilor, o temă care 

va ajunge celebră, cu ecouri până în SUA. „Budapesta a încercat să pună minorităţile – atât maghiare 

                                                 
12 Claudiu Pădureanu, Imre Nagy: Erou sau asasin?, în cotidianul naţional România liberă, 28 martie 2011. 
13 Doru Sicoe, Constantin Daicoviciu – un istoric în timpuri istorice, în Familia română, An 17, nr. 1-4/2016, Baia Mare, pp. 254-266. 
14 Marius Avram, op. cit. 
15 Ibidem. 
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din ţările vecine, cât şi române sau cehoslovace din Ungaria – ca un factor al relaţiilor bilaterale. S-a lan-
sat conceptul de punte de legătură, minorităţile naţionale din cele două ţări trebuiau să fie o punte de 
legătură în relaţia dintre cele două ţări, între cele două capitale, între cele două popoare, între cele două 
partide. Problema era că România nu era prea receptivă. De ce?! România a rămas pe poziţia pe care o 
avea de o anumită vreme, nu ne amestecăm în treburile celorlalţi, asta implicând şi faptul că doctrina 
românească privind minorităţile româneşti de peste hotare era una de aproape ignoranţă; nu cunosc să 
se fi concentrat foarte mult atenţia pe românii de peste hotare, deoarece nu se dorea reciprocitate. Adi-
că PCR şi guvernul român trebuiau lăsaţi în pace în ceea ce priveşte politica lor faţă de minorităţi“ – 
spune Wellmann László. 

Odată cu moartea liderului Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 19 martie 1965, nori negri se anunţau 
peste relaţiile româno-ungare. „Din punctul de vedere al atitudinii faţă de maghiari, Ceauşescu a fost 
considerat, din start, un naţionalist. Un raport elaborat imediat după moartea lui Gheorghiu-Dej l-a ca-
talogat drept extremist şi a menţionat că, odată cu ascensiunea lui Ceauşescu, intelectuali maghiari şi 
evrei din România se tem de întărirea naţionalismului. Cel mai categoric şi-a formulat opiniile ataşatul 
militar Végh Lajos, care a consemnat în raportul său următoarele aprecieri legate de alegerea lui Ceau-
şescu ca preşedinte al Consiliului Naţionalităţilor: Trebuie să menţionez că până în clipa de faţă Ceauşescu era 
considerat ca fiind portavoce pentru naţionalismul extremist român, şi alegerea sa în calitate de prim-secretar a fost privită 
cu îngrijorare de maghiari şi evrei16. Naţionalismul lui Ceauşescu nu era însă dublat şi de şovinism, cum se 
întâmpla adesea de partea maghiară. După 1989 avea să se afle că bona copiilor săi fusese Cserey Ilona 
(Iluş), din Covasna. Ea îi fusese recomandată Elenei Ceauşescu de bucătăreasa familiei, o vecină de-a lui 
Iluş, din satul Estelnic. Tânăra unguroaică din Secuime „a rămas impresionată pentru că, ori de câte ori 
cerea câte ceva, Ceauşescu îi spunea te rog“17... 

Un plus de ranchiună avea să acumuleze Ceauşescu în vara anului 1968, după neparticiparea la in-
vadarea Cehoslovaciei reformiste, pe care tocmai o vizitase. Kádár a fost un prosovietic toată viaţa, iar 
disidenţa lui Ceauşescu îi prindea bine pentru lansarea unei revanşe, după căderea din 1956. De acum 
Ungaria va deveni mult mai recalcitrantă faţă de România, fără frica de a mai fi urecheată de URSS. Nu 
de alta, dar, după 16 ani de existenţă, Ceauşescu reuşise să desfiinţeze Regiunea Autonomă Maghiară, în 
februarie 1968, odată cu reorganizarea administrativ-teritorială pe judeţe18. Istoricul britanic Dennis De-
letant observa că crearea mai multor judeţe în secuime, în locul RAM, „lăsa vorbitorii de limbă maghia-
ră să fie majoritari în mai multe judeţe decât înainte, pe vremea regiunilor, dar fără posibilitatea de a crea 
un singur bloc, monolit, clar delimitat de maghiari, care ar fi putut formula o pretenţie mai convingătoa-
re de autonomie“19. 

Wellmann László descrie noul context politic şi explică motivele care au dus la înrăutăţirea relaţii-
lor româno-ungare: „Ceauşescu a însemnat o nouă linie, o nouă abordare. Ungaria, faţă de minoritarii 
maghiari, a lansat acest nou concept, conceptul de punte, care a fost privit cu mari rezerve de către Bu-
cureşti. Trebuie precizat încă un lucru: Ungaria a ajuns să se certe realmente cu România pe tema mino-
rităţilor, dar România a fost singura ţară cu care a făcut acest lucru. Nici cu Cehoslovacia, nici cu Iugo-
slavia, nici cu URSS, Budapesta nu şi-a deteriorat relaţiile sub acest pretext. Se ştie că urmăreau soarta 
minorităţilor maghiare de acolo, dar nu au ridicat această problemă de atâtea ori în discuţiile bilaterale 
cu celelalte ţări. România a fost singura ţară cu care s-au deteriorat relaţiile foarte tare, parţial şi din cau-
za minorităţii maghiare, dar această minoritate era doar una dintre probleme. A doua era abordarea di-
ferită a multor probleme din viaţa internaţională de către cele două părţi. De exemplu, România nu a 
rupt relaţiile diplomatice cu Israelul în 1967, Ungaria da, alături de celelalte ţări din blocul sovietic. Ro-
mânia nu a aşteptat permisiunea URSS să stabilească relaţii diplomatice cu RFG, alţii stăteau şi aşteptau. 
România, pe de altă parte, în ’68, când au fost mai multe consfătuiri despre Cehoslovacia, nu a fost invi-
tată. De prin anii ’60 până în anii ’80, de la destul de bine, relaţiile au ajuns la foarte rău“. 

Nu este însă un caz singular în lumea comunistă. La mii de kilometri în est apăruse deja un alt 

                                                 
16 Lavinia Betea, Artur Lakatos, Fraţi vitregi în lagărul socialist. Percepţiile comuniştilor maghiari despre primii ani ai regimului Ceauşescu, 
în revista Transilvania, nr. 7/2016, p. 60. 
17 Povestea bonei soţilor Ceauşescu, unguroaica Cserey Ilona: „Dictatorul îmi spunea TE ROG!”, la televiziunea naţională B1 TV, luni, 1 
iulie 2019, online: https://a1.ro/news/inedit/dezvaluiri-de-la-bona-sotilor-ceausescu-id879334.html 
18 Radu Săgeată, Organizarea administrativ-teritorială a României. Evoluţie. Propuneri de optimizare, Academia Română, Institutul de Geo-
grafie, Bucureşti, 2013, online: https://www.researchgate.net/publication/278024117_Organizarea_administrativ-teritoriala_a_Romaniei 
19 Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Editura Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997, p. 129.  



Istorie 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

83 

„război rece“, care tocmai se „încălzise“ cu un conflict de graniţă în 1969. Între URSS şi China, cei doi 
giganţi ai lumii comuniste, izbucnise un conflict militar la frontiera de est a Chinei, în Manciuria. Neîn-
ţelegerile dintre Hruşciov şi Mao durau deja de mai mult timp, iar Gheorghiu-Dej îl preferase pe stali-
nistul Mao încă din 1964, când, între 3 şi 11 martie, îl trimisese pe tânărul Ceauşescu în recunoaştere20. 
Întâmplător sau nu, Ceauşescu va strânge relaţia cu China, pe care o va vizita din nou în 1971, spre ma-
rea nemulţumire a Budapestei prosovietice. 

Dintr-un raport oficial al Biroului Politic al Partidului Muncitoresc Socialist Maghiar din 26 ianua-
rie 1971, referitor la România, reţinem un sugestiv caz cultural: „Am întâmpinat însă şi multe dificultăţi. 
Astfel, la aniversarea a 25 de ani de la eliberarea noastră, am organizat o expoziţie de cărţi la Bucureşti 
din inventarul căreia partea română a scos 30 de titluri, în majoritate opere literare, pretextând că aces-
tea conţin fragmente sensibile. Fără să se consulte cu noi, au organizat serbări mari cu ocazia aniversării 
a 500 de ani de la naşterea lui Gheorghe Doja. În textul şi spiritul filmului realizat în coproducţie despre 
viaţa lui Gheorghe Doja au efectuat schimbări care au falsificat realitatea istorică“21. Ungaria va folosi 
din plin arma culturală, bombardând vestul României cu filme occidentale (dublate toate în maghiară) şi 
divertisment, folosindu-se cele două televiziuni de stat în culori – Magyar Televízió 1 (MTV1) şi Magyar 
Televízió 2 (MTV2) –, dar şi de posturile de radio naţionale Kossuth, Petőfi şi Bartók. Aproape toate hiturile 
internaţionale erau reinterpretate în limba maghiară, contribuind la promovarea intensă a acestei limbi. 
Pe măsură ce orele televiziunii de la Bucureşti se reduceau la doar două pe zi – şi în vestul ţării se prin-
dea doar TVR1, nu şi TVR2 –, toţi românii îşi făcuseră obiceiul de a se uita la televiziunile ungureşti şi a 
deprinde limba maghiară... 

Kádár şi Ceauşescu au avut amândoi domnii foarte lungi. Cu toate acestea, întâlnirile dintre cei 
doi pot fi catalogate ca foarte rare, aşa cum am arătat mai sus. Desigur, cei doi se întâlneau şi la diverse 
reuniuni internaţionale, însă numărul vizitelor de stat dădea cu adevărat măsura răcelii dintre părţi. 

Vizita oficială de stat a avut loc în 1977 (deci când relaţiile nu se stricaseră încă prea tare), impli-
când zona frontierei dintre cele două ţări: Ceauşescu 
a fost primit la Debreţin, în 15 iunie, iar Kádár la 
Oradea, în 16 iunie 1977. „Cotidianul Crişana, editat 
de Comitetul Judeţean al Partidului Comunist, relata 
că principalele artere ale oraşului au fost pavoazate cu 
drapelele naţionale ale României şi Ungariei, dar şi cu 
steagurile roşii ce simbolizau ideologia comună a ce-
lor doi lideri. Pancartele cu mesaje de bun venit erau 
aşezate la loc vizibil, în special la intrarea dinspre 
Borş. Evenimentul nu a fost o vizită de lucru pro-
priu-zisă. De fapt, Ceauşescu se deplasase la cele mai 
importante întreprinderi cu două zile înainte, premer-
gător primei runde a întâlnirii bilaterale, de la Debre-
ţin. În ciuda tensionării relaţiilor româno-ungare, pe 
de o parte din cauza intenţiilor lui Ceauşescu de a sis-
tematiza satele, iar pe de alta a intensificării revizio-
nismului maghiar, propaganda vremii a avut grijă ca 
totul să fie aşezat sub simbolistica cooperării socialis-
te, fără a face economie la omagiile destinate liderului 

de la Bucureşti. În această idee, Crişana publica lămuritoarele versuri: «Români, maghiari, ne facem dato-
ria/ Mai tari în braţe, mai frumoşi în gând/ Partidul, Ceauşescu, România/ E tot ce-avem mai scump 
pe-acest pământ»“22. De la Wellmann László aflăm şi că „Nicolae Ceauşescu, în 1977, la discuţiile purta-
te cu János Kádár, în întâlnirea bilaterală, a menţionat deschis: «Suntem nemulţumiţi pentru faptul că 
acum 100 de ani noi ne-am declarat independenţa, nu este un episod controversat al trecutului nostru 

                                                 
20 Florin Mihai, Ceauşescu, tupeu în faţa lui Mao Tze-dun, în revista naţională Historia, online: 
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/ceausescu-tupeu-in-fata-lui-mao-tze-dun 
21 Lavinia Betea, Artur Lakatos, op. cit., p. 65. 
22 Cristian Culiciu, Ceauşeştii la Oradea: Ce au lăsat în urmă cele opt vizite ale lui Ceauşescu făcute la Oradea, în săptămânalul local 
eBihoreanul, 21 august 2016, Oradea. 

Ceauşescu şi Kádár la Debreţin în 1977 
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comun, dar din partea Budapestei nu am primit nicio felicitare, nimic». Nu se dorea invitarea lui Ceau-
şescu la Budapesta. Acest lucru se ştie din documente ale Comitetului Politic al PMSU şi a fost menţio-
nat de Nicolae Ceauşescu în 1988, la Arad“.   

Un aspect foarte important, care-l va deranja mult pe Ceauşescu, avea să fie relativa libertate a 
presei din Ungaria, care se mula perfect pe liberalizarea uşoară, dar constantă, a regimului Kádár. În cele 
din urmă, în anii ’80, chiar televiziunea naţională a Ungariei ajunge să-l ironizeze pe Ceauşescu, ceea ce 
era de neacceptat. Bucureştiul va înăspri tot ce va putea, de la controlul vamal, la dreptul de a te caza 
dacă vii în România, de la supravegherea securistă a bănuiţilor patrioţi maghiari, la închiderea peste 
noapte a consulatului maghiar de la Cluj-Napoca, în 1988. Chiar şi denumirea acestui oraş transilvan, în 
care s-a născut regele Ungariei Matia Corvin, este modificată în direcţia originii poporului român, deve-
nind şi „Napoca“ din 1974, la dorinţa lui Ceauşescu. Afişarea în maghiară şi germană – Kolozsvár, 
Klausenburg – este definitiv eliminată, toate denumirile de localităţi apărând exclusiv în română.  

În afară de emisiunea Panoráma, realizată pentru Televiziunea Maghiară de către celebrul 
Chrudinák Alajos, unde Ceauşescu mai era criticat din când în când, anii ’80 vor aduce şi o adevărată 
bombă în ceea ce priveşte abordarea istorică. E vorba de apariţia lucrării, în trei volume, intitulată Erdély 
Története (Istoria Ardealului). Simplul fapt că ungurii şi-au permis să se ocupe de o parte a României, chiar 

dacă fusese şi parte a Ungariei, l-a enervat la 
culme pe Ceauşescu. Propaganda de la Bucu-
reşti s-a dezlănţuit furibundă, venind cu argu-
mente ce ţineau mai mult de emoţional decât de 
ştiinţific. Un element care demonetiza „Epoca 
de Aur“ a lui Ceauşescu era şi „micul trafic“, 
permis în zona frontierei dintre cele două ţări. 
Cetăţenii români din apropierea frontierei aveau 
voie să meargă lunar în Ungaria, aducând în 

România aromele Occidentului, de la guma de mestecat la celebrul cub Rubik (invenţie maghiară!), de la 
anticoncepţionalele Postinor la cărţi, reviste şi filme video, de la margarina Rama la cărţile de joc ungu-
reşti, de la sucuri exotice carbogazoase la medicamente etc. Cei implicaţi observau contrastul tot mai 
mare dintre bunăstarea din Ungaria şi sărăcia din România, aspect care contribuia în mod esenţial la de-
ciderea multora de a se refugia în ţara vecină.  

Lucian Nastasă-Kovács, istoric şi director al Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, spune că lucrarea 
amintită a fost bine primită de către Occident, iar Budapesta a ştiut să o pună în valoare: „Această Istorie 
a Transilvaniei a fost bine primită. Ungurii au ştiut să-şi vândă marfa, toţi specialiştii occidentali sublinia-
ză caracterul ştiinţific al lucrării. Prima ediţie a apărut în ’86, apoi în ’87, ’88. În România s-a pus embar-
go pe carte, erai pasibil să fii arestat dacă ai fi deţinut aşa ceva. Românii au încercat să facă o replică, dar 
n-a mai apărut“23. 

Wellmann László spune că respectivele volume au stârnit foarte multe pasiuni şi comentarii şi că, 
de altfel, cele două istoriografii au fost tot timpul pe poziţii diametral opuse în ceea ce priveşte unele 
teme: „Cele două istoriografii – şi atunci, şi acum – sunt, pe unele poziţii, total diferite, total antagonis-
te, în special în ce priveşte istoria Transilvaniei, continuitatea poporului român, numărul populaţiei ro-
manice sau româneşti în perioada venirii ungurilor şi în perioada în care Transilvania a fost treptat în-
corporată Regatului maghiar, numărul populaţiei româneşti de atunci şi până la primul recensământ, 
revoluţia din 1848-1849, modul cum este privit Tratatul de la Trianon, arbitrajul de la Viena – care pen-
tru istoriografia maghiară este arbitraj, pentru istoriografia românească este Diktat. Cărţile au condus la 
exacerbarea unei polemici de presă“24. 

Trebuie precizat că Budapesta a făcut o tatonare a terenului cultural-istoric înainte de apariţia 
acestei istorii. În 1982 apărea, tot la Editura Academiei din Budapesta, ca şi cealaltă, o lucrare în două 
volume despre istoria Oradiei: Varadinum/Várad vára. Era scrisă de o cercetătoare originară din Ardeal, 
Balogh Jolán, şi era concepută ca o culegere de documente istorice despre oraşul Oradea. Această abor-
dare paşnică nu putea fi sancţionată de regimul de la Bucureşti, îndrăzneala maghiară de a publica ceva 
despre un oraş din România rămânând un fapt împlinit. 

                                                 
23 Marius Avram, op. cit. 
24 Ibidem. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FErd%25C3%25A9ly-T%25C3%25B6rt%25C3%25A9nete-III-1830-T%25C3%25B3l-Napjainkig%2Fdp%2F9630546566&psig=AOvVaw2acR3Bbrvhs_4IqZSR68my&ust=1622590764381000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi5qaTii_XwAhVUgqQKHSGmDoIQr4kDegUIARCzAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FErd%25C3%25A9ly-T%25C3%25B6rt%25C3%25A9nete-III-1830-T%25C3%25B3l-Napjainkig%2Fdp%2F9630546566&psig=AOvVaw2acR3Bbrvhs_4IqZSR68my&ust=1622590764381000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi5qaTii_XwAhVUgqQKHSGmDoIQr4kDegUIARCzAQ
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„Cireaşa de pe tort“ în ceea ce priveşte animozităţile româno-maghiare comuniste a fost însă des-
chiderea porţilor Ungariei pentru refugiaţii din România. Până atunci aceştia încercau să fugă din ţară, 
cu mari riscuri, prin Serbia. Acum, ruta ungară era mult mai sigură şi mai la-ndemână, chiar dacă pericu-
loasă din cauza grănicerilor români. 

„Relaţiile proaste şi foarte proaste dintre România şi Ungaria au avut efecte negative şi asupra 
populaţiilor lor. În Ungaria, românii erau asimilaţi aproape în totalitate – cei mai mulţi dintre ei cunos-
când de exemplu mult mai bine maghiara decât limba maternă –, dar tensiunea dintre conducerile celor 
două ţări s-a simţit mai mult în relaţiile dintre români şi minoritatea maghiară din România. Deşi erau 
ţări vecine şi state frăţeşti, trecerea populaţiei dintr-o ţară în alta era foarte dificilă. Cum au remarcat 
chiar înalţi oficiali ai celor două ţări, în anii ’80 şi anterior erau mult mai mari restricţii de frontieră decât 
pe vremea lui Antonescu-Horthy, ceea ce era o ruşine pentru grupul ţărilor comuniste“25. 

Au ajuns să fugă zeci de mii de români, maghiari sau de alte naţionalităţi. Inclusiv marea campi-
oană Nadia Comăneci a făcut acest pas, preferând ruta ungară, nu pe cea sârbă. Ea a fugit cu un grup, în 
noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989, prin zona Cenad. Gestul acestui star mondial se potrivea numai 
bine cu zvonul, apărut mai demult pe filieră maghiară, cum că Nadia ar fi de fapt unguroaică26, un intri-
gant caz al războiului psihologic purtat de partea maghiară contra „fratelui“ de la Bucureşti. Zilele regi-
mului Ceauşescu şi cenuşiei „Epoci de Aur“ erau însă numărate, dispărând în decembrie 1989, cu de-
plinul efort al poporului însângerat şi o minimă implicare a părţii ungare... 

 
Concluzii 
 
Indiferent de ideologie, politica Ungariei înregistrează o preocupare constantă privitoare la Tran-

silvania între 1948 şi 1989. Dacă ideologia care stătea la baza noii societăţi cerea o atitudine „frăţească“, 
de „ţări vecine şi prietene“ care împărtăşeau credinţa în acelaşi sistem 
social, realitatea din teren era cu totul alta, Ungaria neurmând deloc 
exemplul noncombat al României în ceea ce priveşte Basarabia. Impli-
carea activă a ţării vecine în plan diplomatic înspre revendicarea terito-
rială privind Transilvania, transformată mai apoi într-un interes mani-
fest în ceea ce priveşte minoritatea maghiară din această regiune a 
României, a dus la permanenta neîncredere şi animozitate dintre cele 
două ţări.  

Nu s-a găsit nicicum o punte de bună comunicare şi eficientă 
cooperare între cei doi vecini, totul degenerând într-un adevărat „răz-
boi rece“ în cadrul Războiului Rece dintre lumea comunistă şi cea ca-
pitalistă. Relaţiile dintre Republica Populară Ungară şi Republica Soci-
alistă România au fost rezervate chiar de la început, cunoscând o fază 
de platou între 1956-1964, în perioada Gheorghiu-Dej – Kádár, evo-
luând spre o fază incandescentă în perioada lui Ceauşescu, etichetat ca 
„naţionalist“ chiar de la început, din 1965, de către partea ungară. 
„Răcirea“ relaţiilor bilaterale a înregistrat o creştere constantă până la 
finalul din 1989, nivelul acestora ajungând să fie apreciat ca fiind chiar 
mai scăzut decât cel din vremea lui Antonescu şi Horthy! Cu alte cuvinte, relaţiile din perioada comunis-
tă de pace au ajuns chiar sub nivelul celor din al Doilea Război Mondial... 

Atitudinea belicoasă a Ungariei a făcut să pară că are tot timpul iniţiativa, în timp ce partea româ-
nă apărea ca fiind tot timpul în defensivă. Din acest punct de vedere lucrurile nu s-au schimbat deloc 
nici după 1989. 

 

                                                 
25 Ibidem. 
26 Octavian Pescaru, Fuga Nadiei Comăneci în SUA şi o teorie halucinantă care a apărut după, dezminţită vehement de fosta gimnastă şi de 
familie: „Pe Nadia o chema Anna Kemenec şi este unguroaică”, în cotidianul naţional Gazeta Sporturilor, luni, 2 decembrie 2019, onli-
ne: https://www.gsp.ro/sporturi/gimnastica/fuga-nadiei-comaneci-in-sua-si-o-teorie-halucinanta-care-a-aparut-dupa-dezmintita-vehement-de-
fosta-gimnasta-si-de-familie-pe-nadia-o-chema-anna-kemenec-si-este-unguroaica-584432.html 

János Kádár şi Gheorghiu-Dej 
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Tragedia naţională de la Costeşti – Argeş (1930) 

 
Dr. Ştefan GRIGORESCU 

Urziceni 

 
În ultimii ani, unele cotidiene naţionale1 ne aduc aminte de o tragedie naţională de acum aproape 

o sută de ani, întâmplată în satul (astăzi, oraşul) Costeşti din sudul judeţului Argeş, pe apa Teleormanului. 
Cunoscută ca „Drama din Vinerea Mare” sau „Tragedia de la Costeşti”, a lovit teribil sute de familii din 
satul argeşean şi a înmărmurit o ţară întreagă, ştirile fiind preluate şi în presa internaţională a vremii. 

Costeştii din judeţul Argeş erau atunci comună rurală, constituită din cinci sate, şi anume: Cos-
teşti (sat atestat în secolul al XVI-lea), Datcu, Târleşti, Teleasca şi Teleşti2, toate localităţi vechi de sute 
de ani, cu oameni gospodari şi cu bisericuţe mici de lemn. În Costeşti, preot era Dumitru Vişinescu, fiul 
preotului Ioan Vişinescu, cel care păstorise satul mai bine de o jumătate de secol, încă din anul 1879.3 

Tragedia care a lovit teribil comunitatea locală şi a fost considerată în epocă drept una naţională 
a avut loc în Vinerea Mare, în seara zilei de 18 aprilie 1930, în anul acela Paştele fiind sărbătorit de orto-
docşi în 20 aprilie. Unul dintre localnici, supravieţuitor al dramei, avea să povestească pentru revista 
Realitatea ilustrată o istorioară despre un blestem, de la care ar fi plecat totul. Potrivit acestuia, cu ceva 
vreme înainte, de la o biserică învecinată au fost aduse la Costeşti moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, 
iar la înapoierea lor către satul de unde fuseseră aduse, s-a observat furtul salbei din galbeni, cu care 
erau împodobite moaştele, urmarea fiind blestemul aruncat de către preot asupra celui ce comisese fur-
tul4. Povestea rămâne poveste, căci nu s-a consemnat furtul vreunei salbe din aur de la vestitele moaşte, 
chiar dacă povestitorul amintea inclusiv numele unui hoţ localnic, Ion Calpu, care avea să piară în in-
cendiu, de unde şi legătura. Pe de altă parte, potrivit tradiţiilor seculare, blestemul aruncat asupra unui 
făcător de rele cădea şi asupra restului comunităţii. 

Adevărul este că la mijloc nu a fost niciun blestem, ci 
existenţa unor greşeli omeneşti şi a unor factori care au făcut ca 
drama să se întâmple tocmai în preajma celei mai de seamă sărbă-
tori a creştinătăţii, într-o comunitate sătească profund tradiţiona-
listă şi credincioasă. Deşi povestitorul amintit menţionează că 
biserica era din zid, celelalte surse de epocă precizează că biserica 
din Costeşti era de lemn, mai precis din bârne, pe o temelie de 
piatră şi cărămizi. Fotografiile epocii arată biserica arsă complet, 
cu temelia de piatră şi în picioare doar cu Sfânta masă. Imaginile 
de astăzi din două vechi sate, componente ale localităţii Costeşti, 
anume Teleşti şi Zorile, arată acolo două biserici de felul celei 
existente până la 18 aprilie 1930 în Costeşti. Anume biserică de 
lemn în stil oltenesc, din bârne, cu acoperiş de şindrilă, fără clo-
potniţă, clopotul fiind aşezat în pod, unde se ajungea pe o scară 
din tindă. Presa vremii menţiona că bisericuţa din Costeşti era 
veche de 200 sau 300 de ani. Mai degrabă, prin analogie cu cele 
din vecinătate, trebuie să fi avut cam 150 de ani vechime5. 

                                                 
1 Se observă, din păcate, o simplă reluare a articolului publicat în anul precedent, fără informaţii istorice completate. 
2 Anuarul Socec al României Mari. Vol. II. 1924-1925. Editura Socec, Bucureşti, 1924, p. 13. 
3 Anuar 1909. Administraţiunea Casei Bisericii. Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1909, p. 279. 
4 Mai degrabă era vorba de părticele de moaşte aduse de la o bisericuţă din vecinătatea Costeştilor, Băseni (astăzi Zorile) cu 
hramul Cuvioasa Parascheva, decât de aducerea moaştelor propriu-zise, aflate la Catedrala Mitropoliei din Iaşi. 
5 Comparativ, biserica Înălţarea Domnului din Teleşti datează din 1773, iar biserica Cuvioasa Paraschiva din Zorile datează din 
anul 1807. Pe de altă parte, Anuarul Casei Bisericii 1909 menţionează la începutul secolului XX două biserici de zid în Costeşti, 
una cu hramurile Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Gheorghe (1879-1880) şi alta cu hramul Sfântul Nicolae (1805). Vezi Anuar 
1909, pp. 278-279. 
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În epocă, cotidienele Universul, Adevărul, Dimineaţa ş.a. au scris mai mult despre nenorocirea de la 
Costeşti, dar nu numai ele. Neamul românesc pentru popor, cunoscuta publicaţie coordonată de marele isto-
ric Nicolae Iorga, la rubrica „Ştiri felurite” consemna pe scurt evenimentul, dar sugestiv, astfel: „În Târ-
guşorul Costeşti, din judeţul Argeş, în seara zilei de Vinerea Mare s-a întâmplat una dintre acele nenoro-
ciri groaznice, pe care omenirea aproape nu-i cunoaşte măsura. Unii spun că de la lumina, alţii că de la 
căldura produsă de lumânări, în timpul sfintei slujbe, s-au aprins numeroasele coroane cu care era plin 
podul şi biserica de la cimitirul satului, alcătuire din lemn de acum vreo 200 de ani, în care se slujea până 
la înălţarea falnicei biserici de piatră, la care se lucrează de vreo patru ani. Ca o fulgerare, într-o clipă – 
unii spun că în cinci minute – flăcările au cuprins întreaga bisericuţă, iar învălmăşeala şi spaima îngro-
zind pe credincioşi, n-au mai putut ieşi pe îngusta uşă a bisericii, şi 120 de creştini, între cari preotul sa-
tului, învăţătorul cu un cor de 60 de copii, au fost prefăcuţi în scrum şi abia găsiţi şi recunoscuţi sub 
mormanul de jăratec şi cenuşă. Nu-i inimă omenească, în lume, care să nu rămâie îndurerată în faţa 
acestei grozăvii. Dumnezeu să-i ierte pe nevinovaţii istoviţi în flăcări!”6.  

Gazeta Transilvaniei, binecunoscuta publicaţie braşoveană, prezenta în articolul intitulat „Groaz-
nica nenorocire din Costeşti” detalii despre dramă. Se consemna că sigur nu se ştiau cauzele izbucnirii 
focului, dar că acesta a cuprins repede bârnele uscate, care s-au prăbuşit peste oameni, şi mai ales co-

roanele atârnate de pereţi şi de catapeteasma 
bisericii. Se menţiona că muriseră peste 100 
de persoane, majoritatea copii, arşi, asfixiaţi 
de fum sau călcaţi în picioare. Tragedia era 
cumplită: „Din 400 de familii, câte avea co-
muna Costeşti, una n-a rămas fără pierderi; 
au pierit şi câte 3-4 într-o singură familie”7. 

O prezentare detaliată a făcut revista 
săptămânală Cultura poporului, în articolul 
„Costeştii – Vale a plângerii”, semnat de că-
tre Diac. V. Fussu, după datele oferite de co-
respondentul Gheorghe Marinescu, localnic 
din Costeşti şi frate a două adolescente moar-
te în incendiu, Lucreţia şi Ana, de 18 şi res-
pectiv 16 ani. Focul a izbucnit pe la orele 

8:00 seara, iniţial de la o coroană de pe catapeteasmă, aprinsă de o lumânare care ardea pe masa aşezată 
cu Sf. Epitaf în faţa uşilor împărăteşti ale altarului. Acest prim foc a fost stins însă repede, de către câţi-
va tineri care au sărit imediat. „De odată, când nimeni nu se aştepta, focul a izbucnit dinspre uşă, însoţit 
cu câteva minute mai înainte, de un fum gros înăbuşitor”. A început învălmăşeala, preotul a rămas cu 
mâinile încrucişate neştiind ce să facă, iar oamenii au dat instinctiv buluc către mica uşă, lată de 60 cm şi 
înaltă de 180 cm, care despărţea tinda de corpul propriu-zis al bisericii. Se consemna că „mai curând 
credem că cineva, cu puţin înainte de izbucnirea focului, s-a suit în clopotniţa care se afla în podul bise-
ricii, plin cu lumânări, ceară, coroane, tămâie şi alte lucruri, păstrate acolo de ani de zile. Prin urmare, 
dacă focul a izbucnit prima dată de la intrare, nu e de aprobat că focul s-a întins din pod, care a luat naş-
tere de la vreo lumânare lăsată aprinsă de cei ce se suiseră mai înainte acolo?”8. Cei din biserică aveau 
toţi lumânări în mână şi unii şi cărţi de prohod, ceea ce a contribuit la extinderea focului. Mai mult şi 
mai grav, coroanele atârnate peste tot de pereţii interiorului s-au aprins şi ele şi au căzut peste bieţii cre-
dincioşi, ale căror haine au luat foc. În vreme ce dinăuntru oamenii, mai ales maturii, s-au năpustit să 
iasă, călcând în picioare copiii, din afară s-au îmbulzit femeile, ca să îşi salveze copiii, în fapt şi cei dină-
untru şi cei din afară blocând micuţa uşă a bisericii. Mulţi au murit înăbuşiţi de fum şi au căzut primii, 
acoperiţi apoi de către cei peste care s-a prăbuşit acoperişul, primii având corpurile mai puţin carboniza-
te. „Bârnele trosneau sub flacăra focului; ceara, tămâia începuse să curgă din pod peste feţele nefericiţi-
lor; din cauza aceasta aproape toţi aveau capetele arse şi mâinile deasupra, întinse spre apărare”9. Drama 

                                                 
6 Neamul românesc pentru popor, Anul XVIII, N-19, 1-iu Maiu 1930, p. 58. 
7 Gazeta Transilvaniei, Anul XCIII, Nr. 44, Braşov, Duminecă 27 aprilie 1930, p. 2. 
8 Cultura poporului, Bucureşti, Anul X, Nr. 324, 11 mai 1930, p. 3. 
9 Ibidem. 
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preotului era redată sfâşietor: „Preotul încercase să scape măcar copilul prin fereastră, dar era prea mică, 
chiar pentru trupul copilului de 10 ani. Şi-a dat seama de tot până în ultimele clipe ale vieţii, deoarece a 
înfăşurat Sf. Evanghelie în epitrahii, pentru a nu arde şi a luat lângă el, în sf. altar, pe copilaş şi astfel a 
fost găsit mort, cu Sf. Evanghelie într-o mână şi cu copilaşul în alta”10. Învăţătorul satului, în etate de 
numai 34 de ani, Ştefan C. Ilie, a murit şi el alături de copiii care îi erau elevi. 

Puţini au scăpat, ieşind pe brânci peste trupurile celor căzuţi morţi. La sosirea pompierilor, bise-
rica era arsă complet, incendiul mistuind totul într-un sfert de oră. S-a zis şi că şeful de depou refuzase 
să permită aducerea pompei de apă, chiar dacă aceasta s-ar fi dovedit inutilă în rapiditatea incendiului. 

Jalea a fost totală în Costeşti. Toate familiile satului şi-au căutat morţii arşi, unii mulţumindu-se 
cu câteva resturi din trup sau cu câteva obiecte personale: cercei, inel, gheată, resturi de îmbrăcăminte 
etc. Fotografiile vremii arată chipurile sfâşiate de durere ale mamelor, bărbaţii înmărmuriţi şi puţinii co-
pii scăpaţi, unii dintre ei numai pentru că nu avuseseră loc în biserică11. 

La faţa locului au venit repede autorităţile 
locale, judeţene şi naţionale. Fotografiile vremii îl 
arată pe ministrul de interne (şi viitor prim-
ministru) Alexandru Vaida-Voevod, împreună cu 
generalul Mihail Todiescu. Şi Regina Maria a vizi-
tat ceva mai târziu Costeştii şi s-a rugat la mormin-
tele celor dispăruţi în dezastru.   

Înmormântarea colectivă a avut loc dumi-
nica, slujbele fiind ţinute de către arhiereul locului, 
episcopul Nichita al Argeşului, împreună cu un 
sobor de 40 de preoţi. Au participat peste 15.000 
de oameni din sat, din împrejurimi şi din restul 
ţării12. Morţii au fost îngropaţi în 45 de gropi, cei 
din aceeaşi familie fiind înhumaţi laolaltă. Patriar-
hul Miron Cristea, care atunci avea şi funcţia de 
Regent al României, a adresat o Pastorală şi a solici-
tat pomenirea celor pieriţi în incendiu, la slujbele din ţară, anunţând şi constituirea unui fond de solida-
ritate cu familiile victimelor, primul donator fiind el însuşi, cu suma de 10.000 de lei13. 

Tragedia de la Costeşti a şocat întreaga ţară şi a fost considerată o adevărată dramă naţională a 
României anului 1930. Dovezile de compasiune şi de solidaritate au venit de pe întreg cuprinsul ţării şi 
din străinătate, unde presa a reluat ştirile despre drama românească. Mai târziu, pe locul tragediei a fost 
ridicată o troiţă. Mai apoi, s-a ridicat un monument de piatră, încununat de o inscripţiei comemorativă 
şi de o cruce, sub care se află trei plăci de marmură albă, menţionând numele celor 116 victime dispăru-
te în incendiu14. În spatele acestuia se ridică biserica, cu rol de capelă a cimitirului.   

Ancheta a evidenţiat drept cauză a incendiului focul de la una sau mai multe lumânări, cel mai 
probabil uitată sau uitate în podul bisericii. Însă premisele incendiului de la Costeştii Argeşului erau cre-
ate de mult, prin neglijenţa oamenilor, în primul rând a celor care aveau în grijă biserica. Întâi, era vorba 
de o bisericuţă din bârne de lemn uscat, cu acoperişul din şindrilă, de asemenea veche şi uscată. Apoi, 
întreg interiorul lăcaşului era plin de multă vreme de materiale inflamabile, amintite mai sus. Podul era 
mai degrabă ca al unui hambar, gata să ardă la cea mai mică scânteie, fiind ticsit îndeosebi cu grămezile 
de coroane uscate. O singură uşă îngustă şi scundă şi nicio fereastră largă făceau ca bisericuţa să devină 
o adevărată cuşcă, în cazul unei îmbulzeli. În seara fatidică, grupul masiv de oameni îngrămădiţi în bise-
ricuţă, având împreună poate sute de lumânări aprinse, fiecare potenţială sursă de aprindere, a grăbit 
drama care se putea întâmpla demult. Iar inevitabilul s-a produs în Vinerea Mare a anului 1930... 

 

  

                                                 
10 Ibidem. 
11 Realitatea ilustrată, Anul IV, nr. 170, 1 maiu 1930, pp. 5-8. 
12 Cultura poporului, nr. 324, p. 3. 
13 Gazeta Transilvaniei, nr. 44, p. 2. 
14 Sursele vremii au dat cifre diferite, de la 112 la 116 morţi. Realitatea este că iniţial s-a menţionat numărul de 114 victime, la 
care s-au adăugat cei încetaţi din viaţă ulterior, din cauza rănilor grave. 
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Responsabilitatea Bisericii faţă de noua generaţie. 

Educaţia religioasă – valoare şi adevăr 
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Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Introducere 
 
Posibilitatea edificării spirituale şi cognitive a tinerilor se realizează prin capacitatea responsabilă 

a Bisericii, fără a face referire la caracterul instituţional al acesteia, ci la ceea ce reprezintă ea în sensul 
comuniunii. Acest aspect poate fi sesizat prin contribuţiile membrilor Bisericii ca vlăstare pline de rod 
(Ioan 15, 5) în procesul zidirii nematerialului, imperios necesar parcursului vieţii.  

Responsabilitatea socială a Bisericii îndreptată spre educaţia religioasă merită văzută prin filtrul 
familiei creştine, care tratează prohorisirea prin tainele credinţei. Relevanţa este stabilită de faptul că, în 
cadrul familiei, educaţia dezvoltă un nou sens, bazat pe nevoile celui educat, raportat la ceea ce oferă 
societatea. În acest context, sarcina Bisericii se concretizează prin întâmpinarea nevoilor celorlalţi, ară-
tând încă o dată că ea oferă răspunsul pe care tinerii îl caută în împrejurările concrete ale vieţii. 

Model suprem al comuniunii Cerului cu pământul, Biserica reprezintă organismul viu al celor ca-
re trăiesc viaţa în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu. Ea constituie, prin excelenţă, comuniunea 
celor care-L caută pe Iisus Hristos în inima lor, dar şi continuarea a ceea ce El a început a învăţa de peste 
două milenii creştine1: iubirea faţă de aproapele. Pentru a împlini această poruncă, tânărul trebuie să-şi 
facă un examen de conştiinţă şi, mai mult decât atât, trebuie să se educe pe sine pentru a cuprinde în na-
tura firii sale acel fior divin care poate să-i garanteze reuşita scopului propus. Din acest considerent, ca-
pacitatea Bisericii de a se actualiza în funcţie de nevoile membrilor ei devine răspunsul dat educaţiei creş-
tine, care caută noi formule de a integra în lucrarea ei esenţa adevărului. Adevăr care nu trebuie căutat 
doar în sfera cunoaşterii materiei lumii acesteia, ci şi în încercarea de a desluşi tainele Bisericii. Drept pen-
tru care educaţia creştină devine prima etapă în a realiza ceea ce tânărul îşi doreşte – desăvârşirea. 

 
Contribuţia familiei şi a Bisericii – premise ale responsabilităţii religioase 
 
Dintotdeauna, Biserica s-a identificat cu Întemeietorul ei, raportat inclusiv la învăţăturile propo-

văduite. Descoperirea adevărului în relaţie cu întrebările vieţii a fost un aspect al educaţiei care i-a moti-
vat pe membrii comunităţilor creştine în sporirea tainelor cunoaşterii2. Tinerii sunt aceia care supun lu-
mea cu întrebările filosofiilor şi ale tainelor, deoarece lor nu le este suficientă auzirea. Ei doresc să tră-
iască în întreaga lor fiinţă ceea ce lumea le propune spre descoperire. Urmare a acestei experienţe, tinerii 
vor alege ceea ce li se va potrivi, dar ei trebuie să aibă mereu nădejdea că, în procesul lor de cunoaştere, 
Dumnezeu le va lumina calea pe care trebuie să o urmeze. 

Pornind de la caracterul organic al Bisericii, care se referă îndeosebi la membrii ei, aceştia au da-
toria de a se implica în viaţa socială a comunităţii, propunând perspective de edificare şi consolidare a 
educaţiei creştine prin cele două cadre: Biserica şi familia creştină sau biserica de acasă. Dialogul se des-
chide prin responsabilitatea fiecărui membru de a sluji unui ideal comun, în cazul de faţă plasarea cu-
noaşterii adevărurilor de credinţă ca scop al vieţii3. Împreună slujirea celor două cadre este chintesenţa 
procesului de educare, motivul fiind dat de valoarea reprezentativă a Bisericii ca „trup al lui Hristos” 
(Coloseni 1, 24) şi de familia creştină drept centru al dragostei jertfelnice (Efeseni 5, 25). Refuzul de a 
crede că educaţia creştină nu mai este o datorie a familiei, ci a sistemului educaţional actual sau a Biseri-

                                                 
1 David Garrison, „Church Planting Movement”, în Mission frontiers, The U.S. Center for World Mission, 2/2011, p. 9.  
2 Lois E. LeBar, Focus on People in Church Education, New Jersey, Fleming H. Revell Company, 1968, pp. 48-51. 
3 Wesner Fallaw, The Modern Parent and The Teaching Church, New York, The Macmillan Company, 1948, p. 110.  
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cii, poate fi înţeles ca refuzul de a insufla, încă din frăgezimea vârstei, principiile şi reperele pentru o via-
ţă duhovnicească aleasă.  

Exercitarea credinţei autentice în cadrul familiei reprezintă probabil cea mai importantă formă a 
educaţiei şi poate dirija în cel mai simplu mod dezvoltarea personalităţii tânărului de azi. Acest concept 
poate fi înţeles printr-o paralelă între ceea ce se defineşte a fi caracterul organic al Bisericii şi datoria la 
care sunt chemaţi a răspunde cei ce îl alcătuiesc. Dacă Biserica are în componenţa ei „mădularele vii” 
(Corinteni 12, 27), este lesne înţeles motivul pentru care responsabilitatea ei ţine de structura de la care 
porneşte orice dezvoltare, adică sânul familiei. Aşadar, se poate contura ideea conform căreia Biserica în 
calitate de organism este reprezentată şi de biserica de acasă, care prin statutul ei învăţătoresc are datoria 
de a transmite toate aspectele care ţin de identificarea tinerilor cu veşnicia.  

Sarcina majoră a bisericii de acasă se doreşte a fi un model pentru ceea ce educaţia reprezintă la 
nivel metacognitiv, în aşa măsură încât cea din urmă să se poată identifica cu adevărul revelat ce trebuie 
împropriat de către tineri. Acest adevăr, al cunoaşterii mai presus de cunoaştere, depinde de logică, iar 
realitatea trăirilor îi implică pe toţi membrii. Afirmaţia lui Randolph Crump Miller întregeşte tabloul 
respectivei cunoaşteri prin atribuţiile familiei: „comunicarea unor astfel de înţelesuri este cea mai la în-
demână metodă, deoarece prin aceasta membrii organismului social determinat de familie devin Biseri-
că4. 

Faţă de noua generaţie de tineri, responsabilitatea bisericii de acasă poate fi reprezentată de exem-
plul practic, motiv pentru care Preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, afirmă că 
„legătura armonioasă cu părinţii, intensă la vârsta copilăriei, este componenta principală a formării lor”5. 
Afirmaţie care poate sta în strânsă legătură cu principiul enunţat de Diana Garland: „Cea mai mare res-
ponsabilitate a Bisericii trebuie să înceapă cu lucrarea din sânul familiei”6. Non dubitum în acest sens este 
faptul că fundamentul educaţiei în familie este reprezentat de principiile biblice ale Vechiului şi Noului 
Testament, fapt care demonstrează că dorinţa celor două Testamente a fost de a pune în calitate de cen-
tru existenţial învăţătura despre Sfânta Treime, structură a supremei iubiri.   

Aşadar, sub forma ei organică, 
Biserica învaţă că fiecare persoană care 
posedă intelect, raţiune, voinţă, senti-
ment poate vorbi şi altora despre 
Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât 
această misiune este o datorie a fiecă-
rui om. În studiul colectiv The Church’s 
Educational Ministry, autorii consideră 
că reuşita Bisericii se bazează şi pe mi-
siunea familiei ca pilon al educaţiei şi 
pe metodele folosite de ea precum: 
instruire, credinţă, evanghelizare7. 

Conform propriei teologhisiri, 
corelaţia dintre biserica de acasă, ca formă principială a educaţiei, şi învăţământul primar creştin, ca meto-
dă de dezvoltare, trebuie înţeleasă ca o formă de preţuire a demnităţii învăţătoreşti a Mântuitorului Iisus 
Hristos. Educaţia din sânul familiei împreună cu educaţia creştină au avut acelaşi start, pricinuit de tim-
purile în care creştinismul a început să devină o religie oficială. Ideea de educaţie creştină apare în pri-
mele veacuri, odată cu primele mulţimi de oameni care au luat parte la întemeierea Bisericii văzute (Fap-
tele Apostolilor 2, 41), dar şi cu mesajul Mântuitorului Iisus Hristos de a „merge şi învăţa toate neamu-
rile” (Matei 28, 19). 

Potrivit părintelui profesor Teofan Mada, „prima lucrare educativă a fost cunoaşterea legilor 
Domnului. De aici rezultă că toţi câţi şi-au asumat lucrarea pedagogiei omului în curs de formare aveau 

                                                 
4 Randolph Crump Miller, Christian Nurture and the Church, New York, Charles Scribner’s Sons, 1961, pp. 184-187.  
5 Preafericitul Daniel, „Familia creştină – binecuvântare a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate”, în Ziarul Lumina, nr. 
7/2009, p. 2.  
6 Diana Garland, „Church Agencies – Caring for Children and Families”, în Social Work & Christianity, nr. 23/1996, p. 146. 
7 Doris A. Freese/Omar J. Brubaker, „The Church’s Educational Ministry”, în Christian Education – Foundations for the future, 
Chicago, The Moody Bible Institute of Chicago, 1991, pp. 397-399. 
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datoria să fie mai întâi de toate personalităţi morale”8. Fără puterea exemplului nu se pot obţine rezulta-
te viabile. Tinerii au nevoie să fie conduşi, călăuziţi, iar la momentul cuvenit să li se acorde încredere 
vizavi de cunoştinţele pe care le-au asimilat de la învăţătorii lor, şi pe care le pot pune în practică. Pe 
seama unor astfel de ideologii s-au format centre de educaţie creştină, iar rezultatul obţinut a determinat 
ca toată filosofia lumii asupra educaţiei, exprimată prin modelul grecesc care îl avea ca susţinător fidel 
pe Origen, să nu facă altceva decât să creeze un spaţiu al adevărului între paideia şi didaskalos. Tocmai de 
aceea, unii Sfinţi Părinţi au văzut în actul credinţei darul lui Dumnezeu care se oferă spre inteligenţă9.  

Derivată din întreg aparatul învăţătoresc al Vechiului Testament, educaţia primară porneşte din 
familie, având disponibilitatea de a fi transmisă din generaţie în generaţie, fără ca mesajul să fie alterat10: 
„şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipăreşti în mintea copiilor tăi...” 
(Deuteronom 6, 6-7). Shema, sau prima formă a educaţiei tinerilor prin cuvânt, arată că educaţia începe 
din sânul familiei, ea fiind totodată o formă de slăvire a lui Dumnezeu11, marcând astfel intensitatea im-
portanţei educaţiei ca mod de comuniune cu divinul. 

Educaţia de acasă oferă merindea necesară pentru tot restul vieţii, motiv pentru care ea trebuie 
să dobândească un caracter potrivit. Orice atitudine eronată în acest proces îl poate înfricoşa pe învăţă-
cel. Din acest considerent, Biserica propune ca educaţia să aibă loc în spiritul lui Dumnezeu şi în sfinte-
le Lui porunci12. Chipul emblematic al Bisericii, ca şi comuniune, trebuie înţeles în acest caz ca fiind nă-
zuinţa membrilor de a transmite mesajul ca formă rezonatoare în mintea celui învăţat. De vreme ce ex-
punerea se face după modelul Învăţătorului, „învăţaţi de la Mine că sunt blând” (Matei 11, 29), para-
digma succesului în procesul educaţie prin exigenţă poate fi trecută cu vederea.  

Dacă comunitatea Bisericii, sau familia, are nevoie de activitate educaţională pentru a dezvolta 
societatea, tot aşa şi educaţia creştină are nevoie de credinţă pentru a implementa un fundament de ne-
clintit în sufletul tinerilor dornici de a trăi viaţa în permanentă legătură cu Sfânta Treime. Thomas 
Groome spune că „educaţia înnobilează caracterele pentru a accepta realitatea ca metodă de transfor-
mare”13, ceea ce arată că misiunea Bisericii, în sensul său dual, cheamă noua generaţie la adevăr prin 
credinţă, manifestând un puternic impact în educarea celor care sunt membri după har. 

În spaţiul societăţii contemporane secularizate şi desacralizate se simte un regres în ceea ce pri-
veşte apartenenţa tinerilor în cadrul comunităţilor religioase. Potrivit opiniei autoarei Elisabeth Ann 
Pratt, sintagma let them come, prin care se asigura participarea credincioşilor la serviciile liturgice, s-a 
transformat într-un soi de încercare disperată a Bisericii de a-i atrage pe membrii ei la comuniune în ru-
găciune şi credinţă14. Dacă oarecând Biserica era considerată ca fiind centrul dezvoltării spirituale şi 
cognitive a tinerilor, azi se poate observa că în spaţiul de cult îşi fac simţită prezenţa numai adulţii. Gra-
vitatea acestui fapt cuprinde şi latura învăţătorească a Bisericii, deoarece slujitorii altarelor nu mai pot 
expune dogmele de credinţă într-o notă a teologiei, ci într-una a catehismului, ca urmare a lipsei de inte-
res a adulţilor şi a tinerilor faţă de formarea lor religioasă. 

În studiul The Mission Effectiveness of Program Driven and Purpose Driven Church Models, se prezintă o 
etapizare a paşilor pe care Biserica trebuie să-i facă prin misiunea ei, ca prin aceasta să se maximizeze 
dialogul ei cu tinerii. Teza pe care o propune autorul studiului, Malcolm Todd Cathey, se încadrează în 
spaţiul ideilor paralele ale lumii desacralizate şi a Bisericii drept măritoare. Cathey consideră că în misiu-
nea de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu şi de chemare a tinerilor spre Adevăr, Biserica trebuie 
să îşi pună întrebarea: Eu pentru ce exist?15. Această teză nu trebuie să fie înţeleasă într-o notă a efectelor 
minime pe care Biserica le-a produs pentru comunităţile creştine, ci are în vedere grupul ţintă căruia i se 

                                                 
8 Teofan Mada, „Factorii educaţiei ortodoxe în pedagogia patristică”, în Altarul Banatului, nr. 1-2/2016, p. 66. 
9 John Courtney Murray, „The Christian Idea of Education”, în A Seminar at Kent School, Binghamton, Vail-Ballou Press, 
1957, pp. 152-157. 
10 Doris A. Freese, „The Church’s Educational Ministry”, în Introduction to Biblical Christian Education, Chicago, Edit. Moody 
Press, 1981, p. 217-218. 
11 Harold W. Burgess, Models of Religious Education – Theory an Practice in Historia an Contemporary Perspective, Illinois, Edit. A 
BridgePoint Book, 1996, p. 26-27. 
12 Roger L. Shinn, The Educational Mission of Our Church, Philadelphia, Edit. United Church Press, 1962, p. 51.  
13 Thomas H. Groome, Christian religious education, New York, Edit. Harper & Row Publishers, 1980, p. 126-127. 
14 Elisabeth Ann Pratt, A Study of Adult Religious Education Programs Needs and Resources in American Baptist Churches, Manhattan, 
Edit. Kansas State University, 1983, p. 14.  
15 Malcolm Todd Cathey, The Mission Effectiveness of Program – Driven and Purpose - Driven Church Models in Selected Southern Baptist 
Church, Ann Arbor, Edit. ProQuest, 2008, p. 80. 
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adresează. Tinerii societăţii contemporane au nevoie mai mult decât oricând de o resuscitare a interesu-
lui lor faţă de religios. Din acest considerent, Biserica trebuie să confirme încă o dată, că responsabilita-
tea pe care o are faţă de membrii ei nu este doar un principiu catehetic, ci o practică reală şi uzuală prin 
care revitalizează societatea. 

 
Strategii misionare privind educaţia religioasă 
 
Se afirmă cu tărie că multe comunităţi religioase necreştine au strategii bazate pe programe me-

nite să se concentreze în mod real pe problemele cu care se confruntă membrii societăţii, să transforme 
diferite concepţii de viaţă, să imprime credinţe la nivel macro, dar ceea ce le lipseşte cu adevărat acesto-
ra este experienţa personală. Spre deosebire de acestea, Biserica drept măritoare a Fiului lui Dumnezeu 
cel înviat posedă toate elementele necesare pentru a îndruma şi responsabiliza noua generaţie de tineri. 
Garanţia unităţii de credinţă a tinerilor prin misiunea Bisericii vine pe fondul maturităţii depline a aces-
teia, pe temeiul celor şapte Sfinte Taine, a ierurgiilor şi a Mântuitorului Iisus Hristos, care afirmă că 
„nici porţile iadului nu o vor birui” (Matei 16, 18).  

Cunoscând vicisitudinile şi provocările lumii contemporane, Biserica şi-a dezvoltat un program 
de angrenare a membrilor ei la viaţa cea întru Hristos Domnul, care nu se bazează doar pe obiective şi 
sarcini, ci pe structurile clasice: filantropie, cateheză sau socializare, precum şi pe cunoaşterea deplină a 
Cuvântului lui Dumnezeu. Cu privire la noile generaţii de tineri, Biserica şi-a propus să le descopere 
frumuseţea credinţei, dreptăţii şi adevărului, „cel care ne va face liberi” (Ioan 8, 36), dar pentru aceasta 
trebuia să găsească modalitatea de a estompa efectele negative pe care idolii contemporani le produc în 
sfera de progres a tinerilor. În consecinţă, Biserica s-a deschis spre lume, a luat pulsul structurilor care o 
alcătuiesc şi s-a folosit de metodele după care aceasta se guvernează. Pornind de aici, prin împreuna lu-
crare cu slujitorii altarelor, Biserica a dezvoltat programe bazate pe conţinuturi catehetice, îmbrăcate 
într-o formă modernă, prin care să-i atragă pe tineri.  

Cele mai noi cercetări din domeniul misiologiei16 au arătat că există în cadrul Bisericii platforme 
online care conţin jocuri cu conţinut religios. Mai mult decât atât, în zona de vest a Europei, unele co-
munităţi religioase au dezvoltat aplicaţii care au drept scop studierea Sfintei Scripturi. Ele se folosesc de 
itemi obiectivi, semiobiectivi, cu alegere multiplă, deschişi, subiectivi, de tip pereche sau cu răspuns de 
completare, după ce, în prealabil, utilizatorul, în speţă tânărul, a trecut printr-un proces de asimilare a 
informaţiilor afişate pe ecranul device-ului.  

Incomensurabilitatea spaţiului virtual a permis ca astfel de programe, dezvoltate cu binecuvânta-
rea Bisericii, să fie accesibile tuturor utilizatorilor, motiv pentru care unele sisteme de operare le oferă în 
mod gratuit şi într-un număr cât se poate de mare. Aplicaţiile precum: Joc Biblic 3D – Joc cu întrebări; Reli-
gii ale lumii; Religie – Quiz: Întrebări şi Răspunsuri; Religie – Cultură generală; Creştin – Joc de Puzzle; Biblia – 
Quiz: Jocuri, Poveşti Biblice, Citate din Biblie sau Religious Studies au devenit pionierii unui nou sistem catehe-
tic, menit să ofere, într-un spaţiul virtual, datele necesare cunoaşterii lui Dumnezeu.  

Pentru că firul roşu al graniţei dintre tehnologie şi realitate este foarte subţire, Biserica atrage 
atenţia tinerilor, îndemnându-i la discernământ. Nota pozitivă a noilor metode de catehizare poate fi 
recunoscută în mod direct, atât de Biserică, cât şi de tineri, dar utilizarea unui joc catehetic nu poate ga-
ranta progresul duhovnicesc necesar izbăvirii de păcate. Tinerii au nevoie de mai mult decât de o bază 
de date virtuală, ei trebuie să fie integraţi fizic în activităţile pe care Biserica le desfăşoară, fiind necesar 
să participe în mod efectiv la Taina Euharistiei, să fie exemplu prin faptele lor bune.  

Utilizarea de către tineri a aplicaţiilor religioase ca metodă de catehizare are un sens dual. În 
prima fază se atestă dorinţa lor de a cunoaşte cât mai multe despre Dumnezeu, de a trăi sentimentul 
religios şi de a-l dezvolta într-o măsură cât se poate de mare. Cel de-al doilea motiv pentru care tinerii 
utilizează platformele online ţine de frica şi timiditatea multora de a intra în dialog direct cu slujitorii alta-
relor sau cu profesorii de religie. Acest ultim aspect a determinat Biserica să dezvolte o serie de progra-

                                                 
16 În perioada 23-27.04.2017, am efectuat cercetări minuţioase, identificând un număr de peste 100 aplicaţii cu conţinut reli-
gios disponibile pe platformele online. Numărul utilizatorilor pentru topul primelor trei aplicaţii este de peste 10.000, iar rata 
recenziilor pozitive pentru fiecare dintre ele este de peste 2.000. Aceste cifre subliniază beneficiul noilor metode de catehiza-
re, arătând că, uneori, mediul online este propice dezvoltării spirituale a tinerilor. Pentru o viaţă duhovnicească aleasă, nu este 
suficient ca aplicaţiile religioase să fie utilizate în mod intens, ci se cere (şi) o participare efectivă la viaţa Bisericii.  
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me şi activităţi care să solicite prezenţa în chip real a tinerilor. Acţiunile desfăşurate de Asociaţia Studen-
ţilor Creştini Ortodocşi Români, Asociaţia Tineretului Ortodox Român, Eclesia, Tineri pentru misiune 
etc. au menirea de a-i integra pe toţi tinerii dornici de a-şi exercita calitatea de apostoli şi propovăduitori 
ai Evangheliei lui Hristos. Serile de cateheză şi film, pelerinajele făcute la mânăstiri şi biserici, workshop-
urile, conferinţele şi simpozioanele naţionale, iar din anul 2013 şi Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi sunt o 
parte dintre activităţile programelor desfăşurate de Biserică şi au ca scop pregătirea tinerilor pentru for-
marea lor duhovnicească, împărtăşindu-le în mod real valori morale imperios necesare zidirii sufleteşti. 
Toate aceste programe desfăşurate de Biserică reprezintă, de fapt, un laborator în care tinerii pot expe-
rimenta schimbarea sinelui prin raportare la Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos.  

Credinţa tinerilor este determinată de glasul conştiinţei lor, dar şi de efortul pe care îl depun în 
vederea mântuirii sufletului. În această complexitate de trăiri religioase, marcată de misiunea Bisericii, 
tinerii sunt chemaţi la unitate, la procesul de asimilare a adevărurilor de credinţă imperios necesare unei 
vieţi duhovniceşti alese. Darurile primite de către aceştia o dată cu Taina Sfântului Botez trebuie maxi-
mizate până la măsura deplinătăţii şi desăvârşirii (Efeseni 4, 13), asigurându-se astfel baza unei Biserici 
vii, plină de vlăstare gata să rodească faptele credinţei.  

Prin definiţie, Biserica îşi vădeşte responsabilitatea de a fi o şcoală a vieţii, deoarece găseşte re-
sursele necesare pentru a răspunde tuturor întrebărilor. Acest lucru se exprimă în relaţia cu noua gene-
raţie, care nu mai are nevoie de un crez aparte, ci de o cauză care să îi suscite întreg efortul. Robert 
Crandall foloseşte expresia Use me or lose me, arătând astfel că educaţia creştină cere un dialog deschis17, 
care se poate realiza prin identificarea elementelor comune celor două structuri cărora să li se adiţioneze 
necesităţile şi năzuinţele.  

Educaţia creştină a fost văzută mereu sub diverse aspecte, fundamentate pe spaţiile cadru în care 
îşi desfăşura activitatea, acesta fiind motivul pentru care ea a fost prezentă mereu în şcoală, acasă, ca o 
agenţie de misiune bazată pe credinţă în Dumnezeu cel Unul în Treime18. Implicată mereu în spaţiul 
colectiv, Biserica a arătat că ea are datoria de a transmite în mod gratuit şi nealterat teologia sau cuvân-
tul despre Dumnezeu, ca o moştenire incomensurabilă pentru toate generaţiile care vor avea să vină. 

Tot ceea ce ea a transmis din clipa Jertfei până în ziua Cincizecimii atestă faptul că responsabili-
tatea ei este o activitate educaţională prin cuvânt. Începătura cea nouă, prin limbile de foc, arată că edu-
carea se face prin participarea la viaţa în Duhul, fapt ce vădeşte că adevăratul profesor este chiar Duhul 
Sfânt. Prin acesta, educaţia asigură cunoaşterea prin credinţă, o conformaţie mai decizională decât in-
formaţia19.  

Îmbrăcată în haina credinţei, educaţia primeşte valenţe noi, menite să ofere echilibru şi curaj în 
atingerea idealurilor supreme. În conformitate cu învăţătura Bisericii, manifestarea educaţiei prin credin-
ţă îmbină două criterii atunci când vine vorba despre o evaluare proformă: calitate şi anduranţă. Deşi 
poate avea un profil virtuos, credinţa ca formă a educaţiei este statornicia în dreapta învăţătură a Biseri-
cii şi a poruncilor lui Iisus Hristos. Ea nu poate suferi niciun fel de mutaţie, deoarece în momentul for-
mării cognitive harul Duhului Sfânt lucrează, „iar dreptul din credinţă va fi viu” (Romani 1, 17). 

Ceea ce devine Biserica prin activitatea ei educaţională nu posedă alt sens decât cel al teologiei 
practice, manifestată prin credinţă; de aceea, Les Steele afirmă că ea este un program de schimbare a 
modului în care viaţa poate fi percepută, cu precădere de noile generaţii de creştini20. Prin aceasta se 
poate înţelege că Biserica posedă caracteristica unei bune organizări sau a unui program de integrare a 
noilor generaţii în sfera credinţei.  

Sfântul Apostol Pavel, în capitolul doisprezece al epistolei către Corinteni, compară Biserica, în 
calitate de trup spiritual sau duhovnicesc, cu trupul fizic al omului, arătând astfel că cele două pot func-
ţiona prin corelaţia slujiri fiecăreia dintre ele, în sensul educaţiei. Accentul pus pe educaţie poate fuziona 
în acest sens cu cele două extreme despre care vorbeşte Sfântul Apostol Pavel: sistemul tradiţional, ba-
zat pe aplicare sau credinţă, şi sistemul pragmatic, bazat pe experiere. Sistemul tradiţional, definit ca 

                                                 
17 Robert A. Crandall, „Youth Serving the Church”, în Youth Education in the Church, Chicago, Moody Press, 1978, pp. 334-335. 
18 Donald E. Miller/Jack L. Seymour, „The Future of Christian Education”, în Contemporary Approaches – Christian Education, 
Nashville, Abingdon Press, 1992, p. 145. 
19 Nels F.S. Ferre, A Theology for Christian Education, Philadelphia, The Westminster Press, 1967, pp. 170-171. 
20 Les L. Steele, „On the Way – A Practical Theology of Christian Formation”, analiză de Rhonda Hustedt Jacobsen, în 
Christian Scholar’s Review, 4/1993, pp. 438-439. 
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formă de responsabilitate, caută să răspundă problemelor existenţiale prin cunoaşterea învăţăturilor de 
credinţă, pe când pragmatismul se concentrează pe problemă21. 

Activitatea educaţională a Bisericii, ca misiune de responsabilitate, arată ceea ce noile generaţii 
de creştini iau acasă din experienţa comuniunii22. Acesta poate fi pretextul pentru care Biserica îşi con-
turează un principiu în redefinirea educaţiei, care într-o societate desacralizată a devenit atacată de duş-
manii adevărului. În acest caz, prin misiunea ei faţă de noua generaţie, Biserica vrea să devină un parte-
ner al schimbării sinelui, mai ales al celor care sunt încercaţi de provocările vieţii, căutând să ofere noilor 
generaţii de tineri un ghid practic, definit de puterea credinţei23. Sănătatea fiilor duhovniceşti ai Bisericii 
a fost văzută în cadrul teologiei ca o normă care vrea să arate că principiile şi practicile creştine sunt 
medicamentele imperios necesare tămăduirii spirituale a celor care fac parte din noua generaţie de creş-
tini. Reţeta Bisericii s-a bazat dintotdeauna pe învăţătura Sfinţilor Părinţi, care au arătat că, prin împărtă-
şirea cu Sfintele Taine, omul devine părtaş cunoaşterii depline a lui Dumnezeu şi a sinelui.  

Asemenea celor patru puncte cardinale, Biserica îndeplineşte patru mari sarcini manifestate cu 
predilecţie către noua generaţie de tineri creştini: koinoia (comunitatea), kerygma (crezul), profeteia (susţi-
nerea), diakonia (serviciul liturgic), arătând totodată că educaţia religioasă este o pre-paradigmă discipli-
nară sau un loc al credinţei adevărate24. Însemnătatea acestor caracteristici demonstrează cât se poate de 
clar faptul că misiunea Bisericii este să intervină în toate ungherele vieţii membrilor ei, fiind de ajutor 
potrivit atunci când situaţia o cere, dar, mai mult decât atât, cele patru sarcini produc un echilibru edu-
caţional, în conformitate cu dezvoltarea duhovnicească a noii generaţii. 

Potrivit lui Kenneth Gangel, se cere o evaluare critică asupra conceptului responsabilităţii, moti-
vul fiind că ea ar trebui redirecţionată 
spre efort. În această privinţă se între-
văd două puncte: unul pozitiv şi altul 
negativ. Latura pozitivă a educaţiei din 
perspectiva misiunii Bisericii arată fap-
tul că accentul este pus pe învăţătura 
Sfintei Scripturi, astfel încât formele 
păgânismului întâlnit în mediul în care 
noua generaţie de tineri îşi desfăşoară 
activitatea să nu producă dezastre. La-
tura negativă oferă exemplul generaţii-
lor tinere din America, care schimbă, în 
medie, locul de muncă de cel puţin şap-
te ori, fără să fie integraţi într-un pro-
gram sau într-o comunitate care să le 
poarte de grijă25, mai ales din punct de vedere spiritual. În aceeaşi direcţie, părintele profesor Mihai 
Himcinschi afirmă că „valorile religioase şi morale sunt ameninţate constant de neopăgânism, care in-
vadează oriunde viaţa societăţii (...), iar pentru a lucra la restaurarea firii umane şi a dobândi libertatea şi 
dreptatea, toate religiile ar trebui să-şi unească eforturile”26.  

Linia aceasta a orizontului educaţiei este înţeleasă de Wanda Lott Collins ca o „formă de spiritu-
alitate, putând trece dincolo de afilierea religioasă, posedând un caracter inspirat”27; de aceea, în contex-
tul dat, ea caută să devină subiectul unui nou tip de program educaţional, prin care să se înţeleagă real-

                                                 
21 Kenneth O. Gangel, Building Leaders for Church Education, Chicago, Moody Press, 1981, pp. 178-180. 
22 Susanne Johnson, Christian Spiritual Formation – in the Church and Classroom, Nashville, Abingdon Press, 1989, p. 124.  
23 Kevin Daniels/Paul Archibald, „The Levitical Cycle of Health – The Church as a Public Health Social Work Conduit for 
Health Promotion”, în Social Work & Christianity, 1/2011, p. 89.  
24 Robert W. Pazmino, „Principles and Practices of Christian Education – An Evangelical Perspective”, analiză de Darwin 
K. Glassford, în Christian Scholar’s Review, 3/1995, p. 336. 
25 Kenneth O. Gangel, The Church Education Handbook – Help for Church Leaders in Organizing and Administrating a Total Church 
Program and Strengthening Church-Home Ties, Illinois, Victor Books, 1985, pp. 81-87.  
26 Mihai Himcinschi, Biserica în societate. Aspecte misionare ale Bisericii în societatea actuală, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2006, 
p. 109. 
27 Wanda Lott Collins, „Embracing spirituality as an Element of Professional Self-Care”, în Social Work & Christianity, 
3/2005, p. 265.  
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mente că experienţa trăită în Biserică este întâlnirea cu „Viaţa” (Ioan 14, 6). Noul program nu poate să 
minimalizeze rolul bisericii de acasă, ci poate să-i ofere suflul de a progresa înspre valorile absolutului.  

Educaţia creştină doreşte să susţină procesul de maturizare cognitivă şi spirituală, în măsura de-
plinătăţii lui Iisus Hristos. Ea poate fi o alegorie a modului în care Iisus Hristos a relaţionat cu ucenicii 
Lui, deoarece vieţuirea în preajma Adevărului cheamă la adevăr pe toţi cei care cred cu toată inima lor. 
Bucuria şi dorinţa Mântuitorului de a fi mereu în preajma ucenicilor Lui reliefează dorinţa de a constata 
măsura în care învăţăturile Lui au fost însuşite de către ucenici28, aspect evidenţiat şi de Evanghelistul 
Luca: „Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul 
său” (Luca 6, 40), care doreşte să sublinieze ideea că educaţia creştină este mai mult decât un proces 
cognitiv. 

Potrivit unor modele de gândire ştiinţifică contemporană, procesul cognitiv sau capacitatea inte-
lectuală reprezintă o formă a credinţei, deoarece practicile ei, ca lecturarea cărţilor duhovniceşti de către 
noile generaţii de tineri, sunt forme clare ale credinţei29. Credinţa îşi atribuie în cazul dat responsabilita-
tea noii generaţii de tineri, marcând astfel spaţii de profund sens spiritual şi raţional. 

 
Concluzii 
 
Proporţiile infinite ale Bisericii prin activităţile sale educative rodesc în conştiinţa membrilor ei 

un echilibru vrednic de păstrat, deoarece dialogul cu deplinătatea formelor de cunoaştere, adică Sfânta 
Treime, conduce la ideea primordială a omului de a fi stăpân peste toate. Aceste nuanţe stringente scot 
în evidenţă rolul Bisericii de extensiune a lui Iisus Hristos, rol prin care se cuprind în mod tainic şi văzut 
toate învăţăturile lumii. Faţă de noile generaţii de tineri, Biserica îşi deschide larg braţele iubitoare, pri-
mind în sânul ei pe toţi cei care se vor a fi plini de înţelepciune: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte în-
ţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare” (Iacov 1, 5). Ca-
racterul învăţătoresc al Bisericii vrea să formeze modele vii de tineri gata să reînvie prin exemplu conşti-
inţa celor care au uitat de Creator. Dacă scopul vieţii este folosirea cu înţelepciune a darurilor lui Dum-
nezeu, ţelul Bisericii, cu referire la educaţia creştină a membrilor ei, este acela de a avea ogorul plin de 
rod bun la vremea secerişului sau de a arăta că adevărata cunoaştere a lumii stă în strânsă legătură cu 

învăţătura ei. 
Cadrul social ţine de toţi cei care 

sunt implicaţi în viaţa comunităţii, motiv 
pentru care ei pot să facă diferenţa între ceea 
ce oferă societatea şi schimbările pe care le 
pot aduce în viaţa lor30. Educaţia creştină, 
văzută ca responsabilitate a Bisericii faţă de 
noua generaţie, arată că niciun eveniment 
petrecut în cursul istoriei sale nu i-a periclitat 
capacitatea de edificare a sufletului şi a min-
ţii. Reuşita constă tocmai în atributul unicită-
ţii, deoarece Unul este Iisus Hristos ca În-

temeietor al ei. Frumuseţea educaţiei pe care Biserica o dezvoltă prin programele ei poate deveni o scară 
a urcuşului duhovnicesc şi cognitiv al noii generaţii de tineri.   

                                                 
28 Lawrence O. Richards, Christian Education – Seeking to Become Like Jesus Christ, Michigan, Zondervan Publishing House, 
1975, pp. 30-34. 
29 Beryl Hugen/Terry Wolfer/Diana Garland/Dennis Myers/David A. Sherwood/Paula Sheridan, „Reconceptualizing Faith 
and Its Relation to Community Ministry – A Model of Christian Faith Practices”, în Social Work & Christianity, 3/2003, pp. 
234-255.  
30 Lindley Sharp Curtis, „Empowering Educating and Advocating - How Social Workers Can Help Churches Integrate End 
of Life Care Into Congregational Life”, în Social Work & Christianity, 2/2010, p. 128. 
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Dimensiunea religioasă a creaţiei lui Ion Agârbiceanu 

 
Dr. Vasile V. FILIP 

Feldru (Bistriţa-Năsăud) 

 
Scriitor de o copleşitoare, stihinică forţă de creaţie, Ion Agârbiceanu – autor, de-a lungul a mai 

bine de şase decenii, a peste 30.000 de pagini – nu a putut fi receptat de cititorul român contemporan, 
din cauze evidente, decât pe dimensiunea sa exclusiv literară. Nici aceasta din urmă tocmai integrală şi 
deplin accesibilă, până la apariţia, în anii din urmă, a unei serii de nouă volume care aproape că rotun-
jesc deja o monumentală ediţie Ilie Rad, ediţie ce tinde spre integralitate cu recentul volum (al zecelea): 
Ion Agârbiceanu, Scrieri inedite cu profil religios (Ediţie îngrijită, 
notă asupra ediţiei, note şi comentarii de Ilie Rad, Casa Cărţii 
de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2021). 

Cartea este, fie şi în sine luată (ignorând, adică, seria 
celor nouă volume anterioare de acelaşi autor, îngrijite de ace-
laşi editor) o bijuterie editorială, iar – prin cele 846 de pagini 
ale sale – un monument (şi sfiala noastră în faţa „cuvintelor 
mari” nu se mai justifică) al gândirii religioase româneşti din 
prima jumătate a secolului al XX-lea, care vede lumina tiparu-
lui abia acum, după aproape 80 de ani, prin strădania unui en-
tuziast al recuperărilor, Ilie Rad.  

După cum comentatorii (Cristian Bădiliţă, Antonio 
Patraş, dar şi editorul prezentului volum) au observat deja, 
întreaga operă a lui Agârbiceanu (dar acest volum, cu deosebi-
re) pare a fi scrisă sub directa asistenţă (şi influenţă) a... Duhu-
lui Sfânt: editorul sugerează un fel de suflu cu alte rădăcini de-
cât cele naturale, care umple (şi completează) paginile, „aproa-
pe fără ştersături” şi fără reveniri ulterioare asupra formei şi 
stilului. E ceea ce l-a uimit şi pe Gabriel Liiceanu la manuscri-
sele (sau dactilogramele) lui Mircea Cărtărescu, pe care le edi-
ta, aşa că nu vom apela (decât metaforic) la explicaţii supranaturale, limitându-ne (cu toată senzaţia de 
frustrare şi insuficienţă) la mijloacele raţiunii pedestre în raport cu un fenomen de creaţie de natură 
aproape stihială. 

Cartea comasează două lucrări inedite, dintre cele cinci de natură filosofico-religioasă, ample (a 
câte cca 500 de pagini fiecare), ale autorului (una – negăsită); anume: A. Pe urmele Domnului (material pen-
tru predici în duminecile de peste an – 1943), respectiv B. Epistolele Apostolilor. Scurte comentarii (1944). 

Prima secţiune a cărţii se vrea constituită, în intenţia autorului, din „puncte de mânecare” (pleca-
re, pornire, n.n.) pentru predicile de peste an, nu în predici redactate de-a gata, pentru ca oratorul – ori-
cine va fi acela – să trudească la rându-i în a le da forma finală, pentru că numai trudind el însuşi se va 
lăsa „încălzit” de cele spuse, participând astfel nu doar cu raţiunea seacă, ci cu toate facultăţile spiritului 
la cele ce spune; doar astfel va putea „vărsa viaţă” în ascultător, înviind „litera moartă” a textului scris. 

Cea de-a doua secţiune constă în comentarii la 19 dintre cele 21 de epistole cuprinse în Noul Tes-
tament. 

Dar întreaga carte, tot stilul şi toată forma textului se resimt de imperativul paulician de a face 
din autor „slujitorul unui nou aşezământ” de suflet şi credinţă, nu atât al literei, cât al spiritului textelor 
sacre, pentru că „litera ucide, iară Spiritul face viu” (p. 589). Aşa cum, pentru Sfântul Apostol Pavel, 
Legea cea veche era doar „umbra” Legii celei noi, „era mai mult literă, canon de purtare, dar nu dădea 
viaţă” (ibidem), tot aşa, în comentariul părintelui Ion Agârbiceanu se simte clocotul unui prea-plin sufle-
tesc, care nu se varsă – însă – dincolo de marginile canonice, pe care preotul le aminteşte mereu şi le 
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respectă; dar nu le lasă literă moartă, ci le „învie” cu patima sufletului său ardent. (Vom vedea curând 
cum arată Cutezări(le) cu gândul ale ieromonahului Visarion, ale aceluiaşi autor, a căror apariţie într-un viitor 
volum Ilie Rad tocmai o pregăteşte, „cutezări” auto-cenzurate, se pare, în bună măsură, în prezentul 
volum). Dar un suflu „umanist” proaspăt trezeşte totul, învie totul, salvează totul.  

Astfel, deşi autorul – ca preot – stipulează adevărul evanghelic ca „adevăr absolut” (asociindu-l 
„apei vii” pe care Isus i-o oferă samaritenei), aşadar ca un capăt al căutării şi chiar al gândirii, cu conse-
cinţa descurajării căutării înseşi (ca „zadarnică alergare după adevăr într-altă parte” – p. 83), sufletul său 
atins de vânt dialectic simte că, redus la litera lui, acest lucru ar putea funcţiona precum îngheţarea miş-
cării în aporia lui Zenon din Alexandria (mişcarea devenind iluzorie şi Ahile nemaiajungând niciodată 
broasca ţestoasă). El simte că „de la a cunoaşte un adevăr şi până la a-l trăi e o distanţă enormă” (p. 84), 
ceea ce face ca accentele să cadă uneori altfel. De exemplu, el subliniază, prin chiar cuvintele lui Isus, 
ideea absolvirii de păcat a celor care n-au văzut şi n-au cunoscut niciodată minunile şi semnele Domnu-
lui: „Dacă nu aş fi făcut înaintea lor semnele pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea”. Acest 
citat (reprodus la pagina 32 şi reluat la pagina 86) este o zicere mult mai puţin cunoscută şi citată a lui 
Isus, comparativ cu arhicunoscutul reproş adresat lui Toma (reprodus şi el la pagina 35): „Fericiţi cari 
nu au văzut şi au crezut!” Desigur că cele două citate nu se exclud, ci se completează, dar miza aproape 
exclusivă pe cel din urmă înseamnă ameninţare implicită, închidere, exclusivism, pe când reamintirea 
primului înseamnă milă, umanism, dragoste. (Dragoste care, cum bine ştim de la acelaşi Apostol al 
„neamurilor”, „toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă” – pasaj care, împreu-
nă cu acele cunoscute consideraţii despre supremaţia dragostei, care îl îmbracă – în I Corinteni, 13, 1-13 
– este considerat de Agârbiceanu „una dintre cele mai avântate şi mai monumentale pagini din toată 
Scriptura” – p. 571). Da, „fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut”, dar omul cel fericit este aproape un 
înger (perfect, nonproblematic, „sănătos” spiritual), care n-are nevoie de iubire; or, ştim bine că Isus i-a 
preferat pe oameni (vulnerabili, nesiguri, rătăciţi) îngerilor, pe „bolnavi” celor sănătoşi, pe „rătăcitori” 
celor cuminţi etc. Pentru că a pus iubirea mai presus chiar de credinţă, cum va face în mod explicit Pa-
vel, ceva mai târziu. Cum pare a fi făcut părintele Ion Agârbiceanu în predicile sale din prima jumătate a 
secolului XX, despre care aflăm abia azi prin strădania (de aceeaşi natură) a lui Ilie Rad. 

În acelaşi spirit e nuanţată dogma veterotestamentară a morţii ca o consecinţă a păcatului, care 
ne mai izbeşte în faţă precum grindina, mai ales pe la înmormântarea câte unui prieten drag, în aborda-
rea vreunui preot lipsit de har (altul decât cel primit pe cale ierarhic-formalizată). Da, spune preotul-
umanist, scriitorul Ion Agârbiceanu, răul şi moartea sunt consecinţe ale păcatului originar, conform 
dogmei; dar aceasta nu se aplică individual. Adică, cineva ar putea să sufere şi să moară chiar fără a fi 
păcătuit, în măsura în care intră sub incidenţa legilor firii, a vieţii materiale, a „ordinii naturale” (p. 73). 

Pentru orice gânditor onest, autentic, cum se vrea – şi cum este – părintele Ion Agârbiceanu, 
omilia, predica („cuvântarea bisericească”, cum l-a corijat cenzura) se poate dovedi plasarea într-un în-
câlcit nod de contradicţii. Ca, de pildă, contradicţia între infailibilitatea – acceptată – a Bisericii (care nu 
poate greşi, „stând sub scutul Spiritului Sfânt” – p. 99) şi greşelile (inerente oricărei comunităţi umane) 
acceptate ulterior (pentru care unul dintre ultimii papi şi-a cerut scuze public); între dorita şi prorocita 
de Isus unitate a Bisericii (după modelul unităţii sale cu Tatăl) şi schismele ulterioare, începând cu cea 
de la 1054 şi continuând cu sutele de biserici neoprotestante actuale; între nevoia imperioasă a Adevăru-
lui unic, absolut şi multiplele adevăruri, parţiale, individuale, relative, despre care vorbeşte tot mai insis-
tent gândirea filosofică modernă; între modelul (ideal şi tradiţional) unui conducător unic al Bisericii şi 
autocefalia atâtor biserici naţionale etc. 

Autorul propune omului o atitudine încrezătoare în sine, activă faţă de viaţă, nesfiindu-se să nu-
anţeze apăsat anume pasaje evanghelice, în spiritul catolic-occidental, aproape explicit polemic în raport 
cu viziunea pasiv-contemplativă ortodoxă şi răsăriteană. Despre pasajul în care Isus îndeamnă să luăm 
pildă de la păsările cerului şi de la crinii câmpului, care pot trăi şi fără lucru (Matei, 6, 26-29), predicato-
rul comentează: „Ciudat ideal de viaţă neactivă şi de lenevie se predică aici! Adică să gândeşti, să fanta-
zezi, să stai cu braţele încrucişate şi să aştepţi să-ţi cadă porumbul fript!” (p. 116). Înţelesul ar viza doar 
primatul celor spirituale: „Evanghelia [...] ne porunceşte ca mai întâi să ne îngrijim de suflet, şi în al doi-
lea rând de trup” (p. 117). 

Nu înseamnă că Ion Agârbiceanu rezolvă totdeauna convingător toate aceste mai mult sau mai 
puţin aparente contradicţii. (Mai ales că de unele dintre ele nici nu putea fi pe deplin conştient, la data 
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elaborării respectivelor predici şi comentarii). Ba chiar mai plăteşte, pe alocuri, tributul obligatoriu, de 
ierarh al Bisericii, abordării unor atari contradicţii, iscate de imobilitatea Bisericii (ancorată, firesc, în 
Ideea eternă şi imuabilă) în raport cu devenirea lumii (implicit a ideilor despre ea). Dar atunci este mai 
puţin convingător, mai didactic, mai „teolog”. Am în vedere pagini precum cele dedicate argumentării 
aşa-zisei superiorităţi a Bisericii occidentale, catolice, asupra celei răsăritene (pp. 101-106, Despre semnele 
Bisericii adevărate); cele care fac apologia femeii în istoria creştinismului, dar cu limitarea la modelul pri-
melor femei creştine, adică la domeniile familie, caritate, dar nu şi politică, administraţie (p. 71) şi nici 
biserică (pp. 573-575), acceptând aşadar (chiar în plan „absolut”) o inferioritate de gen ce nu-i decât re-
flexul îndelungii inferiorităţi sociale (deci relative şi conjuncturale) a femeii; am în vedere incriminarea 
categorică (în plan religios) a evreilor – adevărată sămânţă de antisemitism („provocat de ei înşişi”, cre-
de teologul Ion Agârbiceanu – p. 128) –, acuzaţi de un „feroce egoism de rasă [...], de o rătăcire fatală 
care persistă şi azi” (p. 79). 

Teologală şi teleologică este şi ideea că întreagă istoria culturii omenirii (cu deosebire cea a idei-
lor şi credinţelor religioase) ar fi o lungă rătăcire: „Nenumărate sunt rătăcirile intelectuale şi morale în 
care a căzut omenirea după păcatul strămoşesc” (p. 136). Din care rătăcire s-ar fi salvat doar evreii mo-
noteişti, duşi de mână („cu puterea”) de însuşi Dumnezeu. Dar între această din urmă idee şi cea prece-
dentă, referitoare la „rătăcirea fatală” în care evreii persistă şi azi, teologul Ion Agârbiceanu nu pare a 
sesiza vreo contradicţie. 

Comentând textele sacre, Ion Agârbiceanu pare a rezuma istorica strădanie a omului de a pune 
de acord nevoia sa de puritate şi absolut, platoniciana Idee, cu imperfecţiunea cópiilor sale terestre. De 
nenumărate ori fraza sa se structurează după tiparul sintactic: Cutare lucru nu poate fi decât aşa, adică 
perfect, rotund, unitar (Adevărul – unic, etern, imuabil; Biserica – infailibilă, unicefală etc.). Ca şi cum 
predicatorul ar vrea să-şi înăbuşe propria-i şoaptă de umanist avizat asupra istoriei ideilor, şoaptă timidă 
care încearcă să-i spună că ar putea fi şi altfel, că acest „altfel” chiar a fost deseori dovedit: Pământul 
părea că nu poate să stea decât în centrul unui univers, creat anume pentru om, or Copernic a dovedit 
contrariul; atomul a fost numit aşa pentru că trebuia să existe o entitate minimală şi indivizibilă a materi-
ei, or azi vorbim nu doar de particule subatomice, ci chiar de infinitul mic; orbitele aştrilor erau de necon-
ceput altfel decât rotunde, or Johannes Kepler a „turtit” cercurile orbitale perfecte, dublându-le centrele, 
în elipse ş.a.m.d. 

Omul, scriitorul Ion Agârbiceanu pare a ilustra această tragică luptă a omului pentru perfecţiu-
ne, pentru puritate, pentru adevărul din el însuşi născut şi spre el însuşi îndreptat; tragică luptă pe care 
teologul nu o concede şi evreilor sau altor confesionali, mila pentru Celălalt având, şi în cazul său, ome-
neştile sale limite. Deşi ştie că Adevărul, Revelaţia s-a vărsat în „vasele de lut” care au fost apostolii, care 
sunt oamenii, în general. 

Dar să nu uităm, totuşi, că vorbim despre autorul Fefeleagăi. Că Celălalt e absolvit de orice vină 
atunci când suferă. (Dar, de data asta, de către scriitorul Ion Agârbiceanu). 

Nevoia imperioasă de autentic îşi pune pecetea şi asupra stilului, cu deosebire asupra spectrului 
lexical şi fonetic cu care operează autorul. Surprinde amestecul de cuvinte şi forme arhaice cu relativ 
recente împrumuturi din latină, uzitate în mediul teologic blăjean şi uniat, în general, pe care evoluţia 
limbii nu le-a reţinut totdeauna: „multe inimi sunt aplicate (predispuse) să se revolte” (verb doar recent 
absorbit de stilul juridico-administrativ, pe o cu totul altă filieră şi cu sens diferit); cineva e „un om piu 
(pios) şi credincios”, iar din nicio parohie nu ar trebui să lipsească acele „reuniuni pii (pioase) de femei”; 
„oricare creştin ar putea esperia (experimenta) procesul căderii în păcat” etc. Aceste esperiate abandonate 
de evoluţia limbii intră în stranie alăturare, ziceam, cu arhaice, neaoşe lexeme sau construcţii populare şi 
ardeleneşti, nici ele reţinute de evoluţia limbii literare, dar care pot aduce folos oricărui scriitor (dar şi 
cititor) interesat de „culoarea” lingvistică populară şi regională. Aşa sunt deja pomenitul mânecare, sau 
uitatul verb a aleşui (şarpele va aleşui călcâiul femeii, iar Satana devine aleşuitorul prin excelenţă), probabil 
din lat. haesito, „a şovăi”, dar şi „a încurca”; glorificarea purităţii se face şi prin vergurie (virginitate), ce se 
cere păstrată spre a se putea intra în tovărăşia Mielului, spre a fi făcut moştean al împărăţiei cerurilor; Sf. Pa-
vel nu va avea încătrău, şi-i va înfrunta pe clevetitori; Paştile cad în gură de primăvară, precedate fiind de 
Păresimi; a nu-l mărturisi pe Hristos este ai mai grav etc.  

Unele forme populare par azi chiar greşite (iasă, pentru „iese”, beai pentru „bei”, a însătoşa pentru 
„a înseta”, să pentru „se”, prooroci pentru „proroci”, zăci şi zăi pentru „zeci” şi „zei” (ultima formă – păs-
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trată doar de interjecţia zău!), vrâstă pentru „vârstă”, pluralul slugi înţeles ca formă masculină (slugi ai fari-
seilor). Izbeşte oarecum neplăcut şi frecvenţa etnonimului (tot de extracţie populară) jidanii, care a acu-
mulat multă încărcătură peiorativă. În schimb, pare surprinzătoare în acest context, cu conotaţii destul 
de apăsat regionale, concesia autorului făcută unor muntenisme, precum grije (pentru „grijă”), ureşte 
(pentru „urăşte”), „maşinărie uriaşe” etc. (Concesii pe care le găsim şi la alţi scriitori ardeleni din aceeaşi 
epocă, explicabile printr-un complex de inferioritate, pe linie lingvistică, al Ardealului recent alipit ve-
chiului Regat). 

De remarcat însă că formele lingvistice greşite sunt mult mai frecvente în primele texte, din 
prima secţiune a cărţii, foarte probabil mai timpuriu redactate, în condiţiile aşezării încă precare a orto-
grafiei inclusiv peste munţi.  

Toate acestea (dar şi altele, precum dublarea pleonastică a prepoziţiei între, precum evitarea for-
ţată a cacofoniei prin şi – cvasi-generalizată azi, mai ales în vorbire – etc.) ar fi putut fi corectate în timp, 
ceea ce – constată editorul – autorul a refuzat să facă. De 
unde păstrarea lor de către editor, din respect pentru opţi-
unea autorului, inclusiv în ediţia de faţă. 

De altfel, „spontaneitatea” în scris a lui Agârbicea-
nu e cunoscută şi recunoscută, luată în calcul de editor, 
care îl citează în Nota asupra ediţiei: „Nu-mi pot da seama 
nici acum pentru ce nu reciteam ce am scris decât în tipar, 
deşi îmi dădeam seama că nu fac bine”. Ea ar putea fi re-
flexul în plan scriptural-lingvistic al mai-sus-discutatei, im-
perioasei sale nevoi de autenticitate, în sensul păstrării căl-
durii ce trebuie să străbată cuvintele rostite (frecvent, ca 
predică).   

Astfel încât, Ion Agârbiceanu a putut părea unora 
„bolovănos” sub aspect stilistico-lexical, mai greu digera-
bil. Dar Şerban Cioculescu (unul dintre cei mai exigenţi 
critici români în materie de „stil”) apreciază la superlativ 
tocmai această componentă a operei lui Agârbiceanu, scri-
ind: „Limba deosebit de bogată este un alt monument de 
filologie, cu un puternic strat provincialist, cu unele arha-
isme, cu puţine germanisme, cu mult mai multe latinisme 
şi cu numeroase creaţii metaforice personale, în tipar po-
pular” (Marginalii la opera lui Ion Agârbiceanu, în volumul Varietăţi critice, Editura pentru Literatură, Bucu-
reşti, 1966, apud Ilie Rad, Notă asupra ediţiei, p. 24). 

Apărută după aproape 80 de ani de la redactare, cartea lui Ion Agârbiceanu Scrieri inedite cu profil 
religios recompune, inclusiv prin aspectele lingvistice tocmai discutate (dar mai ales prin restituirea for-
maţiei profesional-teologice a autorului), profilul unei personalităţi emblematice pentru literatura româ-
nă, tocmai datorită aportului masiv şi de apăsată specificitate pe care această personalitate îl aduce la 
tabloul general al literaturii şi al gândirii religioase româneşti. 
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O epistolă paulină şi semnificaţiile ei 

 
Ioan Daniel TOADER 

Sibiu 

 
După Epistola I către Corinteni (2016) şi Prologul Evangheliei de la Ioan (2019) pr. dr. Mihai Petian vi-

ne în întâmpinarea iubitorilor de Scriptură cu tâlcuirea Epistolei către Tit a Sfântului Apostol Pavel.  
O primă întrebare care îl preocupă pe autor este legată de necesitatea unei astfel de cărţi. Între-

barea este cât se poate de legitimă în contextul actual, context în care sunt evidente frământările omului 
contemporan: necredinţa, disoluţia familiei, încercarea în forme grosolane şi/sau perfide de a îndepărta 
din societate valorile creştine, punerea în discuţie a legitimităţii autorităţilor laice şi chiar bisericeşti etc.  

La toate acestea se adaugă prezenţa presantă a bolii care pune în pericol existenţa omului obiş-
nuit cu belşugul, cu traiul comod şi cu „micile plăceri ale vieţii”. Aflat în situaţia de a pierde toate aceste 
beneficii, omul secolului XXI trăieşte sub imperiul fricii, angoasei, panicii, disperării, singurătăţii, egois-
mului, izolării, indiferenţei şi a lipsei de sens. O astfel de viaţă face ca omul să devină „fiinţă pentru 
moarte” (Heidegger). 

Copleşit de vinovăţie, individul caută o scăpare, încât nu este de mirare că, aşa cum afirmă scrii-
torul: „Omul contemporan se predă uneori oricui, celui ce îl poate scăpa de sentimentele sale neplăcute, 
care să-l împodobească, cu unele plăcute şi accesibile”. De aici derivă necesitatea apariţiei cărţii de faţă. 
Ea vine în sprijinul omului debusolat, al omului împovărat de dezamăgirea produsă de „micile plăceri 
păcătoase ale vieţii” şi nemulţumirea faţă de pseudo experienţele religioase care i se oferă ca fiind căi 
salvatoare, deoarece „toate duc la acelaşi dumnezeu”. Sarcina asumată de autor devine extrem de dificilă 
dacă luăm în calcul faptul că omul contemporan, moale şi cocoloşit, are „urechile închise” în faţa tăriei 
adevărului, preferând orice învăţătură care îi permite să rămână în mrejele plăcerii, împlinind astfel cu-
vântul paulin: „Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci – dornici să-şi des-
făteze auzul – îşi vor grămădi învăţători după poftele lor. Şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor 
abate către basme” (2 Tim. 4, 3-4). 

Înţelegem acum de ce este nevoie, aşa cum afirmă autorul cărţii, „să armonizăm explicarea Sfin-
tei Scripturi, în contemporaneitate, cu starea reală, la cerinţele actuale”. Numai printr-o astfel de armo-
nizare omul nu mai este o „fiinţă pentru moarte”, aşa cum îl definea Heidegger, ci fiinţă pentru Dum-
nezeu – fiinţă pentru viaţa veşnică în împărăţia lui Dumnezeu, viaţă pe care o proclamă încă de la înce-
putul propovăduirii Hristos Însuşi (Mc. 1, 15). Cartea, după cum mărturiseşte pr. dr. Mihai Petian, „re-
prezintă o chemare în a cunoaşte şi în a trăi adevărul evanghelic”, unica modalitate de a ajunge fiinţă 
întru împărăţie. 

Pentru a ajunge să trăiască în împărăţia cerurilor, omul trebuie să o guste încă din viaţa pămân-
tească. Drept urmare, Mântuitorul întemeiază biserica şi trimite pe cei doisprezece în lume, iar aceştia, la 
rândul lor, aşază în cetăţi episcopi, preoţi şi diaconi, oameni responsabili cu organizarea comunităţilor 
de creştini, adică a Bisericii.  

Importanţa acestei epistole pauline este excepţională, nu doar din pricina faptului că prezintă 
prototipul Bisericii locale, ci şi pentru că înfăţişează „aspectele fundamentale şi condiţiile istorice în care 
s-a produs transferul misiunii de propovăduire de la apostoli la episcopi, ca urmaşi ai acestora, în Biseri-
ca locală”. După cum remarcă autorul, „se poate observa o caracteristică dominantă, aceea de a transmi-
te harul lui Dumnezeu (Fapte 14, 23) şi puterea administrativă la ucenicii lui, la cei dintâi episcopi, pre-
oţi sau diaconi ai Bisericii, cu tot complexul de măsuri administrativ-bisericeşti”.  

Controversa preoţi sau bătrâni reprezintă o mare provocare, dacă ţinem cont de consecinţele 

uriaşe pe care le are această dispută. Cultele neoprotestante tâlcuiesc termenul grecesc πρεσβυτέρους 
întotdeauna cu bătrâni, pentru a putea justifica astfel respingerea preoţiei sacramentale. Înţelegerea co-
rectă a termenului lămureşte odată pentru totdeauna această problemă: bătrâni sau preoţi? 

Autorul cărţii arată că, „deşi cuvântul presbiteros se poate întâlni în Noul Testament cu sensul de 
înaintat în vârstă (Lc. 15, 25; Fapte 2, 17), în scrierile în care este relatată viaţa bisericească a primelor 
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comunităţi creştine termenul indică uneori un termen general: pe toţi cei hirotoniţi (Fapte 15, 2 ş.u.), 
alteori specifică treapta preoţiei (Fapte 11, 30; Iacob 5, 14; 1 Petru 5, 1)”. Sf. Ioan Hrisostom, Fericitul 
Ieronim şi Teodoret de Cyr, interpretând acest verset (Tit 1,5), arată într-un glas că în timpul apostolic 
uneori episcopii se numeau şi preoţi şi invers. 

Fără o preoţie sacramentală existentă în epoca apostolică, preoţie răspunzătoare de organizarea 
vieţii bisericeşti, Biserica nu îşi putea desfăşura activitatea. Această misiune nu este încredinţată oricui, ci 
lui Tit, cel dintâi ucenic, în propovăduirea Evangheliei, botezat, luminat de apostol după mărturia Sfân-
tului Ioan Gură de Aur. Tit este primul episcop al cetăţii Creta, fiind hirotonit de apostolul Pavel. Fiind 
singurul episcop al Cretei, el nu poate hirotoni decât preoţi: „Pentru aceasta te-am lăsat în Creta... ca în 
fiecare cetate să aşezi preoţi aşa cum ţi-am poruncit eu (Tit 1, 5)”. Potrivit rânduielii apostolice, un epi-
scop este hirotonit de mai mulţi episcopi: „Nu fi nepăsător faţă de harul care este întru tine, care ţi s-a 
dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoţilor” (1 Tim. 4, 14). 

Sfântul Pavel îl lasă pe Tit în Creta, dându-i imperativ misiunea de a aşeza în calitate de episcop 
preoţi în fiecare cetate, Creta având pe atunci în jur de 100 de cetăţi. Este evident că episcopul Tit devi-
ne de acum mijlocitorul către Dumnezeu al comunităţii din Creta, comunitate care se dovedeşte a fi a 
lui Hristos numai în măsura în care vieţuieşte moral. 

Conduita moral-spirituală are ca reper de întemeiere divino-umanitatea lui Hristos (Tit 2, 13), 
fapt evidenţiat de pr. dr. Mihai Petian şi, în această calitate, numai El o poate făgădui (Tit 1, 2). Morali-
tatea pretinsă clerului şi comunităţii creştine din Creta şi de pretutindeni, indiferent de timp şi spaţiu, 
are sens numai dacă sufletul este nemuritor. Dacă sufletul omului este nemuritor există Dumnezeu şi, 
dacă sufletul omului nu este nemuritor, nici Dumnezeu nu există. Dacă există nemurirea sufletului, 
aceasta există numai din pricina iubirii: „Nemurirea mea este necesară fie chiar şi prin aceea că Dumne-
zeu nu va voi să săvârşească o nedreptate şi să stingă de tot flacăra dragostei faţă de El, odată aprinse în 
inima mea. Şi ce poate fi mai scump decât dragostea? Dragostea este mai presus de existenţă, dragostea 
este încununarea existenţei, şi cum s-ar putea ca existenţa să nu-i fie subordonată? Dacă m-am pătruns 
de dragoste faţă de El şi m-am bucurat de această dragoste a mea, este posibil oare ca El să stingă în 
mine şi prin mine această dragoste şi să ne transforme pe amândoi în zero? Dacă există Dumnezeu, eu 
sunt nemuritor”! 

Scopul misiunii apostolice este de a-i face pe oameni părtaşi „vieţii veşnice” (Tit 1, 2) sau „moş-
tenitorii vieţii celei veşnice” (Tit 3, 7), viaţă „pe care a făgăduit-o mai înainte de anii veacurilor Dumne-
zeu, Care nu minte” (Tit 1, 2). Viaţa la care este chemat omul în veşnicie, după cum subliniază pr. dr. 
Mihai Petian, nu este orice fel de viaţă, ci însăşi viaţa lui Dumnezeu: „Viaţa veşnică nu este doar o ex-
presie, ci viaţa pe care o trăieşte Dumnezeu, care este şi scopul creştinului”. Pentru a fi părtaş acestei 
vieţi este nevoie de împlinirea unor exigenţe (Mt. 22, 12) şi, prin urmare, imediat după prolog, adresă şi 
salutare apostolul neamurilor prezintă lui Tit virtuţile necesare celor care vor să slujească în biserica din 
Corint sau vor să alcătuiască comunitatea creştinilor din Corint. 

Ca purtător al harului, Tit este chemat să aşeze preoţi şi episcopi în cetăţi (Tit 1, 5-7), luând 
aminte ca aceştia să întrupeze în viaţa lor o seamă de virtuţi (Tit 1, 6-9), virtuţi care trebuie să se regă-
sească şi în viaţa credincioşilor, fie ei bătrâni (Tit 2, 2), bătrâne (Tit 2, 3), tinere (Tit 2, 4-5), tineri (Tit 2, 
6) sau slugi (Tit 2, 9-10). Toate virtuţile care trebuie să împodobească clerul şi credincioşii „îşi găsesc 
raţiunea în apoftegma «Toate sunt curate pentru cei curaţi»” (Tit 1, 15). 

Dar, din pricina celor „întinaţi şi necredincioşi nimeni nu este curat, ci li s-au întinat lor şi min-
tea şi cugetul” (Tit 1, 15), Sfântul Pavel îl avertizează pe Tit, „adevăratul fiu după credinţa cea de obşte” 
(Tit 1, 4), că în lucrarea încredinţată lui va avea de confruntat mulţi „răzvrătiţi, grăitori în deşert şi înşe-
lători” (Tit 1, 10), „cărora trebuie să li se închidă gura ca unora care răzvrătesc case întregi, învăţând, 
pentru câştig urât, cele ce nu se cuvin” (Tit 1, 11). Apostolul neamurilor îndeamnă pentru mărturia cea 
adevărată: „Mustră-i cu asprime, ca să fie sănătoşi” (Tit 1, 13). 

Am insistat asupra acestui text întrucât ni se transmite atitudinea apostolică faţă de eretici, atitu-
dine care trebuie să marcheze şi astăzi relaţiile ortodocşilor faţă de ereticii contemporani. Faţă de cel 
care se abate de la „învăţătura cea sănătoasă” (Tit 1, 9), mustrarea, afirmă autorul exegezei, „trebuie să 
fie continuă, până la rezolvarea temei”. Fermitatea poziţiei are la bază un scop nobil: „Ca să fie sănătoşi 
în credinţă” (Tit 1, 13). Delicateţea autorului cărţii reiese din apelul făcut la cuvântul Sfântului Ioan 
Hrisostom, care cere prezenţa discernământului în dialogul cu cei rătăciţi de la Adevăr. 



Religie 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

102 

Discernământul autorului se remarcă pe parcursul întregii tâlcuirii a Epistolei către Tit. Părintele 
dr. Mihai Petian foloseşte un aparat critic impresionant. Ca şi în celelalte lucrări ale sfinţiei sale, regăsim 
o vastă bibliografie, atât din limbi de circulaţie universală, cât şi din limbile clasice greacă şi latină. Se 
găsesc citaţi o serie de interpreţi ai Sfintei Scripturi, atât din spaţiul ortodox, cât şi din cel catolic sau 
protestant, accentul punându-se pe înţelegerea textului paulin în lumina duhului părinţilor răsăriteni. 

Abordarea morfologiei şi sintaxei textului, de o manieră foarte amănunţită şi exactă, are în chip 
fericit şi pedagogic intercalări cu pasaje de teologie dogmatică, pastorală şi morală de cea mai înaltă ţinu-
tă, contribuind astfel la păstrarea interesului viu al cititorului pentru lectură şi meditaţie de la prima şi 
până la ultima pagină a cărţii. Autorul evită în acest fel pericolul transformării adevărului teologic în 
formule abstracte, reuşind să ofere Revelaţiei scrise o interpretare capabilă să treacă de convenţionalul 
inteligibilului, să depăşească ermetismul conceptual şi să îl pună pe cititor în legătură cu Revelaţia întru-
pată, „Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru” (Tit 1, 4). 

Un alt motiv care a contribuit la reuşită stă în regula de aur folosită de Prea Cucernicia Sa în 
exegeza biblică: „Interpretează-i pe alţii aşa cum vrei să te interpreteze şi ei pe tine”. Nu în ultimul rând, 
comentariul oferit asupra Epistolei către Tit îl socotim valoros pentru că autorul are în vedere nu doar 
lumea textului şi lumea din spatele textului, ci şi lumea din faţa textului, izbutind să-i ofere cititorului 
contemporan, atât emoţia necesară parcurgerii unui text sacru, cât şi răspunsuri la întrebări actuale. 

Extrem de atent, autorul acestei tâlcuiri remarcă specificul unor elemente care ţin de epistolele 
pastorale, dar şi de terminologia paulină – astfel că identifică 
hapax legomena (cuvinte folosite o singură dată), atât în textul 
Epistolei către Tit, cât şi în teologia paulină.   

O idee teologică extrem de valoroasă adusă în lumină de 
pr. dr. Mihai Petian este legată de accentul specific pus de apos-
tolul Pavel „pe modelul de ascultare al Fiului lui Dumnezeu fă-
cut om, ascultarea de Tatăl, precum şi împlinirea voii Lui, reîn-
noirea în numele omului (Rom. 8, 3)”. Fiul lui Dumnezeu este 
Ebed Yahve şi, în această numire, „Părintele Stăniloae vede ac-
tul Fiului de a birui moartea, precum şi calitatea de Arhiereu”. 
Precum Hristos devine mare Arhiereu prin slujirea Tatălui, tot 
aşa sfântul Pavel îşi descoperă calitatea de „apostol al lui Iisus 
Hristos” (Tit 1, 1) pe măsură ce este „rob al lui Dumnezeu” (Tit 
1, 1).Cuvântul rob înseamnă sclav, adică să aparţii cu totul stă-
pânului, să fii rob al lui Dumnezeu. Numai aşa poţi deveni apos-
tol, aşa ai credibilitatea cuvântului. 

Un alt aspect interesant reliefat de pr. dr. Mihai Petian 
este legat de concepţia paulină în ceea ce priveşte atitudinea faţă 
de autoritatea laică. După cum remarcă autorul, concepţia 
paulină cu privire la acest aspect are la bază învăţătura că „nu 
este stăpânire decât de la Dumnezeu”(Rom. 13, 1). De reţinut este faptul că la această viziune se ajunge 
doar în urma rugăciunii. Creştinul autentic este chemat să se roage pentru autorităţile laicei, să fie gata 
oricând să facă fapte bune faţă de ceilalţi, în general, sau faţă de stat, în particular. 

Deşi „Epistola către Tit poate fi apreciată ca o carte de Teologie practică”, autorul cărţii observă 
că din ea nu lipsesc idei teologice care trimit la marile teme teologice: păcatul strămoşesc, soteriologie, 
harul dumnezeiesc, Sfintele Taine, eshatologie, Sfânta Treime etc. 

Autorul nu se sfieşte să atace teme doctrinare delicate, controversate, pe care le abordează cu 
maximă seriozitate şi profunzime, reuşind să arunce asupra lor lumini fascinante pentru cititorul con-
temporan. 

Asemenea Epistolei către Tit, cartea este oferită cititorilor „spre înmulţirea credinţei şi cunoaşte-
rea adevărului” (Tit 1, 1). Lucrarea pr. dr. Mihai Petian poate fi privită ca o mică arvună dăruită cititoru-
lui în vederea pregustării vieţii veşnice în împărăţia luminii neînserate. 
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Teodor Ardelean şi elogiul cărţii 

 
Dr. Florian ROATIŞ 

Baia Mare 
 
Un răsfăţat al presei judeţene, reţinând mereu atenţia prin prestaţia sa ca om politic1, dar mai 

ales ca manager al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” – numită de către unii dintre concitadinii noştri 
„Catedrala Cărţii” –, probând o multilateralitate mai rar întâlnită într-o epocă a specializării, precum cea 
în care trăim, Teodor Ardelean (Tedy, pentru apropiaţi, dar şi pentru alţii, apelativul desemnând renume-
le său) ne oferă în paginile unor gazete, de mai bine de un deceniu, o suită de microeseuri sub formă de ta-
blete. 

Cu o invidiabilă cadenţă de metronom, într-o rubrică având un titlu pe măsura celui care o sem-
nează – „Biblioteca de idei” –, alternează reflecţii diverse, comentarii, prefeţe, note de lectură, amintiri şi 
confidenţe despre oamenii pe care i-a cunoscut sau portrete ale unor personalităţi de factură istorică şi 
culturală. Şi cu acestea n-am spus totul, căci Teodor Ardelean rezonează ca un seismograf – cultural, 
desigur –, la orice se petrece semnificativ în arealul său de viaţă, dar şi în ţară sau în lume. 

Postura de jurnalist, care i se potriveşte ca o mănuşă şi pentru care a optat cândva în defavoarea 
filosofiei specializate2, a adoptat-o încă din facultate, cu competenţă şi pasiune. Paradoxal, însă, în cea 
mai mare parte a vieţii, ca un violon d’Ingres. 

Referinţele sale filosofice – rod al unor lecturi statornice şi temeinice – sunt presărate cu dezin-
voltură, atât în scrisul său, cât şi în nenumăratele discursuri, receptate întotdeauna cu o indeniabilă satis-
facţie. Ca filosof, s-a realizat mai mult în oralitate3, amintind prin vocaţia sa de orator şi propensiunea 
pentru paradox de imbatabilul Petre Ţuţea! 

Cum se observă şi din scris, se desfată şi îşi desfată cititorii cu adevărate orgii de analogii, trimi-
teri la surse şi maxime etc., gândul său alert nefiind deloc inhibat de patul procustian al rubricii de gaze-
tă. Datorită acestor calităţi evidente, ar fi fost păcat ca sutele de scăpărări de gând să rămână doar în pa-
ginile de ziar, îngălbenite cu timpul şi greu truvabile. Aşa s-au născut cele trei volume anterioare4, cu-
prinzând tabletele publicate în Actual Maramureş, eMaramures şi, mai ales, în Gazeta de Maramureş, între 15 
ianuarie 2011 şi 23 decembrie 2017. 

Volumul de faţă exprimă, o dată în plus, statornicia autorului întru cultură şi fidelitatea sa faţă 
de rubrica susţinută infatigabil, cu vigoare şi aplomb, dându-ne mereu câte ceva din acumulările minţii 
sale. Căci Teodor Ardelean nu se mulţumeşte să-şi cultive propria grădină, cum ne îndemna, în urmă cu 
trei secole, autorul lui Candide. El ştie că înţelepciunea nu este a ta decât atunci când o dai altora, altfel 
ea rămâne doar în tine. Fervent cititor al reprezentanţilor de frunte ai culturii greco-latine, el ştie, de 
asemenea, că înţelepciunea agonisită rămâne ca şi moartă, dacă nu este împărtăşită semenilor5. 

                                                 
1 În sensul dat în Antichitate acestui cuvânt care derivă din grecescul polys: preocupat şi implicat în treburile cetăţii. În cazul 
lui Teodor Ardelean, „cetatea” este nu numai Baia Mare, ci întregul ţinut Maramureş, ba, mai mult, implicarea sa se extinde 
în ţară, dar şi în zonele din afară locuite de români, fapt care exprimă anvergura activităţii pe care a desfăşurat-o în ultimele 
trei decenii. 
2 În facultate a fost pus în situaţia de a opta între filosofie şi filologie, adică între a fi prieten al înţelepciunii sau prieten al 
cuvântului, al vorbirii. A decis pentru a doua variantă, devenind un jurnalist, un profesor şi un orator de prestigiu, fără a re-
nunţa la prima sa iubire, cea de înţelepciune, îmbinându-le fericit în opera scrisă sau vorbită. Însuşi debutul său editorial din 
anul 1983 s-a produs cu o carte de sociologia religiei, intitulată Fariseii lui Iehova, prohibită imediat după publicare şi scoasă de 
pe piaţă de cenzura comunistă. 
3 S-a specializat în filologie, cu un doctorat din care a rezultat o carte scrisă cu dragoste pentru limba română, urmărită în 
preocupările ASTREI, carte premiată de Academia Română în anul 2011. 
4 Este vorba de Pietre unghiulare pentru o... bibliotecă de idei (2015, 189 p.), Rosturi şi rostiri... (2016, 353 p.) şi Gânduri pentru o... 
bibliotecă de idei (2017, 278 p.), apărute la Editura Şcoala Ardeleană din Cluj-Napoca. 
5 Iată una dintre mărturisirile filosofului stoic Seneca: „Oricât de folositor şi de valoros ar fi un lucru pe care ar trebui să-l ştiu 
numai eu, el nu mi-ar face nicio plăcere. De mi s-ar da înţelepciunea cu condiţia s-o ţin ascunsă şi să n-o vestesc altora, aş 
respinge-o. Nu poţi fi mulţumit că ai un lucru decât dacă ai cui să-l împărtăşeşti”. Vezi Seneca, Scrisori către Luciliu. Traducere 
de Gheorghe Guţu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 11. 
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Cuprinsul cărţii învederează o diversitate derutantă, mai rar întâlnită, tabletele putând fi subsu-
mate unor varii domenii, precum istorie, lingvistică, etnografie, toponimie, arhitectură, tapiserie, religie, 
filosofie etc. Aceasta reprezintă o dovadă elocventă că Teodor Ardelean este un intelectual rasat, cu in-
serţii consistente în enciclopedism. La finalul cărţii, cititorul va observa că autorul ocoleşte programatic 
senzaţionalul facil, atât de căutat de presa postdecembristă, reţinând şi comentând ceea ce are relevanţă, 
de regulă evenimente şi acţiuni stenice, dar şi contribuţii semnificative, locale sau naţionale. S-a aflat 
mereu în preajma unor „personalităţi accentuate”, ca să folosim sintagma lui Karl Leonhard, precum 
Constantin şi Hadrian Daicoviciu, Ştefan Pascu şi Camil Mureşanu – care i-au amendat interesul şi dra-
gostea pentru istorie, Nicolae Mărgineanu – care i-a întărit pasiunea pentru psihologie prin inegalabila 
sa carte Condiţia umană şi, nu în ultimul rând, Bartolomeu Anania, diortositorul Bibliei, contactul cu aces-
ta lărgindu-i perspectiva teologică6. Dând Cezarului ce i se cuvine, Teodor Ardelean lărgeşte noţiunea 
de mentor, afirmând că aceasta „nu obligă la o contingenţă directă”7, întrucât „emergenţa culturală lu-
crează şi prin simpla lectură, prin evocare curată, prin filmografie adevărată, prin internet favorabil”. 
Deocamdată, scriind despre Cluj-Napoca, văzut ca o „citadelă a meritocraţiei”, „oraşul-amiral al spiritu-
alităţii transilvănene”, autorul privilegiază acest colţ de ţară, ocazie de a-şi evoca, într-un mod extrem de 

călduros, nu numai profesorii, care i-au făcut fericită studenţia 
(Călina Mare, Ion Aluaş, Dumitru Isac, Achim Mihu, Vasile Mus-
că ş.a.), ci şi alte nume ale universităţii clujene (Lucian Blaga, D.D. 
Roşca, Tiberiu Popovici ş.a.).  

Abordând, chiar dacă numai tangenţial, problema mento-
ratului, în tableta semnificativ intitulată „Mentorii nu mor nicioda-
tă”, Teodor Ardelean face elogiul profesorului de filosofie, religie şi 
română de la Gimnaziul Grăniceresc din Năsăud, Grigore Pletosu 
(1848-1934), fost şi protopop al Bistriţei. Acesta i-a avut ca elevi, 
printre alţii, pe George Coşbuc, Miron Cristea şi Nicolae Bălan. 
Este cel care a descoperit talentul poetic al copilului din Hordou şi 
l-a îndrumat spre literatură pe Elie Cristea (1868-1939), care îşi va 
lua doctoratul în filologie la Universitatea din Budapesta în anul 
1895, cu o teză intitulată Viaţa şi opera lui Eminescu. Tuns în mona-
hism în anul 1902, va primi numele Miron şi va deveni arhiereu în 
1909, membru de onoare al Academiei Române în 1919 şi primul 
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925-1939). În finalul ta-
bletei, autorul consemnează şi participarea lui Grigore Pletosu la 

Marea Unire din 1918, dar accentul rămâne pe rolul acestuia de mentor, căci „mentorii nu mor nicioda-
tă”, ci rămân în istorie prin faptele lor şi ale apostolilor. 

Departe de stilul encomiastic, elogiile autorului sunt întotdeauna pertinente, vizând calităţi şi re-
alizări inconturnabile. Astfel, el apreciază maximal dăruirea unor conaţionali pentru propăşirea culturii 
(Pamfil Albu din Lupşa, Mihai Dăncuş, Vlad Pohilă, Constantin Mălinaş ş.a.), a ştiinţei (Ionel-Valentin 
Vlad, Ionel Vitoc ş.a.), în artă (Dan Aurel, Zoe Vida Porumb, Mircea Cantor ş.a.), în plan literar (Ioan 
Bâtea, Ioan-Nicolae Popa, Ioan Es. Pop ş.a.) sau pe altarul credinţei (mitropolitul Andrei Andreicuţ, pr. 
Origen Sabău, arhimandritul Ioachim Pârvulescu, N. Steinhardt etc.). Pentru toţi are cuvinte nu numai 
adecvate, ci şi expresive. Astfel, protopopul de Dobriţân, pr. Origen Sabău, consilierul cultural al Epi-
scopiei Ortodoxe a Românilor din Ungaria, cunoscut de autor la Gyula în anul 2008, la dublul centenar 
al naşterii lui Andrei Şaguna, este considerat „un străjer al credinţei strămoşeşti într-o veche vatră ro-
mânească din străinătatea cea mai apropiată de ţară”. În douăzeci de ani de păstorire a românilor din 
Apateul unguresc, acesta a fost „slujitorul model”, dăruit deopotrivă credinţei şi neamului său. 

Pasionat şi cunoscător de istorie, Teodor Ardelean scoate din uitare personalităţi cândva de ma-
re însemnătate, astăzi cultivate mai mult în plan local. Aşa este Constantin Romanu-Vivu, unul dintre 

                                                 
6 Cel care scrie aceste rânduri, coleg din facultate cu Teodor Ardelean, a fost mereu impresionat de lipsa oricăror inhibiţii de 
natură intelectuală ale acestuia în raporturile cu personalităţile amintite, şi nu numai. 
7 Îl confirmă şi exemplul dat de George Steiner în cartea sa, Maeştri şi discipoli, cu Paul din Tars, viitorul apostol Pavel, cel 
care „n-a dat niciodată ochii cu Iisus”, dar, ca discipol, după convertirea pe drumul Damascului, I-a asigurat o excepţională 
postumitate, „transformându-L pe Iisus din Nazareth în Hristos”. 
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prefecţii lui Avram Iancu la 1848, martir al revoluţiei, numit „o figură istorică luminoasă”, dar şi Petra-
che Poenaru, pedagog, inventator, inginer şi matematician, primit ca membru actual (titular) al Acade-
miei Române la 10/22 septembrie 1870, autor al celui de-al treilea discurs de recepţie ţinut sub cupola 
acesteia (după Alexandru Papiu Ilarian şi George Sion), la 8/20 septembrie 1871, despre „Georgiu La-
zăr şi şcoala română”. Aproape uitat astăzi, deşi a fost un savant care a pus temelie ştiinţifică, la noi, 
unor domenii precum agricultura şi construcţiile, fiind şi cofondator al Societăţii Filarmonice şi al Şcolii 
de Drumuri şi Şosele, Petrache Poenaru este cel care a inventat stiloul, adică condeiul portăreţ fără sfârşit. A 
rămas un nedreptăţit, ca şi alţi cercetători români – cel mai cunoscut fiind Nicolae Paulescu – pe care 
destinul nostru de ţară mică i-a privat de recunoaştere universală. 

Apariţia unor cărţi despre destinul unor familii renumite – cea în frunte cu Ioan Ardeleanu Se-
nior, din Sălaj, ca şi uriaşa spiţă de neam Năsui din Maramureşul istoric – îi oferă autorului prilejul de a 
ne prezenta informaţii şi portrete ale unor reprezentanţi ai acestor familii pe care i-a cunoscut în timp. 

În marea şi ardenta sa curiozitate intelectuală, nu omite să se refere la poetul nostru tutelar, 
Eminescu, la Vasile Lucaciu şi celebrul său discurs în Parlamentul de la Budapesta din 1908, care „a ză-
cut în arhive ţintuite strategic” 110 ani, de unde a fost recuperat – nu uşor – şi pus apoi în circulaţie de 
însuşi Teodor Ardelean, la Alexandru Surdu, mare prieten al Maramureşului, discipolul noician care 
trudea la edificarea unui sistem filosofic pentadic, la lingviştii Sextil Puşcariu şi Vasile Frăţilă etc. 

Ne-am oprit doar la câteva subiecte asupra cărora poposeşte autorul acestei incitante cărţi. Aria 
sa de cuprindere este însă mult mai largă, abordând şi teme precum autograful, istoria contrafactuală, 
accentul, umorul, colonizarea germană în Comitatul Satu Mare, istroromânii, dar şi românii din Basara-
bia noastră etc. Iar ca un „latinofil” – cum se declară – şi cititor pasionat de literatură sapienţială, ne de-
voalează, cu vizibilă savoare, semnificaţia unor expresii celebre, provenite din antichitatea clasică greco-
latină. Nu rămâne la trecut, oricât de drag i-ar fi, ci ne prezintă şi clasamentele din ultimii ani cu expresi-
ile cele mai uzitate: post-truth, fake news, brexit etc., la noi, românii, tronând semeţ cuvântul corupţie! 

Cum era şi de aşteptat, Teodor Ardelean a rămas filosof şi în jurnalism. Şi aceasta nu numai 
pentru că prima dragoste nu se uită niciodată, ci şi pentru că a „navigat” toată viaţa prin cultură, deci nu 
putea ocoli „floarea cea mai aleasă a unei culturi”, cum a definit Hegel filosofia. Ca atare, dorul de filo-
sofie, cultivat copios în oralitate, răzbate şi în câteva dintre tabletele cărţii. Astfel, fascinat de noţiunea 
de kairos, va filosofa – limpede, fără a se lăsa atras în desişul abstracţiilor – asupra conceptului de timp. 
Este bine plasat în gnoseologie, încât îşi permite să corecteze un loc comun al acesteia, arătând că ex-
presia prin care John Locke îşi exprima preferinţa pentru empirism – Nihil est in intellectu... – a fost rosti-
tă cu patru secole mai devreme de către Toma de Aquino, dar îşi are rădăcinile în filosofia antică greacă! 

Doctor în „iubirea de cuvânt”, autorul dovedeşte şi aici, ca şi în volumele anterioare, o rară în-
drăzneală lingvistică, fiind convins de capacitatea de asimilare şi de îmbogăţire a limbii române. Deşi 
apelează, adesea, la neologisme, unele de negăsit în dicţionare, altele creaţie proprie (vezi anamnet), stilul 
rămâne fluent, bogăţia ideatică fiind însoţită de o incontestabilă frumuseţe literară.  

Nu poţi să nu remarci, în acelaşi timp, sinceritatea discursului confesiv al autorului. Expresia Et 
in Arcadia ego, atât de dragă lui, îşi află o consistentă acoperire în realitate, căci Teodor Ardelean a fost 
toată viaţa sub semnul cărţii, creator de instituţii şi evenimente culturale8. 

Ca şi celelalte volume din „Biblioteca de idei” a distinsului om de cultură Teodor Ardelean, nici 
acesta nu este o simplă sumă de articole. Multe tablete vor trece proba timpului – cum e şi firesc –, căci 
descriu oameni şi fapte cu valenţe de perenitate şi vor continua să incite la lectură, deci la cunoaştere. 

Om al cărţii, Teodor Ardelean face parte dintre cei puţini – cum ar fi Jorge Luis Borges şi Al-
berto Manguel, evocaţi cu căldură în carte – pentru care se potriveşte afirmaţia-mărturisire a lui Jean-
Paul Sartre: „Mi-am început viaţa aşa cum, fără îndoială, mi-o voi sfârşi: în mijlocul cărţilor”! 

                                                 
8 În finalul Faust-ului său, Goethe afirmă că numai umilul (săracul) este modest. Or, fără falsă modestie, Teodor Ardelean are 
ce oferi şi a oferit mereu din preaplinul personalităţii sale. Însăşi această carte este o piatră de hotar, marcând simbolic cele 
două decenii de continuă şi fructuoasă activitate a sa în fruntea Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare. 
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Radu Voinescu, Libertatea criticii 

Editura Junimea, Iaşi, 2020, 426 p. 
 

Titi DAMIAN 
Urziceni 

 
În condiţiile de azi, când tirajul celor mai multe dintre cărţi nu depăşeşte decât în cazuri excepţi-

onale 300 de exemplare, trebuie să te consideri norocos dacă se întâmplă să intri în posesia vreunui vo-
lum pe care doreşti neapărat să-l consulţi. Acum câţiva ani am avut această şansă. Întâmplarea îşi are şi 
ea rostul ei, dar nu intru în detalii. Era vorba despre o carte semnată de teoreticianul şi criticul literar 
Radu Voinescu, Printre primejdiile criticii (2004), o „critică a criticii”, în care realiza o panoramă a criticii 
literare româneşti la confluenţa dintre milenii, adică anul 2000, considerând eu, ca prozator şi cronicar 
de întâmpinare, că este necesar să am o viziune de ansamblu asupra mersului literaturii române şi a idei-
lor critice care o însoţesc. 

De data aceasta, Radu Voinescu „recidivează” cu 
o altă „critică a criticii”, mult mai voluminoasă, Libertatea 
criticii, subintitulată Printre primejdiile criticii II. Cartea are o 
prefaţă consistentă, intitulată „Libertate şi metodă”, care 
se constituie, după cum vom argumenta, într-un adevărat 
curs universitar de critică şi teorie literară, necesar celui 
care urmează să studieze cele 25 de capitole ale cărţii, dar 
mai ales scriitorilor şi celorlalţi critici literari – dacă nu şi 
studenţilor – care vor să se pună la curent cu cele mai 
moderne noutăţi în mersul criticii şi teoriei literare. Multe 
dintre ideile din prefaţă îşi găsesc numeroase prelungiri 
de-a lungul capitolelor cărţii, care vizează operele unor 
critici, teoreticieni şi istorici literari, având un conţinut 
extrem de vast, pe teme dintre cele mai diverse. Prefaţa 
se constituie într-un studiu riguros, bine articulat, acope-
rind absolut toată problematica ce impune o astfel de 
abordare, într-un stil limpede, concis, cu formulări cate-
gorice, mereu argumentate, multe dintre ele având con-
ciziunea unor maxime, apoftegme sau aforisme, chiar 
sentinţe.  

Semnificaţiilor celor două titluri – al cărţii, „Li-
bertatea criticii”, şi al introducerii, „Libertate şi metodă” 
–, în definitiv două metafore care se conjugă discret, de-
loc folosite la întâmplare, autorul le rezervă un spaţiu însemnat, pentru a le nuanţa sensurile, explicând: 
„Criticul nu poate fi prizonierul literaturii. În această libertate stă secretul celei mai strânse apropieri de 
natura, construcţia şi funcţia textului literar. Aici se află paradoxul criticii literare”. Ceva mai încolo, nu-
anţează: „Dar libertatea criticului nu este totuna cu libertatea criticii. Nu este niciun nonsens aici. Criti-
ca, determinată fiind de natura specifică şi de caracterul teleologic al discursului literar, nu este un spaţiu 
al libertăţilor necontrolate, al hazardului, capriciului, al subiectivităţilor extreme”. Ajungem şi la celălalt 
titlu: „Nu se poate impune o metodă critică. Obligaţia de a practica o anumită metodă e «apanajul» lite-
raturilor aflate sub regim ideologic. Esteticul nu poate fi socotit o ideologie, el este de la sine înţeles în 
analiza operei literare”. Concluzia este exprimată în stilu-i deja impus, adică aforistic: „Opera singură 
impune metoda”. Iar mai jos clarifică: „Libertatea criticii, aşa specială cum se prezintă, se manifestă 
numai în dependenţă faţă de legile şi regulile care guvernează creaţia literară, faţă de convenţiile artisti-
ce”. În continuare, are în vedere şi celălalt aspect, cel de libertate a creaţiei, la fel de important: „Liberta-
tea criticului este cea îngăduită de text, de cadrul operei pe care el trebuie să-l aibă în vedere atunci când 
urmăreşte semnificaţiile, sensurile adiacente contextului acesteia”. Şi mai departe nuanţează: „O critică 
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plauzibilă este una ce se menţine în raport cu opera la distanţa potrivită, dar are, totuşi, şi capacitatea de 
a pătrunde în articulaţiile şi interstiţiile ei”. 

Primul aspect pe care-l semnalăm este faptul că autorul, pe parcursul celor 426 de pagini ale vo-
lumului, aduce completări, detalii, mult necesare demersului care pare a epuiza toate aspectele teoretice 
puse în discuţie. Astfel, la pagina 392 cititorul descoperă un documentat istoric al evoluţiei noţiunii. Re-
producem fragmentul pentru a se observa acurateţea argumentaţiei, trăsătură specifică întregului volum: 
„Cuvântul «critică» apare în cultura europeană din Antichitate, originat fiind într-un derivat al verbului 
grecesc «kritein» («a judeca»), «kritikos» («în stare de a judeca»), «kritike» având înţelesul de «artă de a 
judeca», latinii consacrând «criticus» («critic») şi ca substantiv, şi ca adjectiv. Noi l-am preluat, se zice, de 
la francezi, «critique», dar se putea la fel de bine să ne fi parvenit pe filiere multiple, fie din greacă, ceea 
ce mi se pare mai plauzibil (să nu uităm că Ion Budai-Deleanu, care nu era vorbitor de limbă greacă, dar 
putea să ia cuvântul pe cale cultă, filolog fiind, îl foloseşte ca atare, transformându-l în nume propriu, 
Criticos, în Ţiganiada!), dată fiind şcoala grecească pe care o făceau fiii de boieri sau clericii înainte de 
ceea ce am numi «descoperirea Franţei», fie germană, «Kritik», având în vedere faptul că un număr în-
semnat dintre primii noştri cărturari moderni (între ei acelaşi Budai-Deleanu) s-au format la şcoala ger-
mană. E de avut în vedere, de asemenea, importanţa masivă a studiilor clasice, de elină şi de latină, în 
cadrul învăţământului de până pe la finele secolului al XIX-lea în ţările amintite, ca şi altele, aşa încât 
probabil că trebuie să admitem că tot limbile vechi vor fi determinat asimilarea termenului”. 

Următorul aspect pe care dorim să-l punem în evidenţă este minuţiozitatea demersului, bogăţia 
informaţiei şi logica impecabilă a textului în definirea disciplinei: „Critica este disciplina care se ocupă de 
studiul, descifrarea, analiza, interpretarea, evaluarea operelor literare, utilizând, după caz, şi după capaci-
tatea şi orientarea criticului, fie o singură perspectivă, fie perspective multiple – estetice, istorice, socio-
logice, psihologice, psihanalitice, antropologice, filosofice etc. –, în conformitate cu o serie de metode: 
filologică, lingvistică, stilistică, hermeneutică, structurală, semiotică, mitografică şi aşa mai departe”. Ri-
guros fiind, autorul prezintă în continuare scopul demersului actului critic, şi anume „de a elucida esenţa 
unei opere, ca exemplar individual ori ca totalitate a creaţiei unui autor, ori numai ca segment semnifica-
tiv din aceasta, de a-i descoperi structura de adâncime, intenţionalităţile, sensul sau sensurile, de a-i rele-
va relaţiile cu alte opere, considerate individual sau în cadrul unor curente ori epoci, cu publicul la un 
anumit moment, ori în ordine diacronică, în final stabilind, drept consecinţă a acestor demersuri com-
plexe, într-un efort îndreptat spre atingerea obiectivităţii, valoarea operei respective”. Ajunge la conclu-
zia că „stabilirea valorilor, clasificarea operelor, ierarhizarea lor nu este un scop, ci un efect, ţinta de că-
pătâi fiind înţelegerea operei, translarea universului acesteia – cu simboluri, intuiţii, materie literară de-
terminată estetic într-o formulă discursivă comprehensibilă”(p. 393). La pagina 102 a cărţii, formulează 
două idei de reţinut, referitoare la importanţa criticii de specialitate şi la profesionalismul criticului: 
„Cărţile de critică sunt, prin definiţie, inteligente”. („Se mai întâmplă să nu fie aşa, mai apar şi cărţi de 
critică mediocre sau de-a dreptul slabe”). „Cel mai adesea stofa de critic se vădeşte după verdicte. Ver-
dictul este ceva ce aşteaptă oricine de la un critic literar de profesie”. Pledează pentru un anume echili-
bru în emiterea judecăţilor literare, lăsând loc unui dialog, deopotrivă cu autorul şi cu cititorul: „În ase-
menea cazuri, un critic bun tratează lucrurile în aşa fel încât să lase şi cititorului posibilitatea să hotăras-
că”. În această privinţă, conchide fără echivoc: „Actul critic este un act de inteligenţă; anul viitor un cri-
tic nu va avea un IQ mai bun decât anul acesta”. În ceea ce priveşte valoarea cărţilor, pentru exprimarea 
fenomenului literaturii în ansamblul ei, pentru conexiunile lui, consideră că se poate folosi termenul de 
critică de opinie: „A face critică de opinie este ca şi cum ai scrie editoriale ample, exhaustive pe diferite 
teme, în timp ce editorialele obişnuite doar creionează o problematică”. Şi o observaţie de bun simţ, 
izvorâtă dintr-o îndelungată experienţă: „Nu există critic inocent! Un critic literar vine către texte cu 
talentul său empatic, cu o cantitate enormă de lecturi bine asimilate şi cu un set de concepte, de definiţii 
şi cu o sumă de alte cunoştinţe teoretice şi de istorie literară clare în minte”. Aşadar, criticul abordează 
textul din perspectiva propriilor idei, ceea ce nu se confundă cu prejudecăţile. 

Referitor la limbajul pe care-l poate folosi critica literară, desigur este unul specific. La pagina 
393 explică: „(Limbajul critic) are unele caracteristici ale limbajului tehnic, şi uneori ale limbajului filoso-
fic, o terminologie rezultată din asimilarea şi conceptualizarea unei tradiţii a reflecţiei şi analizei critice, 
ca şi una originală, propusă de un critic sau de un grup de critici, nu de puţine ori prezentând trăsături 
experimentale sau frizând jargonul”. Autorului nu-i scapă o altă nuanţă importantă, şi anume faptul că, 
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în anumite contexte, critica poate desemna şi teoria literaturii (ştiinţa literaturii, Literaturwissenschaft, după 
terminologia germană), dezambiguizarea presupunând faptul că, atunci când vorbim de critică literară în 
sensul strict, ne referim la critica de întâmpinare, foiletonul critic, la comentariul critic, recenzii, glose 
critice şi uneori monografiile. Mai face precizarea că atât teoria literară, cât şi critica literară „s-au dez-
voltat în proporţii considerabile”, dispunând de instrumente, metode şi limbaj propriu; în acest caz s-ar 
putea vorbi de un accentuat grad de autonomie. 

În finalul „Introducerii” descoperim strecurată discret şi motivaţia demersului: „Dincolo de fap-
tul că personal i-aş imputa o insuficientă înzestrare pentru teorie, critica noastră merită mai multă aten-
ţie decât se consideră îndeobşte, chiar între criticii înşişi”. Tot aici răzbat şi intenţiile Domniei Sale pen-
tru viitor: „Cineva se va întreba pentru ce nu m-am angajat în elaborarea unei istorii a ideilor critice în 
România? Din motive independente de voinţa mea. Dar ideea rămâne”. Undeva face o precizare impor-
tantă asupra intenţionalităţii respectivului demers: „Cartea de faţă a fost gândită de la început în această 
concepţie a revalorificării unor volume de critică literară aparţinând autorilor români. S-a întâmplat că 
nu am învăţat metodele criticii literare de la niciun critic român, dar aceasta nu a fost un obstacol în a 
aprecia valoarea criticii noastre”. Cu alte cuvinte, oferă o perspectivă modernă, originală criticii literare 
româneşti actuale. 

Dar demersul acesta este o lecţie şi din punctul de vedere al stilului, aş adăuga eu. Specificul stu-
diului introductiv, ca şi al întregii cărţi, după cum se va observa, este faptul că scriitorul adoptă un stil 
aforistic, cu formulări clare, limpezi, precise, dar mai ales categorice, care nu lasă loc interpretărilor, ur-
mând ca în continuare să vină cu nuanţările de rigoare, şi ele exprimate tot sintetic, realizând un impact 
deosebit asupra lectorului, propunându-i, indirect, un adevărat brainstorming pe maxima formulată, 
stimulându-i totodată şi curiozitatea. 

Spre argument, iată cât de incitant debutează introducerea: „Cărţile de critică sau de teorie literară 
pot fi la fel de pasionante ca un roman bine construit”. Argumentul: „Dozele lor de imprevizibil asigură 
o lectură cu atenţia mărită, însoţită de satisfacţii intelectuale asemănătoare acelora cu care se urmăreşte 
rezolvarea unei enigme dintr-un roman de senzaţie”. Odată captată atenţia cititorului, ajunge la elementul 
esenţial al demersului, şi anume felul în care criticul literar abordează o carte: „Un critic literar abordează 
o carte ca pe o problemă pentru care va căuta soluţia de rezolvare”. Desigur, urmează argumentul: „In-
terpretarea unui roman, a unei poezii urmează traseul similar celui ce conduce de la ipoteză la verificarea 
ei”. Este necesară o nuanţă: „Criticul literar îşi conduce argumentaţia printre datele realităţii, cele ale spe-
cificului ficţiunii şi cele ale operei”. Cele mai multe dintre maximele de început au în vedere tocmai meni-
rea, dar mai ales responsabilitatea criticului. Simpla enumerare a acestor aforisme conduce la maxima 
concentrare de idei pe care autorul şi le asumă, iar cititorul le asimilează: „Criticul are nevoie să se explice 
pe sine explicând opera”; „Criticul literar, mai ales cel de întâmpinare, este cel dintâi care rezolvă ecuaţia 
complexă a unei cărţi. De aici şi prestigiul descoperitorilor de autori”; „Criticul are o dublă perspectivă 
asupra operei, care îmbină obiectivitatea cu subiectivitatea”; „Critica lucrează cu concretul operei”; „Un 
critic bun este acela care se ţine de text. Textul are întotdeauna logica lui, chiar dacă ascunsă, adâncă, 
greu de penetrat”. Subtil, autorul pătrunde şi în mecanismul interior al criticii: „Criticul gândeşte şi se 
comportă asemenea unui om de ştiinţă”; „A scrie bine critică nu înseamnă numai a scrie frumos şi nici 
numai a exalta virtuţile textului, ci şi fidelitate faţă de operă”; „I se poate accepta criticii statutul de litera-
tură de gradul al doilea, cu condiţia ca ea să nu abandoneze perspectiva ştiinţifică”. 

Un aspect important asupra căruia criticul zăboveşte îl reprezintă metoda de abordare a unui 
text, idee exprimată tranşant, apoi dezvoltată: „Cheia de aur a criticii o constituie metoda multidiscipli-
nară”. Critica are posibilitatea să îmbrăţişeze o multitudine de metode. Unele sunt centrate pe o anumită 
arie, de pildă psihocritică, psihanaliză ori structuralism, teoria versului, teoriile simbolului, semiotică, 
lingvistică, istorie, economie politică, antropologie, teologie, istoria religiilor, fizică şi matematică, chiar 
şi ştiinţe esoterice. Pe de altă parte, un critic care se respectă nu-şi poate permite să ignore efectele pe 
care le are tehnologia informaţiei, modalităţile de a concepe şi de a realiza texte utilizând posibilităţile şi 
specificul programelor şi aplicaţiilor de computer. Din aceste plurivalenţe, se ajunge la ideea că, privită 
în sens foarte larg, critica devine asimilată ştiinţelor. Urmează concluzia firească: „Opera singură impu-
ne metoda”. 

O altă chestiune pe care Radu Voinescu o clarifică este cea referitoare la valoarea operei. Aici 
intervine şi talentul criticului, care este creativ în măsura în care recreează opera prin demersul său şi 
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reuşeşte să structureze un discurs critic original, dar în niciun caz nu concurează scriitorul. Primii care 
stabilesc valoarea unei opere sunt criticii de întâmpinare. Următorul pas îl reprezintă consensul celorlalţi 
critici, la un anumit nivel. Pentru literatura de consum intervine consensul publicului. În această privin-
ţă, autorul conchide: „O carte îşi confirmă valoarea atunci când trece în materia predată la universitate 
şi, încă mai mult decât atât, când intră în canonul învăţământului preuniversitar”. „Un critic nu-şi poate 
îngădui să se îndepărteze de realitate – a textului şi a lumii – şi de un anumit spirit ştiinţific”, mai insistă 
autorul, venind în finalul argumentării cu o metaforă cu valoare de avertisment şi apel la responsabilita-
te: „Critica nu e un joc cu mărgele de sticlă”. Tot aici, autorul pune şi problema gustului, al cărui suport 
este de natură neurofiziologică. El se reflectă într-un set de aptitudini ce reprezintă capacitatea de a de-
tecta structuri, de a codifica, la nivelul scoarţei cerebrale, lungimi de undă etc. Vine şi cu detalii, pătrun-
zând în mecanismul interior: „Pe parcursul lecturii, mintea unui critic literar compară în permanenţă 
structurile – narative, psihologice, lexicale şi sintactice pe care le recunoaşte în opera literară cu cele pe 
care le are deja înmagazinate. Cântăreşte între ceea ce găseşte în operă şi tezaurul acumulat în urma ex-
perienţei de a înţelege lumea”. Din nou o maximă care deja nu mai trebuie comentată: „Gustul, alături 
de o memorie foarte bună a structurilor, formează baza talentului critic”. Acesta trebuie înţeles ca fiind 
o rezultantă a combinării unor factori psihici complecşi (procese senzoriale, percepţii, emoţie, memorie, 
gândire, desigur şi motivaţie şi satisfacţie). Pe de altă parte, explică în continuare autorul, gustul se şi 
învaţă printr-un îndelungat proces de memorare şi asimilare. Gustul, având o importantă dimensiune 
neurofiziologică, duce la ideea unui spirit critic înnăscut, ca orice alt talent. Există şi un risc major la ca-
re se supune criticul de gust, şi anume acela de a neglija aspecte importante ale literaturii, cum ar fi ge-
nurile populare sau minore. Pe de altă parte, talentul criticului înglobează şi o latură creativă şi se mani-
festă în felul în care-şi construieşte un discurs coerent, adecvat obiectului. În demersul său elaborat, cri-
ticul reconstituie structura ideală a operei, pentru a obţine o reprezentare a acesteia neparazitată de im-
perfecţiuni. Astfel, comentariul criticului devine o conexiune inversă pentru scriitor, o parte din cronică 
fiind îndreptată spre scriitor, iar cealaltă spre public. O ultimă precizare care relevă onestitatea autorului 
cărţii de faţă: „Am comentat cărţi şi nu m-a preocupat persoana autorului”. 

Capitolul cu care se deschide sinteza de faţă se intitulează „Despre «humor» sau superlativul 
comparatismului (Val. Panaitescu)” şi este structurat pe următoarele subcapitole: „O sinteză monumen-
tală”, „Humor contra umor”, „În căutarea unei definiţii a umorului”, „Umorul şi opera artistică” „De la 
principii la construcţie”. Această vastă sinteză are ca punct de plecare lucrarea scrisă de Val. Panaitescu, 
Humorul (sinteză istorico-teoretică), apărută în 2003 la Editura Polirom, pe care, dintru început, o consideră 
„de o anvergură fără echivalent în complexitatea ei în teoria literară universală în privinţa studiului umo-
rului şi a modalităţilor sale de exprimare literară de-a lungul timpului, din Antichitate şi până în timpuri-
le de azi”(p. 23), cu atât mai consistentă, cu cât pune în discuţie nu numai literatura, ci şi celelalte arte. 

În privinţa termenului utilizat pentru această noţiune, Panaitescu îl preferă pe cel de „humor”, 
pe când Radu Voinescu îl impune pe cel de „umor”, argumentându-şi opţiunea: „În româneşte este mai 
uşor de pronunţat «umor» decât «humor»”, „este mai aproape de rostirea reală şi nici nu trădează sensu-
rile cuvântului”. Sinteza lui Val. Panaitescu are legătură cu umorul unor mari scriitori şi defel cu cel din 
publicaţiile umoristice, cu umorul de almanah, cu glume, bancuri, cântece goliardice sau caricaturi. Pre-
ocuparea sa este îndreptată spre marea literatură, către arta înaltă, nu către zonele triviale, populare ale 
esteticului. 

Radu Voinescu observă că Val Panaitescu a întreprins această vastă şi cuprinzătoare cercetare 
legată de umor fără a avea o definiţie mulţumitoare a fenomenului, iar definiţia adoptată de cel din urmă 
„nu se acordă cu realitatea estetică”. Din care pricină consideră că este dator să pună lucrurile la punct: 
„Din perspectivă estetică, nu există umor, ci umoristic. Umorul este o trăsătură a unui autor, a unui ar-
tist, a unui temperament, în vreme ce umoristicul este o noţiune estetică, subsumată categoriei determi-
native, eidacologice, de comic”(p. 29). În sprijinul afirmaţiei sale aduce drept argument opiniile unor 
autori străini: Patricia Keith-Spiegel, Susan Carter Wogel, J.B. Milner, Evariste Galois, până ajunge la 
definiţia cea mai exactă, concisă şi mai cuprinzătoare dată de Gale Encyclopedia of Psychology: „Facultatea 
mentală de a descoperi, exprima sau aprecia ridicolul ori incongruenţele absurde” (p. 30). Pe câteva pa-
gini bune, Radu Voinescu detaliază şi îşi dezvoltă definiţia umorului: „Umoristicul este subordonat ca-
tegoriei de comic, dar umorul nu. Umorul este capacitatea de a crea ceva sau de a gusta comicul. [...] 
Umorul, calitate psihică, este acela care generează umoristicul, categorie estetică. Umoristicul este o 
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formă de comic” (p. 32). Umorul este o chestiune de psihologie, devenită numai prin reflexie şi una is-
torico-literară: „Este o trăsătură a personalităţii umane, având răsfrângeri în atitudinea faţă de viaţă, faţă 
de sine, faţă de semeni, de societate, de creativitate, de comunicarea verbală sau gestuală ori în artă” (p. 
34). Concluzia: „Umorul este capacitatea de a produce comicul. Comicul este o categorie estetică, umo-
rul nu” (p. 35). 

În final, Radu Voinescu mai observă că „deşi, pe alocuri, neclaritatea terminologică provoacă 
mici sincope de lectură, această carte încununează splendid o viaţă de cărturar, situându-se alături de 
studiile lui Romul Munteanu, ale lui Marian Popa, urmărind umorul la marii scriitori ai lumii (Geoffrey 
Chaucer, Rabelais, Jarry, Bernard Shaw, Ionesco, Hasek), dar şi contribuţiile teoreticienilor umorului 
(Jean Paul, Harald Hoffding, Theodor Lipps, Louis Cazamian, Robert Escarpit, Max Eastman, D.H. 
Monro, Northrop Frye, Mihail Bahtin); mi se pare că închide o epocă. Aceea a marilor studii de compa-
ratism”. 

După ce în capitolul anterior Radu Voinescu şi-a adus o contribuţie esenţială la clarificarea noţi-
unilor de „umor”, „umoristic” şi „comic”, evidenţiind contribuţia majoră a lui Val. Panaitescu în dome-
niu, în următorul eseu, intitulat „Iluzia iluziilor literaturii române( Eugen Negrici)”, vom descoperi o 
altă latură de teoretician a lui Radu Voinescu, şi anume pe cea de subtil polemist, vizibilă chiar din titlu-
rile subcapitolelor: „Nu suntem vechi, dar suntem unici!”, „Sărăcia şi lustrul. Împotriva lui G. Călines-
cu”, „Merită literatura respect”, „Când publicistica ia locul criticii”, „Reforma manualelor sau cum să 
facem din Rocambole un model”, „A iubi. A demitiza. Rămâne sau nu canon? Cum ar arăta unul nou?”. 

În debutul demersului eseistic, Radu Voinescu evidenţiază echilibrul cu care Eugen Negrici ju-
decă faptele, cărţile şi autorii literaturii noastre când se exprimă prin viu grai, dar afirmă mai departe că 
acele bune intenţii şi judecăţi nu se văd la fel şi în cartea Iluziile literaturii române (2008), în care „susţine 
cu înflăcărare dinamitardă cum că nu avem o literatură aşa de mare cum a făţuit-o G. Călinescu”, apoi 
afirmând că nu se pune problema să ne comparăm cu literatura occidentală, cu câteva sute de ani mai 
veche decât a noastră. Explicaţia ar veni, potrivit opiniilor lui Eugen Negrici, din „capacitatea 
mitogenetică unică a poporului român”. Aceasta pentru că tot ce s-a creat a avut în spate un fundal mi-
tic şi un complex mitogenetic pe care autorul îl identifică, considerând-o ca pe o maladie care ne indivi-
dualizează între naţiunile lumii. Este vorba de „mituri în adormire”, „mituri activate”, „cicluri de efer-
vescenţă”, „cicluri de latenţă”, „mitul cetăţii asediate”, „mitul conspiraţiei malefice”, „mitul eroului sal-
vator”, apoi „obsesia dăinuirii”, „cultul capodoperelor şi al clasicilor”. În ultimul capitol al cărţii, Eugen 
Negrici îşi îndreaptă săgeţile către o altă ţintă: G. Călinescu, în sensul că „este vina lui de a fi tratat mult 
prea inteligent, genial de-a dreptul, o literatură săracă” (p. 42). Replica lui Radu Voinescu este acum mai 
acidă: „Autori ca Eugen Negrici refuză să vadă că G. Călinescu a spus totul de la înălţimea unei minţi 
uriaşe, a unei creativităţi cu adevărat unice în materie de istoriografie literară”. De fapt, indirect, Eugen 
Negrici combate viziunea călinesciană asupra literaturii române. Opinia lui Radu Voinescu este că litera-
tura română nu are nicio iluzie. Ea îşi vede, cum poate, de drumul ei: iluziile sunt, de fapt, ale criticilor 
marcaţi de ideologii, cum este şi cazul lui Eugen Negrici, care a vrut să aibă succes cu idei nonconfor-
miste, chiar şi titlul cărţii sale având un aspect comercial. 

Opiniile lui Eugen Negrici sunt discutabile şi în ceea ce priveşte publicistica, iar Radu Voinescu 
îi amendează serios contrazicerile. Pe de o parte, Negrici afirmă că „avem un surplus de cunoştinţe teo-
retice, am învăţat să privim literatura din unghiuri noi”, dar face elogiul frenetic al virtuţilor stilistice ale 
textului politic, cu artisticitatea lui „implicită”, în timp ce artisticitatea „explicită” a textului literar i se 
pare o eroare. Şi în privinţa lui Eminescu, Eugen Negrici este de altă părere, în sensul că „o viitoare car-
te despre Eminescu va trebui să explice puterea misterioasă de reverberare în timp a poeziei, cauzele 
efectului ei persistent”, lăsând să se înţeleagă că valoarea artistică a cam pălit. Îl combate cu argumente 
şi în privinţa influenţei total nefaste a realismului socialist, dar şi în privinţa reformării manualelor şcola-
re. 

Concluzia lui Radu Voinescu este exprimată tranşant: „Cartea Iluziile literaturii române este 
inflaţionată de formulări bombastice, de publicistica de cotidian, care frizează militantismul de inspiraţie 
populistă” (p. 52). Din acest punct de vedere, cartea suferă de un deficit de metodă. A vrut să ia taurul 
de coarne – atât că taurul era supus deja îngenuncheat de mult în arenă, din moment ce dezbaterea s-a 
pornit de prin anii ’90. Cartea este binevenită în intenţie, dar în realizare este defectuoasă, „un text nu-
mai bun pentru fanii lui H.-R. Patapievici sau Gabriel Liiceanu, provocând o lectură uneori superficială” 
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(p. 54). Modelul i-a fost Lucian Boia, cel din Istorie şi mit în cultura românească. Îi mai reproşează şi asuma-
rea stilului publicistic, cu formulări care să ia ochii, dar de multe ori fără acoperire ştiinţifică necesară. 
Pentru a fi cât mai convingător, Radu Voinescu îi contrapune, ca model de analiză, monumentala operă 
a lui Marian Popa. În încheierea eseului, criticul îndulceşte polemica, observând că „deşi concepută într-o 
retorică abundând în artificii desuete şi pe gustul îndoielnic al unui public sensibil la militantismul sforă-
itor, şarjând adesea, cartea aceasta lasă, totuşi, în multe locuri să se vadă criticul care este Eugen Ne-
grici” (p. 58). 

Spaţiul nu ne permite prezentarea exhaustivă şi a celorlalte 23 de capitole ale cărţii, fiecare adu-
când un plus de informaţie şi de scânteiere stilistică, ele fiind dovada cea mai sigură că Radu Voinescu 
este consecvent cu opiniile critice susţinute în introducere, potrivit cărora „criticului nu trebuie să-i fie 
străin nimic din ceea ce înseamnă literatură, căci critica criticii constituie un domeniu mai apropiat ştiin-
ţei decât critica literară curentă, având aplicaţii sistemice şi axiologice mai riguroase”. De asemenea, este 
consecvent şi cu un alt principiu expus, şi anume „opera impune metoda”, aşa că îşi adaptează şi limba-
jul discursului problematicii abordate, extrem de diverse, precum: literatura de anticipaţie, utopia, scrii-
tori controversaţi, literatura pentru copii, folclorul, creaţia feminină, literatura şi matematica, cultura de 
consum, sociologia şi literatura, ştiinţifico-fantasticul, etica şi matematica. 

Pentru ca eventualul cititor al acestor consideraţii să fie în deplină cunoştinţă de cauză, transcri-
em aici toate numele autorilor antologaţi, în ordinea capitolelor respective, iar în paranteză problematica 
abordată, pentru a sublinia şi enorma disponibilitate a autorului spre teme şi analize dintre cele mai com-
plexe şi variate: Val. Panaitescu („Despre umor sau superlativul comparatismului”), Eugen Negrici („Ilu-
zia iluziilor literaturii române”), Vasile Spiridon („Criticul, actualitatea şi perspectiva istorică”), Mircea Opri-
ţă („Anticipaţia românească sau legitimarea unui gen literar”), Oana Soare („Viaţa versus opera. Şi reci-
proca”), Felix Nicolau („Aducerea la zi”), Ion Simuţ („Criticul şi opiniile sale”), Angelo Mitchievici şi Ion 
Stanomir („Ionel Teodoreanu sau Actualitatea unui autor inactual”), Alex Goldiş („Umbre, dar mai ales 
lumini. Critica literară în România între 1945 şi 1989”), Bogdan Creţu („De la Utopie la Scara tâlcuitoare”), 
Iuliu Raţiu („Literatura pentru copii, între statutul de vedetă şi cel al marginalităţii”), Gherasim Rusu-
Togan („O evaluare fenomenologică a folclorului”), Andrei Terian („Când extremele nu se ating”), Bian-
ca Burţa-Cernat („Feminitate, literatură, ideologie. Scriitoare regăsite”), Mihai Dinu („Literatură şi mate-
matică”), Monica Spiridon („Despre aparenţa şi realitatea culturii de consum”), Laura Albulescu („Socio-
logie şi literatură”), Ana Maria Tupan („Istoria intelectuală a secolului al XX-lea şi literatura”), Cornel 
Robu („Science fiction pe înţelesul teoreticienilor literari”). Capitolul ultim, „Critica şi metacritica (Florin 
Mihăilescu)”, în opinia mea se constituie într-un corolar al întregului studiu, având subcapitole ale căror 
titluri vorbesc de la sine: „Un lukacsian român”, „Critica, domeniu al multilateralităţii”, „Marxismul lu-
minat şi problemele criticii”, „O angajare şi limitele ei”, „Subiectivitatea teoriei”, „ De la marxismul des-
chis la cel dogmatic”, „Decalaje şi derapaje”, „Revenirea la unelte”, „Critica criticii şi recursul la metodă”, 
„E. Lovinescu – între critică şi metacritică”, „«Obiectualismul critic» al începuturilor”. 

Cele douăzeci şi cinci de eseuri ale volumului nu fac decât să argumenteze şi să dezvolte ideile 
critice expuse, exprimate cu eleganţă, cu precizie, dar categorice în „Libertate şi metodă”, justificând 
exemplar demersul critic propus, devenind astfel un manual modern despre ceea ce înseamnă critica 
literară azi, un model de echilibru şi de analiză pertinentă a ideilor literare avute în vedere, fără a exagera 
în elogii, dar nici de a desfiinţa de dragul negării cu orice preţ, în aşa fel încât să aibă de câştigat atât au-
torul respectiv, cât mai ales cei care promovează critica literară de întâmpinare, de doctorat ori de opi-
nie, până la urmă şi scriitorii care aşteaptă un verdict onest, realizat după toate regulile acestei ştiinţe. În 
final, cititorul descoperă că are în faţă un adevărat curs universitar de teorie şi critică literară, care în in-
troducere esenţializează problematica pe care o dezvoltă şi o aplică în evaluarea studiilor respective. 

Pe de altă parte, lucrarea de faţă justifică pe deplin constatarea lui Buffon: „Le style c’est 
l’homme meme”. Autorul dovedeşte prin acest demers că este deopotrivă un critic literar de profunzi-
me, dublat de un teoretician onest, percutant, echilibrat, informat, muncitor, inteligent, perseverent. Li-
teratura română merită cu prisosinţă o asemenea lucrare de referinţă, de anvergură, întrucât, în opinia 
autorului, „în ciuda unei existenţe puţin întinse în istorie comparativ cu alte literaturi, este o literatură 
valoroasă” (p. 219). După cum este, în opinia mea, la fel de valoroasă şi această carte, care poate fi pusă 
alături de multe alte lucrări ale genului din literatura europeană. Numai să avem onestitatea necesară să-i 
recunoaştem noi înşine valoarea... 
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Un împătimit polihistor, poligraf, eminescolog: 

Tudor Nedelcea, Printre cărţi şi oameni 

Editura Sitech, Craiova, 2021, 328 p. 
 

Dr. Zenovie CÂRLUGEA 
Târgu-Jiu 

 
Cine nu ştie sau n-a auzit de omul de cultură craiovean, cetăţean de 

onoare al urbei, Tudor Nedelcea (n. 23 martie 1945, Valea Ursului, Mehe-
dinţi), un polihistor şi eminescolog de renume, răsplătit cu distincţii şi pre-
mii pentru activitatea de peste o jumătate de secol de Academia Română, de 
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, de Centrul Internaţional „Mihai 
Eminescu” de la Chişinău, de Uniunea Scriitorilor din România, de Patriar-
hia Română şi Mitropolia Olteniei, de Muzeul Naţional al Literaturii Româ-
ne, de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România şi de atâtea entităţi cul-
tural-ştiinţifice şi administrative de pe întreg cuprinsul ţării, şi nu numai, da-
că avem în vedere prestaţia sa literară în publicaţii de limbă română peste 
hotare (Novi Sad, New York, Toronto, Cernăuţi, Chişinău etc.)? 

Autor a peste 50 de lucrări, unele dintre ele cunoscând ediţii succe-
sive, revăzute şi augmentate, dar şi editor al altor zeci şi zeci de lucrări ale unor scriitori români, prezent 
în dicţionare, culegeri, crestomaţii etc., bucurându-se de numeroase şi importante referinţe critice, Tu-
dor Nedelcea este, după cum îl caracteriza într-un articol omagial recent Lascu Stoica, „un cărturar atins 
de nimbul «eminescianitei», om al Credinţei şi al Cetăţii, poligraf oltean «ziditor» de cărţi...” (Portal Mă-
iastra, 16, nr. 3-4/2020, pp. 53-55). 

Pe coperta recentului volum, al VII-lea din seria Printre cărţi şi oameni (Editura Sitech, Craiova, 
2021, 328 p.), istoricul şi criticul literar Mircea Popa îl consideră drept unul dintre „oltenii cei mai de 
vază ai spaţiului cultural şi ştiinţific actual”, „un împătimit al cuvântului scris, un culturolog care trăieşte 
fenomenul Gutenberg ca un dat al propriei existenţe, aşa cum au făcut-o şi dascălii săi întru carte, Al. 
Piru sau Dan Simonescu”. Referentul constată că „el a avut şansa de a se forma temeinic într-un dome-
niu sau altul şi nu pe apucate, cu scris foiletonistic şi comentariu tras de ureche”, făcându-şi ucenicia 
literară „la marile izvoare ale culturii, precum biblioteca şi arhivele, editura şi cercetarea de tip acade-
mic”. 

Cine urmăreşte scrierile lui Tudor Nedelcea va constata acea aşezată rigoare şi limpiditate aca-
demică izvorâte dintr-o privire îndelungată şi cumpănită a fenomenelor literar-istorice abordate, deopo-
trivă cu o atitudine empatică participativă, o cursivitate emergentă a ideilor, un stil sobru, precis, fără 
subterfugii eufemistice, având acea calitate a urgenţei de a comunica lucruri esenţiale, temeinice, alegând 
grâul de neghină şi dovedindu-se de atâtea ori un condeier de atitudine, justiţiar chiar faţă de unele as-
pecte mistificant-răstălmăcitoare ori de „incorect politic” faţă de mai noile şi fantasmaticele idei neo-
marxiste venite de aiurea cu pretenţii de restaurări cultural-sociale, o ideologie care deja s-a dovedit pro-
fund greşită, venind în urma nivelărilor produse de fenomenul globalizării, cu care ne-am cam obişnuit, 
cu atât mai mult cu cât nu are caracterul insidios-politic şi imperativ-opresiv la nivel macrosocial, ştam-
pilând cu operaţionalul concept „reformator” de „politically incorrect” acţiuni în fond discriminatoare, care 
contravin ordinii sociale mondiale, mentalităţilor şi culturilor naţionale, moralei creştine şi educaţionale, 
bunelor moravuri îndătinate etc. 

Atins de „boala frumoasă” pe care Noica o numea eminescianită, criticul şi istoricul literar Tudor 
Nedelcea, socotind că „salvarea noastră” ar putea veni din Eminescu, a dedicat poetului naţional, în ul-
timele trei decenii, o seamă de lucrări importante, relevând ideile sociale şi politice, istorice, literare şi 
estetice, recitind mereu cele 15.000 de pagini din Integrala Eminescu, şi de fiecare dată „redescoperindu-l” 

Zenovie Cârlugea 
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tot mai viu, incitant, actual, găsind absurdă – din punct de vedere intelectual, omenesc şi românesc – 
atitudinea unor „elitişti” crescuţi cu ifose şi nutrimente de „politically incorrect”, dar în fond incapabili de a 
rezona cu fiinţialitatea profundă şi definitorie a ceea ce înseamnă eminescianism/eminescianitate... 

Printre cărţi şi oameni este o culegere serială, în format 
academic, de studii şi articole publicate prin reviste literare din 
ţară şi de peste hotare, începută în 2014 şi continuând până azi, 
2021, cu tomul de faţă, având structura sumarelor astfel: I/440 
p., II/610 p., III/336 p., IV/358 p., V/492 p., VI/328 p. 

Tematic, conţinutul este foarte bogat, variat, plin de in-
teres nu numai pentru cititorul specializat, ci şi pentru un pu-
blic mai larg, bunăoară tineretul studios care poate găsi aici 
multe informaţii şi lămuriri într-un domeniu atât de dinamic 
cum este literatura, în special cercetarea literară. Criticul şi isto-
ricul literar are o ţinută universitară, vocea lui se distinge uşor 
în peisajul revuistic de azi, nu numai prin marea cuprindere a 
subiectelor aşa-zis mari şi de actualitate, ci mai ales prin judici-
osul comentariu în care pune mult suflet, departajând ce este 
improbabil de ceea ce aparţine evidenţei şi perenităţii, cu un 
simţ estetic şi etic de veritabil profesionist al condeiului.   

Cum Eminescu este marea temă îndrăgită dintotdeau-
na, criticul îşi începe cartea cu o amplă cronică la recent apăru-
tul Dicţionar monografic Mihai Eminescu. Oameni din viaţa lui 
(TipoMoldova, 2019) semnat de Zenovie Cârlugea, amintind 
de Dicţionarul enciclopedic Mihai Eminescu elaborat de savantul basarabean Mihai Cimpoi, care merge pe 
alte coordonate literar-estetice şi care însuşi prezenta dicţionarul în discuţie la Centrul Internaţional 
„Mihai Eminescu” de la Chişinău, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Române din 30 august 2020, drept 
„o lucrare de referinţă în eminescologie” (a se vedea şi cronica de întâmpinare din săptămânalul scriito-
rilor moldoveni de la Chişinău, din 6 iunie 2020). Trecând în revistă doar câteva zeci de nume dintre 
cele 180 de articole-eseu cu 217 nume („oameni din viaţa poetului” de prim-plan şi de plan secund) 
orânduite alfabetic, criticul remarcă „acribia şi documentarea profundă” de care dă dovadă autorul, un 
foarte bun cunoscător al epocii, vieţii şi operei eminesciene (să precizăm că materialul respectiv, publi-
cat iniţial în revista Portal-Măiastra de la Târgu-Jiu, a fost preluat de revistele Lumina din Novi Sad şi Des-
tine literare din Montreal, autorului decernându-i-se Premiul Eminescu, diplomă şi trofeu, în cadrul Fes-
tivalului Internaţional „Mihai Eminescu”, Drobeta Turnu-Severin – Orşova – Băile Herculane, 14-15 
ianuarie 2021). 

Următorul articol, „Eminescu şi manuscrisele sale”, reia problematica manuscriselor eminescie-
ne, cu toată istoria lor, odiseea aceasta fiind încununată, graţie academicianului Eugen Simion, cu facsi-
milarea celor 44 de caiete/peste 15.000 de pagini, în 38 de volume, apărute sub egida Academiei Româ-
ne şi a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, în doar cinci ani (2004-2009). Nefiind un nume nou în 
eminescologie, Tudor Nedelcea a început, de fapt, cu lucrarea din 1991 Eminescu împotriva socialismului, 
urmată de alte şi alte cărţi privindu-l pe poet în relaţie cu „realsemitismul”, cu doctrina/ideea naţională 
în contextul geopolitic de atunci, cu „cugetarea sacră”, ca „apărător al românilor de pretutindeni” într-o 
vreme când imperiile vecine râvneau la asimilarea acestora sau iubitor al unor valori universale (Shake-
speare), până la lucrarea de sinteză din 2013 de la Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, în care gă-
sim nu numai aspecte mai puţin cunoscute sau chiar ignorate de eminescologi, ci şi revelaţii de cercetare 
punctuală, pe deplin lămuritoare. Considerându-l pe autorul „Luceafărului” drept coloană vertebrală a 
„românismului”, ca expresie a unei specificităţi naţionale cu străveche tradiţie într-o continuă stare de 
luptă şi afirmare a spiritului daco-latin, volumul Eminescu al lui Tudor Nedelcea constituie „unul din cele 
mai documentate şi mai comprehensive scrieri exegetice dintre cele care au apărut în ultimul timp de-
spre opera poetului, ceea ce-l plasează pe autorul său în galeria de frunte a eminescologilor contempo-
rani” (Mircea Popa: Tudor Nedelcea, Eminescu, în revista Acasă, 10, nr. 2/2017, pp. 133-134). 

„În opinia unor străini, Eminescu este incorect politic”, declara Tudor Nedelcea în interviul 
acordat lui Mihai Sultana Vicol, continuând astfel: „Canonul eminescian înseamnă un îndreptar moral, şti-
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inţific, cultural, Eminescu fiind un exeget al românismului care, prin ideile sale, este şi acum deosebit de 
periculos [v. ideea „Daciei Mari”, considerată „iredentistă”, stârnind idiosincrazii politico-diplomatice 
europene, n.n.]. Acesta este şi motivul pentru care falşii intelectuali încearcă să-l denigreze, dar Emines-
cu este stânca culturii româneşti şi, oricâte valuri zbuciumate sau sparte se abat asupra ei, stânca rămâne 
în picioare cu demnitate”. „Stringent” şi mereu „actual”, de „mare impact” la vremea lui, Eminescu – 
spune intervievatul – „a ridicat publicistica la cele mai înalte standarde ştiinţifice”. 

În acest sens al preţuirii necondiţionate a lui Mihai Eminescu, Tudor Nedelcea scrie pagini vi-
brante despre un alt împătimit eminescolog, Theodor Codreanu („Un cărturar de ţinută academică”), 
exprimându-şi pe deplin ideile în interviurile acordate Simonei Cîrlugea-Pîrvu (două ample convorbiri 
atingând problemele majore ale creaţiei), lui Mihai Sultana Vicol, Daniela Şontică ş.a. 

Cărturarul Tudor Nedelcea se mişcă foarte uşor pe teren istoric (şi ca specializare), scriind de-
spre Mihai Viteazul şi Tudor Vladimirescu (a avut ideea, împărtăşită de episcopul Nicodim, de a se rea-
liza câte un cenotaf acestor martiri ai neamului, la Strehaia şi Cerneţi), dar şi pe alte paliere ale vieţii 
socio-culturale, restituind personalitatea unor vrednici de amintire olteni, precum secretarul şi biograful 
lui Iorga, profesorul său Barbu Theodorescu, arhitectul Iancu Athanasescu, colaborator al ilustrului is-
toric în cadrul Comisiei Monumentelor Istorice, părintele scriitor Mihalache Tudorică, dar şi Emanoil 
Gojdu, Alexandru Macedonski, Constantin Lecca, I. G. Bibicescu, Adrian Păunescu, acad. Gh. Păun 
ş.a. Nu sunt de uitat articolele în care evocă tradiţii culturale („Parcul Filaret sau Parcul Carol I?”, „Cra-
iova de altădată”) ori prieteni mai apropiaţi, literaţi sau artişti: de la Marin Sorescu, căruia i-a dedicat în 
2020 o carte justiţiară, Marin Sorescu sau vocaţia identităţii româneşti, la Dumitru Velea, Nicolae A. Andrei, 
Tudor Gheorghe ş.a. 

Cu prilejul jubileului de 75 de ani (2020), au apărut în presa culturală omagii care au subliniat 
profunda legătură a cercetătorului Tudor Nedelcea cu Biserica Neamului, prin articolele în care evocă 
aspecte bisericeşti istorice, dar şi personalităţi ecleziastice, fiind răsplătit de patriarhul Teoctist cu „Cru-
cea Patriarhală”, inclus ca membru în Adunarea Naţională Bisericească şi în Consiliul Naţional Biseri-
cesc al Patriarhiei Române (1990-2008) de actualul patriarh, bucurându-se de prietenia mitropoliţilor 
olteni Bartolomeu Anania, Nestor Vornicescu şi Teofan, dar şi de preţuirea episcopului Nicodim al 
Eparhiei Severinului şi Strehaiei, ca membru în Adunarea eparhială. 

În recenzia noastră la lucrarea semnată de Tudor Nedelcea, Biserica şi societatea (2020), subliniam 
interesul constant al autorului faţă de viaţa noastră bisericească şi, în general, ecumenică: „consemnate 
într-un stil clar, precis, bine documentat, de o evidentă cursivitate logică, evidenţiindu-se peste tot că 
legătura dintre Biserică şi Societate a fost şi rămâne una inseparabilă, în ciuda unor tendinţe secularizan-
te, de pozitivism ateu şi rătăcire sectară a unora”. 

Scrieri care, adăugate la cele aşa-zis profesionale, îi aureolează condeierului Tudor Nedelcea fa-
ţeta enciclopedistă, spiritul umanist de largă cuprindere ecumenică, profilul de polihistor a tot ce se lea-
gă de cultura şi spiritualitatea Olteniei natale, provincie-fanion a României moderne, propunând pante-
onului nostru cultural un profil inconfundabil de cărturar şi literat. 
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Jurnalul unui intelectual 

 
Icu CRĂCIUN 

Bistriţa 

 
Motto: „Un jurnal intim sporeşte atenţia. Scriind vezi mai clar lumea din jurul tău şi îi uiţi mai anevoie 

culorile. Şi apoi, câtă bucurie să poţi izola acele experienţe indistincte, din care e alcătuită viaţa oricărui om, să 
le poţi istovi toate înţelesurile, stăpânindu-le, memorizându-le”. 

Mircea Eliade – Jurnal 

 
Profesorul dr. Vasile V. Filip de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa a publicat 

anul acesta (2021), la Editura Charmides, un jurnal intitulat Însemnări de-a lungul vremii (Ale unui dascăl greu 
de mulţumit) (volumul I, 1998-1999), cu o prefaţă semnată de profesorul universitar Ilie Rad de la Uni-

versitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, urmând ca 4.700 de 
pagini, pe o perioadă de 23 de ani, să fie făcute publice de către 
urmaşi, după trecerea sa în lumea de dincolo.   

Aşa cum arată şi prefaţatorul, acest jurnal cu intermitenţe 
se poate citi pe trei paliere: cel cotidian, cu viaţa sa de profesor 
secundar (aidoma lui E. Lovinescu, păstrând, totuşi, proporţiile), 
cu ore la clasă şi meditaţii particulare, cu tezele şi examenele elevi-
lor, cu problemele familiale, plimbările cu bicicleta, vizionarea 
meciurilor de fotbal, nu pierde Teleenciclopedia de sâmbătă seara 
etc. Nu trec neobservate: prăbuşirea economiei naţionale (şomaj, 
salariile mici, grevele), distrugerea sistemului tradiţional de valori 
morale, a respectului pentru şcoală etc. Este convins de impor-
tanţa surprinderii stărilor, întrucât acestea sunt trecătoare: „Le 
prinzi în momentul respectiv sau nu le prinzi deloc”. Însemnările 
sale doresc să oprească timpul: „Mai precis de a-l păstra fie şi-n 
precipitate dezhidratante, păstrate în beciul amintirii pentru iarna 
bătrâneţii”; de aceea, pentru el, jurnalul nu e „faptă, ci contempla-
re, quietism”. El nu a scris pentru a-şi justifica cum „şi-a întrebuin-
ţat timpul”, ci pentru „a trăi clipele aflate pe drumul trecerii im-

placabile, de a-l opri oarecum, prin Cuvântul scris” (Ilie Rad). Nu se putea să nu consemneze toate săr-
bătorile de peste an, mai cu seamă că teza lui de doctorat se intitulează Universul colindelor româneşti – în 
perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică, publicată în 1999. Un al doilea palier este cel care se referă la 
propria-i personalitate: relaţia cu părinţii, pe care, de la un timp, nu i-a mai putut ajuta la muncile câm-
pului, lucru pe care îl regretă enorm. Fire introvertită, irascibilă şi complicată, profesorul este un veşnic 
nemulţumit, născut pentru solitudine, dar când vine vorba de familie este dispus să se jertfească pentru 
ea; nu l-au tentat funcţiile politice (e drept, are vocaţia anonimatului, cum însuşi recunoaşte, dar se simte 
bine când este apreciat sau solicitat), ba a refuzat şi alte oferte cum ar fi cele de inspector şcolar de spe-
cialitate, director la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, lector titular la Universitatea de 
Nord din Baia Mare, director de liceu, şef de catedră etc., retrăgându-se din orice formă de viaţă ob-
ştească, filosofia sa fiind cea învăţată de la părinţi şi pe care doreşte s-o transmită şi urmaşilor săi: „Să se 
bucure de ceea ce au, în loc să-şi dorească ceea ce nu au”, propunându-şi să fie cinstit cu el însuşi şi cu 
copiii săi, dar mai ales absorbit de importanţa cardinală a vieţii: munca perseverentă, nespectaculoasă şi, 
culmea!, nerecunoscută în această lume haotică, unde „proliferează doar spinii oportunismului” şi sub-
iectivitatea. Cel de-al treilea palier este legat de impresiile „despre natură şi metamorfozele ei” (Ilie Rad), 
dar şi visele şi peisajele, unde se simte calitatea de prozator a diaristului, ceea ce le conferă un statut lite-
rar, o aură artistică/estetică distinctă. Notele sale intime stârnesc interesul, chiar dacă nu sunt continue. 
Fiecare anotimp este pentru el un adevărat miracol. „Nu văd pe cine şi de ce l-ar interesa clipa doar de 
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mine trăită”, scrie diaristul cu modestie, care, nu o dată, trăieşte sentimentul inutilităţii ca un mizantrop 
claustrat în marasmul cotidian, contemplând la fragilitatea vieţii. În esenţă, cele trei paliere se pot reduce 
la: familie, şcoală şi cultură, cu specificarea că singurul mediu sufocant, ostil, este corpul profesoral, un-
de se simte marginalizat, dar este încăpăţânat când are dreptate; în plus, este scrupulos şi îşi face cu plă-
cere şi pasiune orele, elevii fiindu-i suportul moral permanent. Are dificultăţi de adaptare la lumea exte-
rioară, este timid, reflexiv, cu porniri retractile şi nu întotdeauna are „poftă de viaţă”. Salvarea este scri-
sul şi cititul cu care se hrăneşte în fiecare zi.  

„Cestiunea” care se pune este dacă jurnalul – acest frate-confesor – îl plasează pe Vasile V. Filip 
într-o lumină favorabilă, convenabilă. Răspunsul este şi Da, şi Nu. Da, fiindcă este mai indulgent cu alţii 
decât cu el însuşi şi Nu, ar zice un eventual cârcotaş, deoarece este autentic, sincer şi nu o dată dă note 
slabe amicilor, rudelor, duşmanilor mai mult sau mai puţin limitaţi, fiinţe orgolioase, subiective, dar ex-
trem de precare, şi direct sau indirect sieşi. Tot timpul trăieşte cu teama de a nu rugini, de a nu se pro-
vincializa, se informează despre cele mai noi apariţii editoriale, încearcă să şi le procure sau să le împru-
mute. La urma urmei, este şi el un intelectual cu virtuţi şi vicii, un unicat care îşi găseşte refugiul 
scriindu-l, autoanalizându-se ca să se bucure de plăcerea intimităţii, trăgând cu ochiul la un posibil citi-
tor, dovadă că a avut curajul să-l publice în timpul vieţii, eludând prin omisiune evenimente sau stări 
care l-ar dezavantaja, încercând, probabil, să îmblânzească cumva posteritatea. Prin el, exigentul profe-
sor îşi recuperează tonusul moral, îşi exorcizează eventuale traume, sastisit de obtuzitatea oportuniştilor, 
înzestraţi cu orgolii nemăsurate şi nejustificate, se eliberează de cotidianul zgrunţuros, îmbină extroverti-
tul cu introvertitul, factualul cu psihologicul. Adevărul este că acest jurnal, chiar dacă este „pe sărite” – 
ca să folosesc o sintagmă a Magdei Cârneci cu „jurnalul său spiritual” din Convorbiri literare –, este şi un 
exerciţiu de introspecţie, dar şi o spovedanie în care merită să ai încredere, indiferent dacă adevărurile 
sale sunt subiective ori parţial-subiective. În acelaşi timp, poate fi socotit şi o oglindă necesară cunoaşte-
rii de sine (în spatele ei „stau întâmplări mărunte, stări de spirit, sentimente, prin definiţie labile, evanes-
cente”), o autopsihoterapie, formându-i o disciplină periodică necesară celui care şi-l scrie. În faţa foii 
albe îşi regăseşte ritmul interior, îşi permite să apeleze la memoria afectivă, la copilărie – madlena sa spi-
rituală –, scoţând la iveală un Vasile V. Filip ultrasensibil, aplecat uneori la reverie, „visare şi armonie” 
(refuză să accepte lumea urâtă), care simte nevoia să fie menajat, lucru ce nu se prea întâmplă; mai me-
reu este presat de timp, absorbit de treburile casnice, este grijuliu faţă de copiii săi şi simte că ritmul di-
urn îl înghite, trăind cu mare febrilitate evenimentele imediate, tânjind după tihnă şi linişte, în căutarea 
autenticului, a sincerităţii până şi în relaţiile cu semenii. 

Sunt convins că profesorul Filip le-a recomandat elevilor săi să aibă un jurnal intim, explicându-le 
că prin el se cultivă responsabilitatea, se ajunge la o conştiinţă de sine mai rapidă, că pot cerceta lumea 
din jur cu totul alţi ochi, că îi ajută să-şi limpezească gândurile şi să-şi cristalizeze ideile, că vor evolua 
lăuntric cu o profunzime a gândirii suplinite de o cultură mai bogată, că firescul poate deveni eveniment 
ce angrenează atât spiritul, cât şi sufletul; pe scurt, că îi formează ca viitoare fiinţe umane rafinate, învin-
gătoare. 

Ţin să menţionez că imaginile fotografice din perioada aferentă Însemnărilor..., aşezate la finalul 
acestora, vor impresiona cititorul dornic de aduceri-aminte din viaţa cărturarului Vasile V. Filip. 
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Grigore Spermezan: Introducere în gândirea unor mari filosofi 

 
Raul CZOMPA 

Baia Mare 

 
În fluxul permanent de substanţe chimice şi impulsuri 

electrice cu conţinut informaţional care ne creează conştiinţa – 
încă o nebuloasă, în pofida evoluţiei neuroştiinţelor – există o 
varietate de dorinţe şi aspiraţii, însă una stă la originea tuturor 
celorlalte, ce distinge omul de restul speciilor şi îl împinge spre 
o evoluţie aparent contrară naturii, generic vorbind, inclusiv 
naturii sale primare1: cel mai înalt nivel de curiozitate – dorinţa 
de a ne ilumina, manifestată prin setea de (auto)cunoaştere.  

Acea lumină care a călăuzit oamenii timp de peste do-
uă milenii, astăzi mai prezentă ca oricând, având în vedere ac-
tualul context socioeconomic dezvoltat – în premieră trăim 
într-o eră a informaţiei, unde răspândirea cunoaşterii e mai 
mult mai rapidă şi accesibilă pe scară largă (astfel ignoranţa 
crasă nemaiputând fi justificată, cel puţin în ceea ce priveşte 
clasa de mijloc) în comparaţie cu precedentele perioade istori-
ce – este dorinţa de a (ne) investiga şi de a (ne) înţelege pro-
pria natură şi originile întregii existenţe prin intermediul raţiu-
nii, şi nu numai. Paradoxal, cel mai înalt nivel de raţiune este 
acela care ajunge să îşi recunoască propriile limitări. Aceasta 
este filosofia, adică dragostea de înţelepciune. 

Cel mai mare inamic al omului este el însuşi. Iată concluzia amară, am putea spune, a marilor 
gânditori şi înţelepţi din toate colţurile lumii, chiar dacă modalităţile prin care este expus acest adevăr 
diferă de la un filosof la altul, unii alegând un stil direct, în timp ce alţii lasă concluzia suspendată printre 
rânduri. Este un adevăr sublim, dificil de înţeles şi, de aceea, foarte greu de digerat de către cei mai mulţi 
dintre noi. Şi, ca atare, un motiv întemeiat pentru a (ne) crea poveşti (credinţe), inclusiv despre noi înşi-
ne, cu scopul de a (ne) face mai suportabilă realitatea. Capacitatea de a raţiona a omului este direct pro-
porţională cu cantitatea de adevăr pe care o poate suporta la un moment dat. Nu în puţine cazuri, duş-
manii de temut ai adevărului nu sunt minciunile, ci chiar propriile convingeri. Cunoaştem realmente ce-
ea ce cunoaştem? Îndoielile deschid calea filosofiei. 

Rudimentele filosofiei îşi au rădăcinile, probabil, în jurul focului, încă din cele mai vechi timpuri, 
în momentele de calm de după satisfacerea necesităţilor de bază, atunci când oamenii, scrutând întrebă-
tor cerul înstelat, orizontul şi fenomenele naturale, au început a-şi pune întrebări despre existenţă. Asta 
probabil înainte de începutul, mai mult sau mai puţin „oficial”, istoric, al filosofiei ca atare – aproxima-
tiv în secolul VI î.Hr., când ea a căpătat contur, evidenţiindu-se ca o potenţială sursă de sine stătătoare a 
cunoaşterii, ca mod prin care oamenii ar putea accede la o cunoaştere mai înaltă, alta decât religia, 
aflându-se chiar la antipozi în ceea ce priveşte modul de dobândire al cunoaşterii, în ceea ce priveşte 
metodele uzitate în acest scop. 

Întrebările întotdeauna vor deschide mintea, pe când soluţiile/afirmaţiile categorice tind să limi-
teze drastic câmpul de percepţie al minţii. Excluzând ştiinţele exacte, unde avem, de regulă, soluţii ob-
iective fără echivoc, în rest, cu atât mai mult în ştiinţele socio-umane, relativitatea şi subiectivismul sunt 

                                                 
1 Prin permanenta contradicţie inerentă triadei spirit-intelect-instinct, viaţa omului poate fi asemuită, metaforic, cu lupta ale-
gorică dintre Dumnezeu şi Diavol, câmpul lor de bătălie fiind omul însuşi, unde graniţa dintre rai şi iad este o linie extrem de 
subţire în inima sa. 

Raul Czompa 
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imanente. Acest aspect dovedeşte că primele semne ale unei inteligenţe cuprinzătoare se întrevăd atunci 
când omul începe să îşi pună întrebări, îndoindu-se de tot ceea ce se poate pune la îndoială la un mo-
ment dat. Totodată, pentru asemenea spirite complexe, şi nu de puţine ori profetice, întrebările nu sunt 
de ajuns. Printr-un efort intelectual dârz, susţinut de propria structură a personalităţii, au investigat ne-
contenit probleme şi fenomene ale existenţei, oferind soluţii prin intermediul raţiunii şi al intuiţiei, 
aceasta din urmă fiind exclusiv atributul unei minţi pregătite.  

Dacă ne uităm în istoria omenirii şi o scrutăm până în ziua de azi, toate realizările omeneşti con-
crete (lumea sensibilă a lui Platon/realitatea tangibilă) au existat mai întâi ca nişte virtualităţi sub forma 
unor idei abstracte, care au luat naştere în imaginaţia omului prin procesul gândirii. Logosul este raţiu-
nea cosmică sau Cuvântul lui Dumnezeu, iar cuvântul este o formă de exprimare a unui gând, a unei 
idei abstracte, din care va rezulta potenţialitatea de a se materializa sau nu. 

Prin urmare, nicio realizare umană nu e posibilă în lipsa gândirii (având în vedere toate formele 
şi operaţiile acesteia), iar fără aceşti mari gânditori pe care i-a avut omenirea, incluzând toate domeniile 
de cunoaştere, realitatea, aşa cum o vedem astăzi, nu ar fi fost posibilă. Aşa cum cea mai lungă şi mai 
anevoioasă călătorie începe cu un prim pas, tot aşa, cele mai mari realizări omeneşti concrete au început 
cu un gând/cu o idee în plan abstract. Gândirea este o condiţie sine qua non a devenirii omului ca om şi 
un pas necesar rasei umane de a evolua şi, mai ales, de a-şi (re)dobândi umanitatea. 

Aceste reflecţii s-au născut la contactul cu cartea profesorului Grigore Spermezan, intitulată In-
troducere în gândirea unor mari filosofi (Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ediţia a II-a, 2006). 

În această carte, profesorul Grigore Spermezan ne introduce în gândirea şi conceptele unor mari 
filosofi care au influenţat definitiv cursul filosofiei şi al istoriei, în general, oferindu-le noi perspective şi 
orientări de-a lungul timpului. Operele marilor filosofi reprezintă un punct de reper, uneori chiar de co-
titură, în istoria culturii universale. S-a spus despre filosofie că este „regina ştiinţelor”. Şi se cunoaşte 
faptul că anumite ştiinţe s-au dezvoltat, ulterior, din aceasta.   

În Introducere în gândirea unor mari filosofi, autorul ne pre-
zintă, sintetic, ideile şi conceptele unora dintre cei mai mari 
filosofi pe care i-a avut omenirea (Platon, Aristotel, Hegel, 
Kant, Nietzsche sau Heidegger), într-un limbaj cât mai accesi-
bil, oferind o lectură plăcută chiar şi nespecialiştilor. Se respec-
tă caracterul de „introducere” într-un domeniu, făcând-o cât 
mai comprehensibilă publicului larg, cu toate că filosofia este 
un domeniu cu un limbaj adesea pretenţios şi deosebit de 
alambicat pentru un novice. Motiv pentru care a căpătat nişte 
conotaţii nu tocmai fericite, la nivelul vulgului fiind redusă 
doar la o teoretizare, la o activitate bizară şi, ca atare, futilă. De 
altfel, s-a împământenit în popor expresia – mai curând cu va-
lenţe peiorative – „a filozofa”, cu sensul de a vorbi mult şi fără 
rost. Astfel că cei mai mulţi, fiind pentru ei prea complexă şi, 
implicit, incomprehensibilă, din neputinţă, au redus filosofia la 
nişte „vorbe-n vânt”, considerând-o, din păcate, lipsită de ori-
ce relevanţă practică. 

Cartea este împărţită pe câteva mari perioade semnifi-
cative, care indică curentul de gândire dominant în epoca res-
pectivă. Fiecare orientare filosofică reprezintă o „cărămidă” pe care se vor construi şi dezvolta – ori vor 
deriva ulterior – alte curente filosofice. Chiar dacă unele concepte par mai degrabă de sine stătătoare, în 
cazul altora putem observa destul de lesne că sunt derivate din cele anterioare, fiind chiar variaţiuni nu-
anţate pe aceeaşi temă (diferenţele fiind vizibile pentru un ochi avizat), toate curentele de gândire con-
tribuind, mai mult sau mai puţin, la creşterea şi dezvoltarea acestei nobile discipline. 

Începând cu perioada filosofilor presocratici (Pitagora, Heraclit, Parmenide) – adică pionierii fi-
losofiei anteriori lui Socrate, celebrul filosof şi deschizător de drum al perioadei clasice (Platon, Aristo-
tel, Epicur sau Seneca), este interesant să observăm evoluţia gândirii filosofice pe parcursul istoriei, care 
devine tot mai complexă, mai organizată, trecând de la o abordare globală simplistă (la prima vedere), la 
o analiză tot mai specializată. 
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Pentru a înţelege mai bine fiecare curent filosofic, nu putem să nu ţinem cont de contextul soci-
al-istoric în care a luat naştere. Perioada clasică – greco-romană – a grecilor Socrate, Platon, Aristotel 
sau, mai târziu, a romanilor Seneca, Cicero, Marc Aureliu, a marcat perioada de vârf a Greciei Antice şi, 
apoi, a Imperiului Roman. Filosofia medievală a gravitat în jurul religiei, ea fiind subordonată teologiei 
iudeo-creştine (ca reprezentanţi îi avem pe Sfântul Augustin şi Toma D’Aquino), această subjugare a 
gândirii vieţuind până la apariţia curentului renascentist, unde asistăm la apariţia raţionalismului, 
avându-i ca reprezentaţi de seamă pe Descartes, Spinoza sau Leibniz. Urmează empirismul şi iluminis-
mul, deschizându-se tot mai mult porţile cunoaşterii în faţa omului, prin apariţia unor curente şi analize 
din ce în ce mai specializate şi mai complexe, precum filosofia analitică (Wittgenstein şi Russel) sau raţi-
onalismul critic (Popper).  

În final, iată câteva citate interesante din cartea profesoru-
lui Grigore Spermezan, care să vă stimuleze reflecţia şi curiozitatea 
spre a o parcurge, în orice moment fiind un binevenit exerciţiu 
intelectual: 

„Nu conştiinţa oamenilor le determină existenţa, ci invers, 
existenţa lor socială le determină conştiinţa. Gândim după cum 
trăim, nu trăim după cum gândim” (Karl Marx). 

„Ca individ uman, nu mai sunt ceea ce am fost şi nu sunt 
ceea ce voi fi”. 

„Perioadele de fericire sunt pagini goale ale istoriei. (...) Is-
toria este mai degrabă un abator în care se sacrifică fericirea po-
poarelor în numele libertăţii” (G.F.W. Hegel). 

Ar trebui să fim onoraţi şi recunoscători că suntem 
singurele fiinţe din universul cunoscut (până în acest moment) 
capabile să se gândească la propriile origini şi la originea/esenţa 
tuturor lucrurilor. Suntem singura realitate conştientă de ea însăşi 
(din nou, cunoscută până în acest moment), fiind capabili să 

producem o asemenea valoare universală pentru eternitate – filosofia, ajutând astfel generaţiile viitoare 
în a-şi înţelege mai bine rădăcinile. 
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Lansare de carte, „adăstare sufletească” şi întoarcere în timp printre 

ruinele Castelului lui Árkád Pásztory din Boineşti 

 

Liana POP 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 

La evenimentul care a avut loc pe data de 28 februarie 2021, pe Toagul lui Pásztory din Boi-
neşti, autorul a dorit să aducă mulţumiri tuturor celor care au facilitat accesul la informaţii (Accademiei 
di Romania di Roma, Muzeului Judeţean Satu Mare, Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Satu 
Mare), precum şi sentimente de gratitudine îndreptate către colegii muzeografi (dr. Mihaela Grigorean, 
dr. Răzvan Roşu, dr. Liviu Marta) şi profesorului coordona-
tor dr. Ovidiu Ghitta, decanul Facultăţii de Istorie şi Filoso-
fie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, a 
căror colaborare a fost de mare ajutor pe parcursul întregii 
cercetări. Autorul ar fi dorit să vorbească doar cartea, drept 
pentru care a dăruit-o tuturor celor prezenţi la lansarea ei.   

Fructificare a unei teze de doctorat, volumul se do-
vedeşte a fi primul pas în expunerea poveştii de viaţă a călu-
gărului bazilian Árkád Pásztory. În nota asupra ediţiei, auto-
rul, fascinat de personalitatea călugărului, lămureşte lectorii 
volumului şi avertizează că, în funcţie de destinatari, docu-
mentele aranjate cronologic sunt redactate în patru limbi: 
română, maghiară, latină şi germană, iar textele propriu-zise 
se prezintă sub formă de original, traducere şi copie. 

Speranţe, certitudini, izbânzi, eşecuri, împliniri şi 
deziluzii se oglindesc în ochii protagonistului, care, cu chipul 
din tinereţe gravat pe prima copertă a volumului, are o privi-
re adâncită în viitor.  

Din amalgamul secvenţelor existenţiale narate se în-
cheagă genealogia călugărului, iar editorul oferă o reflecţie 
echilibrată şi argumentată, atât asupra faptelor bune, cât şi asupra celor controversate săvârşite de aces-
ta. Lucrarea se structurează diacronic în jurul celor mai importante evenimente biografice care au mar-
cat parcursul lui Árkád Pásztory. Printr-un efort benedictin de cercetare, Ciprian Honca reuneşte mate-
riale colectate (adeverinţe medicale, extrase judecătoreşti, documente de arhivă, rapoarte, scrisori, pro-
cese-verbale, diverse mărturii), prin care aduce informaţii detaliate şi mai puţin ştiute despre egumen. O 
importantă sursă de informare au fost ziarele şi periodicele vremii: Heti Szemle, Szamos, Szatmármegyei 
Közlöny, Szatmár és Vidéke, Budapesti Hírlap etc.  

Graţie efortului de cercetare prin arhive (ale Episcopiei Greco-Catolice Maghiare de la 
Hajdudorogh) şi documentării atente şi exigente a autorului, aflăm că Árkád Pásztory s-a născut la 17 
octombrie 1844, în comitatul Maramureş, în Lunka (azi Ucraina), a plecat la Máriapócs, unde a studiat 
teologia, după care a cunoscut o împlinire decisivă în existenţa sa: „ungerea” ca monah. Ca o coinciden-
ţă, în acelaşi an, pe 1 decembrie, se năştea la Boineşti, localitate din Ţara Oaşului, Alexiu Berinde, fiul 
lui Gavril Berinde, fost preot în localitate. 

Din conţinutul bogat şi divers al biobibliografiei reiese un personaj surprins, în chip măiestrit, în 
varii ipostaze: vrăjitor, vraci, vizionar, dar şi filantrop, în perioada celor zece ani petrecuţi la Mănăstirea 
din Bixad (1890-1900), integrându-l în realităţile istorice contemporane epocii sale. Meritul editorului 
este de a separa rolurile, propunând cititorului o imagine diversificată a subiectului şi punând în lumină 
o figură aparte de monah, cu care cercetarea istorică n-a fost, de altfel, foarte generoasă şi se dezlănţuie 
convingător în capitolele volumului prin devoţiunea pe care o arată pentru apărarea imaginii „acestui 



Recenzii 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

121 

Arsenie Boca maghiar”. Prin materialele colectate şi modul în care le-a organizat, editorul doreşte să 
reabiliteze reputaţia controversată a călugărului. Cercetările întreprinse de muzeograful Ciprian-

Emanuel Honca în direcţia elucidării multor „enigme” care gravi-
tează în jurul personajului contribuie esenţial la cunoaşterea tre-
cutului său.  

O menţiune aparte merită reconstituirea unui moment de 
răscruce din viaţa eroului principal: pelerinajul slovacilor la Mă-
năstirea Bixad pentru a se vindeca de boli necruţătoare, trimişi de 
Anna Csacskó, o apropiată din anturajul său. Călugăr de vocaţie, 
Árkád Pásztory a fost „cheagul” care a strâns în jurul lăcaşului de 
cult numeroşi adepţi. De asemenea, în edificiul de cult din Bixad 
exista icoana sfintei fecioare Maria, făcătoare de minuni. Însă 
Pásztory a fost acuzat că a fraudat banii pelerinilor în scopuri 
personale, iar autorităţile ecleziastice au început o anchetă în acest 
sens, ajungându-se până la ameninţarea cu demiterea monahului. 

Dezideratul lui Árkád Pásztory a fost trecerea Mănăstirii 
Bixad sub protecţia Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Făgăraş. Caută 
sprijin în acest sens la mitropolitul de Blaj, Victor Mihályi de 
Apşa, un susţinător pentru afirmarea identităţii şi autonomiei Bi-
sericii Greco-Catolice Româneşti, pe ale cărei interese le-a slujit. 
Propunerea a venit ca o provocare pentru Victor Mihályi de 

Apşa, preocupat fiind de reîntemeierea provinciei româneşti a ordinului bazilian.   
Un moment dureros din viaţa Mănăstirii Bixad şi a credincioşilor din Ţara Oaşului a fost înlătu-

rarea lui Pásztory şi instalarea noului egumen Szilveszter Lupis. 
Sub conducerea duhovnicească a pastorului, mănăstirea făcuse 
progrese remarcabile în ceea ce priveşte viaţa duhovnicească, pre-
cum şi în domeniul vieţii materiale, gospodăreşti, iar enoriaşii nu 
înţelegeau de ce „un om sfânt, care a făcut atâtea pentru mănăsti-
re”, trebuie să fie înlocuit. Astfel că au înaintat o petiţie de susţi-
nere a lui Pásztory, care a fost luată în discuţie în cadrul şedinţei 
Adunării Comitatense, din data de 13 decembrie 1900, condusă 
de Béla Hugonnay. La data de 5 mai 1902 a fost exclus, în mod 
oficial, din Ordinul Sfântul Vasile cel Mare. Supunându-se decizii-
lor autorităţilor eclesiastice, Pásztory se retrage pe moşia din Tur, 
măcinat de boli. A trecut la cele veşnice în data de 22 februarie 
1916, la vârsta de 79 de ani, iar mormântul său din Nyíregyháza a 
devenit un loc de pelerinaj religios.  

Prin volumul de faţă, editorul şi-a propus o radiografiere a 
vieţii egumenului Pásztory, evidenţiind, totodată, amploarea ten-
siunilor iscate în jurul personalităţii sale, aspecte care sunt însoţite 
de mărturii ale celor care l-au cunoscut. 
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Soră lume 

Ana Blandiana, Editura Humanitas, Bucureşti, 2020, 428 p. 
 

Diana FILIP 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
Se spune că unul dintre factorii cei mai importanţi care pot influenţa percepţia unei opere de ar-

tă este însăşi imaginea artistului. Tocmai din acest considerent, mulţi artişti au preferat să îşi lanseze 
operele în anonimat, pentru a le fi analizată creaţia şi nu persoana din spatele ei. 

În cazul de faţă, orice imagine a anonimatului nu şi-ar mai avea rostul, deoarece Ana Blandiana 
este deja un nume prezent în inimile noastre. Scopul poetei nu a fost niciodată de a demonstra sau con-
vinge pe cineva, ci doar de a dărui, prin creaţia sa, propria-i frumuseţe, gingăşie şi... muuulte surâsuri 
contagioase. 

Ana Blandiana este una dintre cele mai reprezentative 
figuri ale peisajului social şi intelectual din ultima jumătate de 
secol. A excelat atât ca poetă, prozatoare, eseistă, cât şi ca me-
morialistă, deopotrivă în ţară şi în străinătate, reuşind să câştige 
premii importante cum ar fi: Premiul pentru poezie al Uniunii 
Scriitorilor din România, 1969; Premiul pentru poezie al Aca-
demiei Române, 1970; Premiul pentru proză al Asociaţiei Scrii-
torilor din Bucureşti, 1982; Premiul Internaţional „Herder” 
(1982); Premiul Naţional de Poezie, 1997; Premiul „Opera 
Omnia”, 2001; Premiul Internaţional „Vilenica”, 2002; Premiul 
Opera Omnia acordat de Revista Convorbiri Literare (2014); 
Premiul „Poetul European al Libertăţii” (2016); Cununa de 
Aur de la Struga (2019) şi multe altele. De asemenea, este 
Membră a Academiei Europene de Poezie, a Academiei de Po-
ezie „Stéphane Mallarmé”, a Academiei Mondiale de Poezie 
(UNESCO) şi membru corespondent al Academiei Române 
din anul 2016.   

La finele anului 2020, autoarea şi-a lansat la Editura 
Humanitas din Bucureşti volumul de proză Soră lume, pe co-
perta căruia îşi întâmpină cititorii cu zâmbetu-i caracteristic, 
imortalizat într-o fotografie din tinereţe, precum şi cu un apelativ extrem de drăguţ: „soră lume”. 

Prezenta carte vine ca o continuare a Falsului tratat de manipulare, apărut în anul 2013 tot la Editu-
ra Humanitas. Încă din primele pagini, autoarea ne dezvăluie că, la fel cum nici tratatul nu este o carte 
de memorii, deşi cuprinde fragmente de amintiri, nici aceasta nu este o carte de călătorii, deşi toate capi-
tolele ei descriu oameni şi întâmplări din ţările în care a călătorit. „În Fals tratat de manipulare am încercat 
să compun din fragmente de amintiri un portret al ţării. Acum este vorba de o lume. O lume pe care am 
încercat să o descopăr, să o înţeleg şi care – în pofida a tot ce am dedus şi a tot ce mi s-a explicat – mi-a 
lăsat sentimentul tulbure că n-o cunosc cu adevărat, nu pentru că n-am fost în stare să o înţeleg, ci pen-
tru că ea nu se înţelege pe sine” (p. 9). 

Titlul cărţii, Soră lume, poartă un mesaj aparte, pentru toţi acei oameni pe care scriitoarea i-a în-
tâlnit, în peregrinările sale, prin lumea largă. Pe toţi încearcă să-i înţeleagă, atât pe cei bogaţi, cât şi pe cei 
săraci, deoarece cu toţii trăiesc iluzia unei libertăţi; dacă nu pe cea a propriei conştiinţe, măcar pe cea a 
unei conştiinţe superioare. Paradoxal e faptul că unii dintre aceştia reuşesc să fie fericiţi. 

Lucrarea este structurată pe 49 de capitole, fiecare reprezentând relatări deosebite, făcute de 
Ana Blandiana într-o jumătate de secol, în peste 30 de călătorii făcute cu ocazia participării la diverse 
festivaluri de poezie, vizite în grup cu alţi scriitori, lansări de carte, premii literare, precum şi târguri in-



Recenzii 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

123 

ternaţionale de carte. Dincolo de valoarea lor memorialistică, aceste itinerarii au şi o valoare istorică, 
mărturie stând câteva evenimente cheie surprinse de ochiul vigilent al autoarei. Amintim aici discursul 
din balcon al regelui Mihai din anul de graţie 1992, dar şi consideraţii cu privire la destinul tragic al aces-
tui ultim rege al României; de asemenea, poate fi amintit şi episodul vizitei şi contravizitei, cu acelaşi 
avion, a unei delegaţii „oficiale” de scriitori, chiar în timpul Revelionului 1990, cel mai tulbure şi mai 
exaltat revelion al României moderne, sau călătoriile mai recente în Hong Kong, surprinzând lupta pen-
tru libertate a studenţilor de acolo. Tema libertăţii este căutată în toate aceste peregrinări, fiind regăsită 
în majoritatea ţărilor vizitate ca o iluzie sau ca o permanentă aspiraţie, aşa cum o lăsase în urmă, de fie-
care dată, când pleca din propria-i ţară, înainte de 1989. 

Oricare capitol poate reprezenta o poveste de sine stătătoare, dar cea care m-a impresionat cel 
mai mult am găsit-o la pagina 321, în capitolul intitulat „Ceva important care îmi scapă”. Cu ocazia vizi-
tei autoarei la Tokyo, ea îşi exprimă dorinţa de a vizita o mănăstire zen, fiind atrasă, încă din adolescen-
ţă, de acea religie în care credinţa este doar un prilej către meditaţie,„iar frumuseţea o circumstanţă fa-
vorizantă a existenţei lui Dumnezeu, risipit impersonal între pietre şi nisip”. Odată ajunsă la mănăstirea 
vizată, este întâmpinată de stareţa lăcaşului, o bătrânică având în jur de 90 de ani, sprijinită într-un bas-
ton. Aceasta, extrem de amabilă, i-a dăruit, la finalul vizitei, o carte groasă în limba engleză cu titlul Zen, 
fiind însăşi opera de o viaţă a simpaticei amfitrioane. Entuziasmată de cadoul primit, dar şi de uimirea 
că stareţa a reuşit să-şi traducă opera de căpătâi într-o limbă de circulaţie internaţională, Ana Blandiana 
o roagă să-i scrie o dedicaţie pe prima pagină: „Şi deodată am încremenit. Erau propriile mele versuri! 
Trecute prin traducerea japoneză şi apoi prin cea franceză a translatoarei, ele păstrau doar urme nesigu-
re a ceea ce fusese în original, destul cât să mi se pară cunoscute. (...) Era vorba de o poezie a mea veche 
de cel puţin un deceniu”. 

Dincolo de această scenă extrem de emoţionantă se află, de fapt, o explicaţie extrem de profun-
dă: cea a tradiţiei ospitalităţii nipone, care cere să-l întâmpini pe cel care te vizitează cu ceva familiar, 
care să-l îmbucure, dovedindu-i prin gestul făcut că substanţa oaspetelui este înrudită cu a ta. Ce poate 
fi mai minunat de atât? 

Minunat este, de fapt, întreg sentimentul de empatie pe care autoarea îl are faţă oamenii pe care 
i-a întâlnit în periplul ei: „Dacă cineva mi-ar cere să spun numele unui singur sentiment pe care mi l-a 
trezit lumea prin care am trecut, aş răspunde fără ezitare compasiunea. Şi cei bogaţi, şi cei săraci, şi cei 
norocoşi, şi cei fără noroc, şi frumoşii, şi urâţii, şi învingătorii, şi învinşii (...) – toţi au sfârşit prin a-mi 
trezi compasiunea, despre care cu timpul am înţeles că este o treaptă a înţelegerii şi o formă a cunoaşte-
rii”. 

Încă din momentul lansării cărţii de faţă şi până acum, atât în mediul online, cât şi în presa scri-
să, cititorii au doar cuvinte de laudă la adresa ei. Spre exemplu, într-o cronică literară publicată de Co-
druţ Constantinescu în revista 22, acesta declara că „volumul este un tratat de înţelegere a lumii”, consi-
derând-o „cartea anului 2020”. Vă îndemn, deci, la lectură! 
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Robin Williams 

Dave Itzkoff, Editura Victoria Books, Bucureşti, 2019, 752 p. 
 

Ştefan-Adrian BĂRBULESCU 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
E ceva foarte interesant cu biografiile astea... Ca cineva să merite cu adevărat o biografie, trebuie 

să îndeplinească o serie lungă şi strictă de condiţii, nu se poate numai aşa, tam-nisam, să ai puţin succes 
şi gata, te-ai învârtit de-o biografie. Stai puţin! Ba da, se poate, de fapt, căci e plină lumea de „vedete” de 
o clipă care dau lovitura (cam doar) o dată, societatea consumeristă află, se entuziasmează, se profită cât 
mai iute de situaţie şi se scoate pe repede-nainte „biografia”, sau memoriile ori amintirile vreunui tip 
bine-mersi, vorba aia, care mai are măcar câteva decenii la dispoziţie să se culce pe nişte lauri nu tocmai 
meritaţi. În asemenea cazuri, de cele mai multe ori, poate că ar fi 
fost mai bine ca o astfel de apariţie să nu fi existat din start. Dar, ce 
să-i faci, mai fiecare vrea să-şi trăiască şi să profite din plin de cele 
15 minute de faimă „alocate”. 

În cazul adevăratelor biografii, de regulă, persoana în cauză a 
(cam) murit. Şi mai e şi de-adevăratelea faimoasă. Şi aşa, doar astfel, 
despre el/ea se pot spune multe. Iar dacă biograful e unul cu adevă-
rat bun, cartea are succes, iar (şi) prin asta se face un serviciu memo-
riei şi amintirii unui personaj într-adevăr memorabil. Volumul de 
faţă reuşeşte să se achite de acest serviciu al memoriei cu prisosinţă. 
Avem de-a face cu un biograf care s-a ferit din răsputeri şi căruia i-a 
şi reuşit să se ţină departe de can-can, bârfe şi texte tipice de tabloid, 
construind cu grijă, în urma a sute de interviuri, baza, rampa de pe 
care avea să-şi lanseze cartea. Care devine în acest fel, nu încă o vari-
antă de a profita de pe urma unui Om Mare, care s-a sfârşit dintre 
noi într-un mod injust, ci un elogiu, o mulţumire, un prinos de re-
cunoştinţă dedicat celui care a impresionat irevocabil milioane de 
oameni – Robin Williams. 

Robin a fost. Şi ce bine că a fost! Aşa cum a fost. Ce e păcat este faptul că a fost, în prea dese 
momente, prea mult. Iar lumea nu a fost în stare, de cele mai multe ori, să înţeleagă la adevărata dimensi-
une şi valoare însăşi amploarea geniului său. Ceea ce s-a tradus în practică (şi) prin distribuirea lui în ro-
luri mici, improprii, nemeritate cumva, insuficient de măreţe, fastuoase şi complexe – plus că n-ar prea 
fi existat public pentru aşa ceva. Robin Williams a fost atât de mare, încât lumea nu-l putea cuprinde sau 
înţelege. Stand-up comedy-ul de calibrul lui Robin era pur şi simplu prea mult, publicul, chiar şi cel cunos-
cător, profesionist, vechi consumator de bun umor, colegii, cei de dinainte, cei de după, toţi erau uimiţi, 
sideraţi, blocaţi. „Rafalele” lui nu aveau egal. Premergătorii săi erau uitaţi într-o clipită, cei de după la fel 
de bine puteau să nu mai scoată o vorbă, chiar nu avea sens să faci stand-up după Robin, nu aveai cum să 
fii la fel sau mai bun decât Robin. Doar dacă erai de calibrul lui Richard Pryor sau George Carlin... 

Era (putea să fie) o mie de oameni într-unul singur. O mie de voci, o mie de postúri. Chiar era 
prea mult, aproape obositor, extenuant, te seca. Râdeai prea puţin la un gig, n-apucai bine să-l înţelegi, 
să-l digeri, că şi venea altul, şi altul, şi altul! Cum să-i rezişti? 

După cum bine ştiţi, a existat dintotdeauna o relaţionare extrem de ciudată între umor şi tra-
gism. Pare-se că vor fi avut aceiaşi părinţi. Căci şi tragismul are ceva sardonic în el, ceva sec, ceva ce te 
poate face la un moment dat să hohoteşti, la adresa absurdului vieţii, la futilitatea a tot şi toate, nu găsiţi? 
Cât despre umor, ce să mai povestim! Lăsând la o parte amuzamentul de tipul bufoneriilor, hazul de 
bună calitate, râsul de la început vine din observarea brută a comicului situaţiei, urmându-i negreşit înţe-
legerea dedesubturilor profunde, care nu pot fi altfel decât legate intrinsec de tragism. Adică, lucrurile 
sunt la prima vedere hilare, idioate şi absurde, râdem de ele până înţelegem că dincolo de comedia bufă 
există o parte serioasă, gravă, umorul e poate cea mai bună cale de a arăta ce e în neregulă cu lumea, cu 
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viaţa, cu noi. Căci sunt destule. Şi în acel moment realizăm marea valoare a umorului, necesitatea şi im-
portanţa lui, capacitatea sa cathartică – de eliberare şi conştientizare a cine suntem, ce putem fi, deveni, 
prin şi cu ajutorul faptelor noastre, care trebuie (sau ar trebui) să lase în urmă o amprentă pozitivă, pen-
tru că suntem datori cu asta, în definitiv, nouă şi celorlalţi. Altfel..., la ce bun totul? 

Cartea se citeşte cu mare plăcere. E ca o aventură. Sau un carusel. Ca o călătorie. E ca o viaţă – 
deci, cu de toate, cu bune, cu rele, cu suişuri şi coborâşuri, cu părţi vesele, triste, emoţionante, tragice, 
comice, absurde, revoltătoare sau sfâşietoare. Nu, nu sunt cuvinte mari, reci, seci şi lipsite de conţinut. 
Reprezintă viaţa unui om care a muncit imens, până şi-a pierdut la propriu minţile şi capacităţile, a impre-
sionat sute de artişti, a făcut să râdă milioane de oameni peste tot în lume şi a lăsat moştenire amprenta 
geniului său inegalabil. (Uitaţi-vă la oricare show de-al lui de tip stand-up, nu durează mult până e lac de 
apă, efortul suprauman pe care-l depune pentru a ţine în priză o întreagă sală, care poate fi de la un mic 
şi dosnic club de comedie, până la imensa şi impozanta Metropolitan Opera din New York, îl face să tran-
spire excesiv, dar ritmul lui nu scade nicio clipă – iată un mic exemplu al dăruirii totale!) 

Dar talentul lui nu a fost întotdeauna bine înţeles. S-a şi profitat de el, devenise la un moment 
dat numai bun de muls, dar s-a aruncat, naiv şi uşor de convins, şi în proiecte păguboase şi nedemne de 
un asemenea har. Cât despre critici – iată o tagmă greu de înţeles, aceea a criticului de artă! Stai, în cazul 
nostru (adică al lor), şi vezi sute şi mii de filme, ai nişte păreri şi le scrii, spui, publici. Ai capacitatea (şi 
uneori calitatea, altfel doar puterea brută) de a desfiinţa un rol, un film, un om, o carieră. Şi o faci. Une-
ori prea dezinvolt, chiar dacă la următorul film vii cu altă poveste, altă apreciere, poate de data asta dia-
metral opusă. Dar fanii adevăraţi, cei care văd şi cu inima, nu numai cu instrumentele profesionale criti-
ce – ei spun altceva. Robin (şi el) s-a bucurat (şi pe merit) de elogii şi aprecieri, din partea criticilor sau 
colegilor, ca să nu facem referire la public, dar s-a „bucurat” şi de recenzii uneori crude, cel puţin, sau 
nemiloase ori poate doar ambigue, alteori devastatoare. Iată un bun (şi trist în cazul ăsta) exemplu când 
cuvintele sunt mai tăioase decât lámele de oţel chirurgical.   

Când eşti un profesionist perfecţionist viaţa nu-i uşoară. Nici n-are cum. Căci faci eforturi su-
praomeneşti, pe care majoritatea nici măcar nu are rost să înceapă să şi le imagineze şi este absurd de 
revoltător când un geniu se raportează capriciilor mediocrităţii. Măsura lui e astfel denaturată, mânjită, 
stricată în mod intenţionat de nişte fiinţe care de cele mai multe ori nici măcar nu respiră acelaşi aer! 
Cum ai putea, deci, înţelege un geniu? Cum i-ai putea înţelege eforturile, intenţiile, reuşitele, când omul 
simplu le vede prin prisma deformată a mundanului ordinar? 

Robin era dependent de munca lui, de misiunea de a fi pe placul oamenilor, deci bivalenţa lui 
era o luptă titanică. El încerca să se facă înţeles, străduindu-se în acelaşi timp să nu facă rabat la calitate, 
aşa cum o percepea, dar iarăşi, făcând alte eforturi de a mulţumi pe fiecare, depăşind cu mult (prea 
mult) până şi ce i se cerea, într-atât avea de mult de dat, de oferit! Erau dese momentele când i se cerea 
în mod expres ca măcar la unele duble să încerce, pe cât posibil, să se ţină de scenariu, pentru că impro-
vizaţiile lui, indiferent de calitate – de cele mai multe ori superioară –, nu mai aveau legătură cu restul 
filmului, nu se mai îmbinau, erau un alt film într-un film, ca visele din vise. Fiind în stare să sară de la un 
personaj la altul, de la o voce şi tonalitate la alta, te zăpăcea şi te transpunea într-o nouă lume, nu aceea 
cu care abia te obişnuiseşi... 

Sfârşitul lui e picat ca dintr-o carte de groază. Inimaginabil, trist, de aşteptat, totuşi, dintr-un 
anumit punct de vedere, dar incredibil chiar şi acum, de neînţeles şi revoltător. Dar această biografie, 
citită cu atenţie, căci a fost scrisă cu acribie, conduce la un atare rezultat, care parcă era (în)scris în însuşi 
tragismul condiţiei şi fiinţării celui care a fost Robin Williams. Mai mult decât un om, actor, soţ, tată, 
geniu, comediant, ventriloc întrucâtva, ciudat, extraordinar, consumator, fost dependent de multe păca-
te şi atâta stres, muncă, dăruire, prietenie, camaraderie, lipsă de egoism, nebun, exagerat, diagnosticat la 
63 de ani cu o formă rară de demenţă, sinucigaş – ce cuvânt urât, dur şi nedrept! 

Nu avem puterea sau dreptul de a judeca, de a emite (pre)judecăţi de valoare asupra sinucigaşi-
lor. Asupra lor, a gestului lor, a motivaţiilor care îi vor fi condus spre o asemenea decizie irevocabilă. 
Doar dacă suntem specialişti în psihiatrie, neuroştiinţe, ceva de genul..., abia atunci să îndrăznim să ve-
nim cu o părere. Altfel, să ştiţi că e numai bârfă, răutate şi o totală lipsă de înţelegere asupra unui feno-
men teribil, înspăimântător şi atât de puţin înţeles, chiar şi de profesionişti din domeniul medical. 

Am menţionat „consumator, fost dependent de multe păcate”. Din păcate, da, şi Robin a fost, a 
căzut victimă, prea slabă şi umană (chiar şi el), substanţelor intoxicante care sunt – indiferent că ne pla-
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ce, ştim sau suntem de acord cu asta – prietenii nevăzuţi şi uneori singurii şi cei mai buni (pentru o 
vreme) ai unei foarte mari părţi din lumea show-business-ului, nu doar american, desigur. Dar e destul de 
sigur că şi raiul şi, în acelaşi timp, iadul drogurilor îşi au ca teren principal de „joacă” centre ale lumii 
mondene de genul Los Angeles, San Francisco sau New York, ca să ne referim doar la SUA. 

La un moment dat, cocaina aproape că dă impresia că e gratis, în anumite locuri şi momente, la fel 
şi bourbon-ul (un tip de whiskey). Unii au decăzut până au căzut în moarte, ca de exemplu unul dintre prie-
tenii lui Robin de la acea vreme, John Belushi, şi drogurilor trebuie să le „mulţumim” pentru asta, prafului 
îngerilor. Ce e de subliniat aici e posibilitatea atât de incredibil de accesibilă a decadenţei, odată atins un mi-

nim nivel de succes. Cu un efort de imaginaţie 
ne putem închipui acel Olimp al succesului, un-
de aerul rarefiat al gloriei, combinat cu prafuri, 
pastile, lichide şi cohorte de amante şi iubiţi pot 
duce la pierzanie şi-un călugăr, vorba aia. Mulţi, 
foarte mulţi cad de la asemenea înălţimi şi pur şi 
simplu nu-şi mai revin. Un dram de ghinion şi 
un anturaj nu tocmai respectabil ajută ratarea 
mai ceva decât lipsa de talent. 

Prima lui soţie, Valerie, i-a fost alături 
imposibil şi incredibil de multă vreme, şi asta în 

cea mai grea perioadă de viaţă a actorului, cea de formare, afirmare şi stabilizare a ceea ce va deveni. Poate 
că fără ea – ce poate, sigur că fără ea – lumea n-ar fi ajuns să-l cunoască pe Robin Williams, actorul de mai 
târziu, demn de cele mai înalte premii şi distincţii: în comedie, teatru, film... Dar nici ea nu era făcută 
(doar) din titan. I-a urmat fosta bonă şi mai apoi secretară de călătorii, Marsha, care l-a înţeles atât de bine 
şi a preluat marea povară de a avea grijă de Marele Copil din Şi Mai Marele Robin. Ce credeţi?, a cedat şi 
ea. Nu că ar fi fost vina lor, dar v-am spus, Robin era prea mult până şi pentru sine însuşi. Cea de-a treia 
soţie, Susan, a fost şi ultima, care n-a apucat prea mult să se familiarizeze cu verbul „a fi soţia lui Robin 
Williams”, căci vremea trecuse, iar boala îşi săpa de mult făgaşul în minţile atât de solicitate ale Actorului. 

E de presupus că substanţele intoxicante îşi vor fi jucat rolul în apusul precoce al marelui R. W. 
La care se adăugă negreşit şi volumul imens, deci incalculabil şi incomensurabil de muncă, efort şi dăru-
ire. Cantitatea enormă de dezamăgire trăită, simţită şi absorbită în sine, datorate autoexigenţei ce şi-o 
impusese, dar şi lumina din ochii lui care reflectau atâta bunătate şi empatie – ce deliciu şi acum să-i vezi 
privirea caldă şi învăluitoare din filme care, chiar şi pe ecran, te face să te predai cu totul. Mai rar un Ma-
re Actor cu o privire atât de blândă, expresivă, înţelegătoare. Cum îşi privea copiii în Mrs. Doubtfire, bona 
trăsnită în care se transformase pentru a fi alături de ei, pentru că altfel nu se putea, cum îi povestea tâ-
nărului Will, jucat de Matt Damon, în Good Will Hunting, de idiosincrasiile soţiei lui, acum plecate din 
lumea celor vii, ce să mai vorbim de patosul şi energia pe care le insufla elevilor săi bunul profesor altfel 
în Dead Poets Society! Ce roluri! Ce privire! Ce joc! Dacă n-aţi văzut What dreams may come, aţi ratat unul 
dintre cele mai sensibile şi ciudate filme de dragoste din câte vor fi fost făcute vreodată, dar care v-ar fi 
mişcat profund. Filmografia actorului e măricică şi diversă, dar, aşa cum am mai menţionat, a avut des-
tule filme care nu l-au pus decât prea puţin în valoare, aspect trist pentru un actor de un asemenea cali-
bru. Aşa că s-ar mai putea menţiona, pe sărite, următoarele: Popeye; Jumanji; The Fisher King; Good Morning, 
Vietnam; Noel, vocea din Aladdin şi câte altele... 

Cuvinte prea mari, multe şi pompoase, nu fac decât să accentueze inutilitatea unei încercări su-
puse din start eşecului – de a spune şi transmite ceva ce depăşeşte simplul cadru verbal, pentru că a 
vorbi doar despre Robin Williams, cel care acum e plecat dintre noi este arhi-insuficient. Se pot face 
doar două lucruri cu adevărat valoroase, cel de-al doilea derivând din primul, şi anume a nu-l uita vreodată 
şi asta prin a-i vedea şi promova opera la nesfârşit. Căci mai sunt de văzut şi revăzut, se mai poate şopti puţin 
despre el şi a da cui n-a văzut încă un film de-al său un DVD, a căuta pe la TV sau pe net vreun show 
mai vechi sau mai rar şi, ciclic, prin asta, revenind: a nu-l uita. Aşa va fi trăit din plin, îi va fi rămas îm-
plinit visul de a da lumii ocazia de a râde, a zâmbi, a vedea lumea aşa cum e sau, poate, cum ar trebui să 
fie mai des: frumoasă, blândă, bună. Cu siguranţă, Robin Williams s-a achitat de partea lui din belşug şi, 
oricât va fi greşit, şi-a plătit dreptul la nemurire şi trebuie să ne facem şi noi partea, mulţumindu-i prin a 
nu-l uita nicicând. 
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Staţiunea balneoclimaterică Ocna-Şugatag cu satele aparţinătoare 

Breb, Hoteni şi Sat-Şugatag 

 
Liana POP 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”

 
Breb                   Hoteni 
1360 Hódpatakfalwa             1360 Zalatina 
1364 Hodpathaki              1555 Hotynfalwa 
1440 Hadpathaka              1715 Hotinke 
1517 Hathpathok              1828 Hotyeny 
1715 Bréb                 1851 Hotinka 
 

Ocna Şugatag               Sat Şugatag 
1360 Zalatyna Sugatagfalva          1360 Zalatyna 
1431 Swgathagh               1365 Sugatagh 
1583 Sugatagh               1459 Sugathagh 
1851 Sugatag                1851 Sugatag 

(Suciu, Coriolan, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, Bucureşti, Editura Academiei, 
1967-1968. Vol. 1, pp. 104, 296; Vol. 2, pp. 7, 98). 

 
Ocna-Şugatag, atestată prin documente din anul 1355, este situată în partea de nord a judeţului 

Maramureş, la 59 kilometri de municipiul Baia Mare şi 18 kilometri de Sighetul Marmaţiei. Comuna are 
în componenţă satele Breb, Hoteni şi Sat-Şugatag. Relieful este deluros, brăzdat de apele râului Mara. 
Clima staţiunii este caracteristică depresiunilor intramontane, cu veri răcoroase şi ierni reci. 

Satul Şugatag, aflat pe cursul mijlociu al răului Mara, este atestat într-o diplomă din anul 1360 şi 
a făcut parte din domeniul lui Dragoş din Giuleşti. 

Localitatea Breb este situată în zona mediană a piemontului Munţilor Gutâi. Numele satului vi-
ne de la un animal de apă dispărut (castorul european), care trăia în Breboaia, râul ce traversează locali-
tatea. Aşezarea s-a format prin extinderea şi unirea a trei cătune iniţiale şi a fost atestată documentar de 
o diplomă din 20 martie 1360. Brebul a fost parte din cnezatul Marei, condus de Dragoş din Giuleşti, 
rudă cu Dragoş Vodă Descălecătorul. Portul, tradiţiile şi arhitectura rurală au atras în zonă mulţi cerce-
tători străini şi români: Danielle Mason, Claude Karnoouh, Sanda Golopenţia, Mihai Pop şi alţii. O 
ocupaţie veche semnalată în zonă a fost „cruceritul”. Crucile funerare de la Breb impresionează prin 
varietatea şi valoarea ornamenticii, purtătoare a unor semne simbolice, pe care meşterii populari le-au 
stilizat potrivit talentului lor. Una dintre cele mai interesante forme este crucea închisă în cerc sau roata 
solară, alcătuită din patru segmente, având marginea acestora dinspre interior „vălurită” (o cioplitură 
specifică artei populare, realizată prin tăieturi oblice şi perpendiculare).  

Graţie peisajelor sublime şi oamenilor ospitalieri, Brebul găzduieşte anual mii de turişti veniţi de 
peste hotare să vadă căsuţele tradiţionale împrejmuite de gardurile de lemn, străzile înguste şi neasfalta-
te, gospodăriile de animale şi activităţile casnice: mulsul vacii, strângerea ouălor din cuibar, întorsul fâ-
nului etc. 

Până în 1918 aici au existat băi, frecventate de însuşi împăratul Iosif al II-lea. Brebul a devenit 
„aşezarea de suflet” a moştenitorului Coroanei Angliei, Prinţul Charles, unde fundaţia pe care o admi-
nistrează a adus şi reconstruit trei case seculare din Maramureş.  

Alexandru Filipaşcu în Istoria Maramureşului scria despre Hoteni că este un sat de „dată recentă”. 
Satul Hoteni apare pentru prima dată menţionat în scris la data de 28 aprilie 1517, sub denumirea ma-
ghiară de Hotinfalva, adică localitatea Hotin. După 1938, în Maramureş au fost patru plăşi: Iza, Sighet, 
Şugatag (cu satul Hoteni inclus aici) şi Vişeu. 

Şcoala ţărănească din Hoteni, organizată şi îndrumată de Despărţământul ASTRA Sighetul 
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Marmaţiei, funcţiona în anul 1937. ASTRA Sighet a orânduit aici un cerc cultural şi o bibliotecă ce nu-
măra între 100 şi 200 de volume.  

În anul 1953, învăţătorul Iosif Băban va forma un cor puternic pe patru voci, pregătind piese şi 
melodii populare distractive în limbile română şi maghiară. În anul 1956, Căminul Cultural din Ocna-
Şugatag va prezenta în concurs trei formaţii (cor, dans şi brigadă artistică) care vor promova la faza ra-
ională. După mai bine de un deceniu, în 1976, profesorul Victor Fanea va reuşi să refacă corul din loca-
litate, asigurându-i o bună pregătire artistică. În această nouă formulă va evolua la Festivalul Naţional 
„Cântarea României”, ediţia 1977. 

„Drumul din Maramureş pe care nu au voie maşinile”, cunoscut sub denumirea de Drumul verde, 
cu o lungime de 88 de kilometri, face legătura între şapte sate: Ocna Şugatag, Budeşti, Breb, Hoteni, 
Hărniceşti, Deseşti şi Mara. Acest traseu ce străbate Munţii Gutâi a fost deschis în anul 2006, putând fi 
parcurs pe jos, cu căruţa sau cu bicicleta. Este drumul celor pasionaţi de drumeţii şi natură, de fotogra-
fie şi turism autentic. 

Cetăţeni de onoare ai comunei: pugilistul Francisc Vaştag (2001), politicianul László Borbély 
(2007). 

 
Animaţie şi activitate culturală 
 
▪ Începând din anul 2005, în luna iulie, în Ocna-Şugatag are loc Festivalul de Gulaş, la care 

participă bucătari cu diplomă sau nu. Ideea iniţierii festivalului a aparţinut autorităţilor locale, pentru a 
atrage cât mai mulţi turişti în zonă. La final, echipele înscrise în concurs oferă spectatorilor, gratuit, din 
mâncărurile preparate. Concurenţii folosesc reţetele lor originale, iar juriul degustă de la bob-gulaş, până 
la gulaş cu cartofi şi carne de vită sau de oaie. Cât timp se prepară mâncarea şi ceaunele-s pe foc, atmo-
sfera este întreţinută de artişti locali care susţin spectacole folclorice. În anumiţi ani, festivalul a avut un 
scop caritabil, iar cu banii strânşi a fost reabilitat acoperişul bisericii ortodoxe. 

▪ În anul 2005, satul Breb a găzduit Cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească ale 
Institutului Cultural Român. Profesori universitari, studenţi, funcţionari publici din Italia, Macedonia, 
Germania, Finlanda, Israel, Coreea de Sud, Suedia etc. au venit să ia contact direct cu realitatea lumii 
rurale, satul Breb fiind un teritoriu de cercetare etnografică pentru virtuţile conservării elementelor tra-
diţionale. 

▪ În satul Hoteni, Tânjaua este denumirea obiceiului de primăvară când se sărbătoreşte pluga-
rul care a ieşit primul la arat în primăvara respectivă. Până prin anul 1965, această sărbătoare câmpe-

nească se ţinea în satele Hărniceşti, Sat-
Şugatag şi Hoteni. Începând de atunci, 
evenimentul se desfăşoară numai în Hoteni. 
Ansamblul din lemn alcătuit din proţap şi 
jug poartă numele de tânja. La tânja se în-
jugă doi boi şi se trage plugul sau grapa 
când se ară ogorul. Acest obicei agrar se 
sărbătoreşte, de regulă, în a doua duminică 
a lunii mai. Un alai de feciori, îmbrăcaţi în 
costume viu colorate, cu tânjale împodobite 
cu panglici multicolore, ştergare albe şi 
crengi de mesteacăn, însoţeşte pe primul 

gospodar ieşit cu plugul în acel an la arat, protagonistul evenimentului. Tradiţia cere ca sărbătoritul să 
dea de băut şi de mâncat la tot satul. Nu există decât o singură soluţie pentru a scăpa de această obliga-
tivitate: fuga. Pe tot parcursul drumului este urmărit de nişte paznici, numiţi „fugai”, care au rolul de a-l 
prinde şi pune înapoi pe „tileguţă”. Ceteraşii întreţin cu un ritm constant mersul oscilant al tânjelei. Ma-
nifestarea populară este un prilej de bucurie pentru localnici şi pentru oaspeţi, turiştii prezenţi fiind 
atraşi de frumuseţea costumelor populare, a cântecelor şi dansurilor prezentate.   

▪ După anul 1989, activitatea artistică în Hoteni a fost însufleţită de Ioan Pop, iniţiatorul Gru-
pului Folcloric „Iza”, compus din solist vocal, interpreţi la zongoră, vioară, tilincă, contrabas, dobă, 
precum şi din solistele Voichiţa Tepei şi Anuţa Pop. Prin intermediul acestui grup, muzica populară a 



Dicţionarul localităţilor 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

129 

ajuns în toată lumea, din Coreea de Sud până în Columbia, din America de Nord până în Israel şi în toa-
te statele europene. De-a lungul timpului, grupul folcloric a evoluat la Festivalul de Muzică, Teatru şi 
Film „Europalia” din Bruxelles, la Institutul Cultural Român din Lisabona, la Festivalul Naţional „Tara-
furi şi fanfare” din Suceava, la Teatrul Új Színház din Budapesta, la Festivalul de Teatru şi Artă Stradală 
din Valladolid (Spania), la Festivalul Internaţional din Limoges (Franţa) etc. În tragedia greacă Electra, 
după Sofocle, pusă în scenă de regizorul Mihai Măniuţiu, Grupul Folcloric „Iza”, condus de Ion Pop, a 
făcut parte din distribuţie şi a asigurat coloana sonoră. Ineditul spectacolului constă în faptul că pe sce-
nă se împletesc texte ale tragediei elene cu muzica de pură autenticitate ritualică a Maramureşului, muzi-
ca din acest ţinut dând o valoare aparte cuvintelor tragicilor greci. 

▪ Ion Pop, zis Popicu, ţăran din Hoteni, a adus din nou la lumină Jocul satului, punându-şi la 
dispoziţie curtea proprie, „făcând pământul să duduie din temelii” în trei sate: Breb, Hoteni şi Şugatag. 
Tinerii, îmbrăcaţi în costum popular (cămeşi, gatii, sugne, traiste, mânecări şi clopuri înstruţate) joacă în 
şopru, într-o bătaie ritmică de opinci şi cizme. „Zisul” la ceteră îi este rezervat lui Ioan Cioată, zis Paga-
nini, cel care „face vrăji” cu instrumentul său. În anul 2000, Fundaţia de Artă Tradiţională „Iza 
Popeluc”, în colaborare cu Muzeul Ţăranului Român, a organizat prima ediţie. De atunci, în fiecare va-
ră, se încearcă revigorarea acestei tradiţii. 

▪ În cadrul proiectului Artă şi solidaritate, se desfăşoară Tabăra Socială de Artă din Hoteni, ini-
ţiată de pictorul Simion Pop. Tabăra a avut la bază dorinţa preotului profesor Ioan Ardelean nu doar de 
a ajuta copiii fără familii, ci şi de a ridica la Hoteni o Casă a Bunicilor. Peisajele în ulei care au fost exe-
cutate vor fi scoase la licitaţie, iar banii obţinuţi se vor folosi pentru construirea unei case de bătrâni în 
Hoteni. 

▪ Artistul plastic olandez Menno Dijkhuis, originar din Rotterdam, absolvent de studii de gra-
fică publicitară şi de pictură în India, revine periodic în Maramureş, în satul Breb, pentru a picta. Lucră-
rile sale au fost expuse în mai toate galeriile din Olanda, dar şi în alte ţări ale lumii. Expoziţia deschisă la 
Sighetul Marmaţiei, pe data de 19 septembrie 2005, cuprinde 15 lucrări care au fost pictate în vara acelui 
an la Breb. 

▪ „Coconii din Breb”, un grup de voluntari organizat în cadrul Fundaţiei „Noi Orizonturi” sub 
îndrumarea preotului Marian Vasile Pop, are ca ţintă directă promovarea tradiţiilor autentice locale şi a 
ecoturismului. După mici promovări ca Şezătoarea sau Jocul Satului, au finalizat primul lor mare pro-
iect, un ghid turistic al satului Breb, lansat pe data de 15 iulie 2018, în cadrul unui Festival de Joc şi Voie 
Bună, organizat tot de coconi. 

▪ Festivalul Tradiţiilor Locale şi Conservarea Biodiversităţii a debutat în anul 2004, la Oc-
na-Şugatag, şi a vizat preocupări legate de protecţia vieţii sălbatice din zonele umede, obiectivele turisti-
ce insuficient valorificate, protejarea ariilor din mediul silvic şi altele. La simpozionul ştiinţific din cadrul 
festivalului au participat Dan Munteanu, membru corespondent al Academiei Române, ing. Filip Moi-
sei, preşedintele Societăţii Ecologiste Maramureş, ing. Costel Bucur, de la Direcţia Silvică Baia Mare, 
Gheorghe Voinescu, directorul Agenţiei de Protecţia Mediului Baia Mare. 

 
Obiective turistice 
 
Staţiunea balneoclimatică permanentă Ocna-Şugatag, supranumită şi „perla” judeţului, si-

tuată în depresiunea Maramureş, funcţionează, fără întrerupere, din anul 1911 până în prezent. 
Ocna-Şugatag, staţiune balneară la 490 m înălţime. Ape cloruro-sodice concentrate. Aceleaşi indicaţiuni ca pen-

tru Coştiui. Câteva lacuri sărate în puţurile vechilor ocne de sare. Locuinţe la săteni. Anotimp: iulie-august. Gară locală 
pe linia Sighet-Şugatag. (Enciclopedia României, 1938). 

Principalii factori terapeutici sunt apele minerale cloruro-sodice concentrate ale lacului format 
pe gura unei vechi saline. În staţiune se găsesc instalaţii pentru băi calde cu apă minerală, bazin pentru 
băi reci şi ştrand pentru helioaeroterapie. 

Lacul „Gavrilă” este cel mai mare lac antroposalin din ţară, unde se pot pescui peşti de apă 
dulce în pătura superioară care se află deasupra apei sărate. Băile vechi situate în apropierea Lacului 
„Gavrilă” au fost administrate în trecut de Consiliul popular al comunei şi erau considerate doar de in-
teres local, funcţionând numai în sezonul cald. Din anul 2006, pe vechiul amplasament, s-au construit 
hoteluri, căsuţe de lemn, bazin exterior cu apă încălzită. 
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Pădurea Crăiasca, aflată sub patronajul Academiei Române, cu o suprafaţă de 44 hectare, este 
o arie protejată cu exemplare seculare de gorun şi larice. Fauna acestei păduri se mândreşte cu nume-
roase specii de păsări, printre care ciocănitoarea de stejar, huhurezul mic, corbul, graurul, gaiţa, o multi-
tudine de amfibieni şi reptile. 

Tăurile de la Hoteni, rezervaţie de importanţă ştiinţifică, se găsesc la intrarea în sat şi grupea-
ză, pe 2,51 hectare, trei lacuri şi o mlaştină. Lacurile sunt eutrofe, adică bogate în materie nutritivă, iar 
mlaştina e oligotrofă, adică săracă în minerale şi nutrienţi. În lacurile de formă alungită, de culoare ma-
ronie, trăiesc specii de peşti, broaşte ţestoase de apă dulce şi numeroase alge.  

Biserica veche de lemn din Breb a fost ridicată, cel mai probabil, în 1622, stând astăzi în rân-
dul celor mai vechi păstrate în Maramureş şi în Transilvania, cu cel mai vechi turn al unei biserici de 
lemn (datat din 1531). Locaşul de cult cu hra-
mul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” a fost 
refăcut în câteva rânduri: în 1629 a fost pictat, 
iar în 1643 lărgit. Au urmat reparaţii importan-
te în 1715 şi 1864. Bârnele pereţilor sunt unite 
la capete prin îmbinarea în stilul coadă de rân-
dunică. Uşile împărăteşti sunt sculptate cu mo-
tivul viţei-de-vie. Biserica păstrează o colecţie 
deosebit de valoroasă de icoane pe lemn, de 
secol XVII, XVIII şi XIX şi una de covoare 
maramureşene din prima jumătate a secolului 
al XX-lea, specifice Văilor Marei şi Cosăului. 
Un ajutor binevenit pentru reabilitarea bisericii 
a venit din partea prinţului Charles, care, prin programul „Ambulanţa pentru Monumente”, a donat 
5.000 de lire pentru schimbarea acoperişului şubred al acesteia. Scriitorul britanic William Blacker de-
scrie în detaliu eforturile depuse pentru salvarea bisericii din Breb, relatează date despre satul şi localni-
cii lui în volumul Along the enchanted way.  

Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” din satul Hoteni, ridicată în anul 1970 
şi declarată monument istoric de interes naţional, a fost cumpărată şi adusă din satul Slatina, Ucraina. 
Conform unei însemnări de carte, „în anul 1790 s’au zidit beserica Slatinei” în locul celei „ce mai nainte 
au ars, 1784”. Datarea bisericii a fost verificată dendrocronologic, lemnul pentru ridicarea ei fiind tăiat 
în iarna dintre anii 1788-1789. Cu ocazia remontării bisericii, pronaosul a fost mult lărgit spre apus, pen-
tru a face loc la mai multe participante de gen feminin în biserică. 

Biserica din Sat-Şugatag a fost construită în 1642 din lemn de stejar pe locul alteia mai vechi 
şi are hramul „Cuvioasa Paraschiva”. Planul bisericii este dreptunghiular, la care se adaugă absida altaru-
lui. În pronaos, ca şi la alte biserici, a fost pictată Judecata din urmă, în naos scene din viaţa lui Iisus 
Hristos, iar în altar chipul Cuvioasei Paraschiva. Pictura a fost executată de Gheorghe din Deseşti. Preo-
ţii care au slujit în acest lăcaş de cult, la fel ca şi alţi preoţi maramureşeni, au avut legături cu ierarhi din 
Ţările Române şi au cumpărat de acolo cărţi sfinte ortodoxe pentru biserică.  

La aceste edificii pentru celebrarea cultului creştin se adaugă Biserica „Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel” de rit romano-catolic, construită în anul 1836, Biserica de lemn din Ocna-Şugatag, ctitori-
tă în anul 1975, cu hramul „Duminica tuturor sfinţilor” şi Biserica Ortodoxă cu hramul „Sfânta Tre-
ime” din Breb, construită, în anul 1981, din cărămidă şi beton. 

 
Oameni de seamă ai locului 
 
Marga Barbu, actriţă, s-a născut pe data de 24 februarie 1929, în Ocna-Şugatag. În 1950 a ab-

solvit I.A.T.C. „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti. A debutat pe scena Teatrului Armatei în anul 1952. 
A avut o carieră impresionantă în teatru şi cinematografie, rămânând cunoscută în memoria publicului 
prin rolurile interpretate în seriile „Haiducii” (Aniţa) şi „Mărgelatu” (Agatha Slătineanu), cât şi pentru 
cel din „Domnişoara Aurica”. S-a stins din viaţă pe 31 martie 2009, la Bucureşti. 

Tit Bud, preot şi folclorist, născut în data de 24 decembrie 1846, în localitatea Sat Şugatag. A 
urmat studiile secundare la Ungvar şi Beiuş, iar după obţinerea bacalaureatului, în anul 1865, şi-a finalizat 
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studiile, în domeniul teologiei, la Gherla. Ca revizor diecezan, preşedinte al Reuniunii docenţilor români 
din Maramureş, vicepreşedinte al Societăţii ASTRA din Maramureş, timp de trei decenii (1887-1917), şi 
vicepreşedinte al Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş, a contribuit la dezvoltarea învă-
ţământului, a întreprins studii de istorie bisericească, a tradus literatură universală şi a impulsionat cerce-
tările de folclor în ţinut. Preocupat de cercetarea folclorului, primele texte le tipăreşte în revista Familia, 
manuscrisul său fiind păstrat la Biblioteca Academiei Române şi studiat de cei interesaţi de cultura şi fol-
clorul Maramureşului istoric. A încetat din viaţă în data de 19 august 1917, la Sighetul Marmaţiei. 

Vasile Chira, preot, s-a născut la 7 noiembrie 1962 în localitatea Breb şi a urmat Seminarul Te-
ologic Ortodox la Cluj-Napoca, după care Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, 
promoţia 1990; Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca. Este doctor în Filosofie al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi lector universitar la Fa-
cultatea de Teologie „Andrei Şaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Din anul 2006 este 
membru al Uniunii Scriitorilor din România. 

Nicoară Hotea, meşter popular din Sat-Şugatag, a cusut şi brodat cojoace din piele, cu orna-
mente tradiţional maramureşene, purtate de fetele şi feciorii de pe Iza şi Mara. Despre îndeletnicirea sa 
vorbesc numeroasele diplome câştigate la diferite concursuri de creaţie populară la care a participat, 
printre care premiul al II-lea la Festivalul Naţional „Cântarea României” (1977). În cartea de onoare a 
casei sale, vizitată zilnic de turişti, cu toate că nu este consemnată în niciun ghid al localităţii, şi-au scris 
opiniile regizorul Liviu Ciulei („îi mulţumesc artistului Nicoară Hotea pentru mâinile lui în care se pre-
lungeşte sufletul maramureşean”), etnograful norvegian Bijon Vezentan („simţ al ritmului predominant 
faţă de cromatism. Multă dăruire”).  

Kolozsvári Adalbert, tâmplar, artizan, constructor de unelte ţărăneşti, dogar, originar din Oc-
na-Şugatag, este cunoscut de „obştea satului” pentru vazele de flori, lămpile de perete, şfeşnicele de lu-
mânări şi alte obiecte artistice confecţionate din lemn. Pe lângă pasiunea prelucrării lemnului, are o în-
clinaţie aparte spre muzică, fiind un talentat artist instrumentist la mandolină. 

Gheorghe Pop, preot, născut la data de 15 martie 1944 în Sat-Şugatag, absolvent al Seminarului 
Teologic din Cluj şi al Facultăţii de Teologie din Sibiu. Împreună cu alţi tineri intelectuali din Cicârlău a 
înfiinţat Cenaclul de Cultură „Vasile Lucaciu”. Este paroh al Bisericii Ortodoxe „Sfinţii Arhangheli Mi-
hail şi Gavril” din Seini, din anul 1982, iar la târnosirea lăcaşului de cult, în anul 2012, i-a fost conferită 
distincţia „Crucea maramureşeană pentru clerici”. În anul 2003, la Editura Enesis din Baia Mare, în co-
laborare cu fiul său, preot-profesor Tomel Pop, publică o amplă monografie a oraşului Seini, Cartea cetă-
ţii Zynir. În anul 2013, Consiliul local al comunei Cicârlău i-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare. 

Vasile Pop de Hoteni, născut la 13 ianuarie 1877 în satul Hoteni, a fost unul dintre participan-
ţii la încoronarea regelui Ferdinand I, eveniment care s-a ţinut la Alba Iulia. În anul 1917, după război, a 
fost ales primar al comunei, datorită calităţilor sale de bun gospodar. A fost delegat la Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918. 

Petru Pop Niţă, sculptor în lemn din Breb, prelucrează cu talent, pricepere şi iscusinţă, înnobi-
lând lemnul şi dându-i viaţă, transformându-l în artă tradiţională românească. Petru Pop lucrează lemn 
de paltin, cireş, păducel, păr şi ulm. Consideră lemnul deosebit de valoros, ca şi aurul, şi realizează fuse 
cu zurgălăi, prescurnicere, cauce, săsăriţe, cruci diferite, linguri de mai multe feluri. Acasă la el şi-a ame-
najat un atelier şi o expoziţie într-o casă de lemn, care numără peste 500 de exponate. 

Marin Slujeru, poet, născut pe data de 21 iunie 1954 la Ocna-Şugatag, profesor la Şcoala cu 
Clasele I-VIII Sarasău, membru al Cenaclului literar „George Coşbuc” din Sighetul Marmaţiei. A debu-
tat editorial în anul 1999, la Editura Echim din Sighetul Marmaţiei, cu volumul de versuri Pauza de lectu-

ră. A colaborat la publicaţiile Poesis, Contrapunct, Archeus, Graiul Maramureşului, Jurnalul de Sighet. 
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FILE DIN CRONICA LOCALITĂŢII OCNA-ŞUGATAG 

 
1317 – cnezatul Marei era constituit din nouă sate: Giuleşti, Mestecăniş, Sat-Şugatag, Ocna-

Şugatag, Hărniceşti, Deseşti, Crăceşti, Copăceşti, Breb. 
1360 – sunt consemnate în documente aşezările Breb, Sat-Şugatag; o aşezare cu numele Zlatina, 

lângă Ocna-Şugatag, era centrul a 6 sate aparţinătoare nobililor români din Giuleşti. 
1390 – Ţara Maramureşului, bogată în zăcăminte, nu putea fi lipsită de un drum pe care să se 

transporte bolovanii extraşi la Rona şi Ocna-Şugatag, la Valea Sării şi la alte ocne, sau care să lege Mara-
mureşul propriu-zis cu zonele metalifere de la Baia Mare şi Baia Sprie. La 1390 este pomenit acest drum. 

1435 – începe răzvrătirea lucrătorilor de la ocnele de sare din Maramureş (Ocna-Şugatag şi Coş-
tiui) împotriva cămăraşilor regali. 

1442 – satul Breb ajunge în stăpânirea puternicilor cneji giuleşteni, prin donaţie. Aceştia îl înlătu-
ră pe cneazul satului Breb, dar Petru Gherheş de Sarasău îl impune cu forţa şi-l restabileşte în drepturi. 

1642 – se construieşte biserica de lemn din Sat-Şugatag, cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”. 
1700 – funcţionează salinele de la Ocna-Şugatag; este semnalată existenţa unei şcoli româneşti în 

satul Breb; se introduc matricole bisericeşti în Sat-Şugatag. 
1737 – în satul Breb funcţiona şcoală confesională. Este una dintre cele mai vechi şcoli săteşti 

din Maramureş. 
1746 – se cumpără un Antologhion de Râmnic (1745) pe seama bisericii din Breb. 
1760 – mai mulţi locuitori din Hoteni cumpără, cu o însemnată sumă de bani, un Minei rusesc 

pentru biserica din sat. 
1765 – este menţionată pentru prima data mănăstirea din Breb. 
1777 – iau fiinţă noi centre de exploatare a sării la Ocna-Şugatag şi Ocna-Slatina. 
1778 – Sat-Şugatag trece sub patronajul Erariului, fiind sat iobăgesc. 
1780-1793 – în această perioadă, în Sat-Şugatag au oficiat preoţi ruteni care niciodată n-au învă-

ţat româneşte. Au fost numiţi aici de Episcopia Muncaciului cu scop de rutenizare a românilor. 
1811 – în biserica din Sat-Şugatag, pe uşorul din dreapta, zugravul Falunevici Vasilie scrie această 

dată. 
1801 – se cumpără un Apostol de Blaj (1767) pe seama bisericii din Breb. 
1805 – se introduc matricole bisericeşti în Ocna-Şugatag. 
1817 – se introduc matricole bisericeşti în Hoteni. 
1825 – satul Hoteni avea 325 de locuitori. 
1829 – este consemnată şcoala din Sat-Şugatag. 
1835 – este semnalată existenţa bisericii de piatră din Ocna-Şugatag. 
1836 – pe un Apostol de la Blaj al bisericii din Ocna-Şugatag se arată că biserica de aici a fost 

sfinţită la această dată. 
1846 – s-a născut, în Sat-Şugatag, Tit Bud, provenit dintr-o familie de clerici; la Breb ia fiinţă o 

staţiune balneară. 
1861 – Ocna-Şugatag, împreună cu filia Hoteni, se constituie în parohie. Biserica din sat era co-

mună cu a romano-catolicilor. Erau în jur de 500 de credincioşi numai la Ocna-Şugatag. Primul preot: 
Ştefan Opriş. 

1873 – apa minerală de la Breb a obţinut Diploma de merit la expoziţia mondială de la Viena. 
1880 – Tit Bud este numit preot în Sat-Şugatag. 
1882 – din acest an există edificiu şcolar din lemn în Sat-Şugatag. 
1887 – vicariatul roman greco-catolic din Maramureş este încredinţat protopopului Tit Bud, pa-

roh în Sat-Şugatag. 
1891 – „Reuniunea docenţilor români din Maramureş” îl premiază pe învăţătorul Axentiu Sabo 

din Sat-Şugatag pentru altoirea pomilor fructiferi. 
1893 – La Ocna Şugatag lucrau 339 de bărbaţi, o femeie şi 26 de copii, care scoteau sare în va-

loare de 1.721.000 florini, cheltuielile de exploatare fiind de 83.555 florini. Minele de la Budeşti sunt 
cumpărate de austriacul Alois Müller, care va investi în construcţia unei căi ferate înguste până la Ocna-
Şugatag şi a unei mori hidraulice cu valţuri pentru prelucrarea minereului. 
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1895 – în satele Hărniceşti şi Sat-Şugatag aproape toţi locuitorii erau ştiutori de carte. Meritele în 
acest sens îi revin lui Tit Bud. 

1898 – în localitatea Breb exista staţiune balneară, la 748 m altitudine sub Gutâi, cu 26 de came-
re, salon de dans, restaurant, 6 cabine cu 12 vane. Avea 3 izvoare (2 pentru băi şi una pentru băut) cu 
apă sulfuroasă şi sărată; se construieşte biserică în Hoteni. 

1900 – după recensământul din acest an, populaţia din localităţile maramureşene era următoarea: 
Breb: 1.531, 1.341 români; Hoteni: 409, 386 români; Ocna-Şugatag: 1.792, 465 români; Sat-Şugatag: 
1.086, 1.032 români. 

1911 – se construieşte edificiu şcolar din lemn la Hoteni. 
1914 – Breb, comună mică cu parohie veche. Biserică de lemn cu hramul Sf. Arhangheli, edifica-

tă în 1531. Casa parohială şi edificatele economice de lemn. Şcoală de zid. Matricole din 1790. Şcolari de 
toate zilele 97, de repetiţie 42. Paroh: Victor Coman. Exista sinagogă iudaică. Populaţia după religie: 
1.061 gr. cat., 1 rom. cat., 240 izraeliţi. 

Hoteni, filie a Ocnei-Şugatag. Biserică de lemn cu hramul Sf. Arhangheli, edificată în anul 1898. 
Şcoala de lemn. Matricole din 1817. Şcolari de toate zilele: 72, de repetiţie 22. Cantor-învăţător: Ioan 
Paşcu. Populaţia după religie: 411 gr. cat. şi 18 izraeliţi. 

Ocna-Şugatag, comună mare. Parohie înfiinţată în anul 1861. Biserică de zid cu hramul Naşterea 
P.C.V. Maria, comună cu a romano-catolicilor, edificată în anul 1835. Casa parohială de zid. Şcoala de 
zid. Matricole din 1805. Şcolari de toate zilele 83, de repetiţie 32. Paroh: Alexandru Gogea. Populaţia 
după religie: 503 gr. cat., 1.307 rom. cat., 20 helvetici, 1 unitarian şi 70 izraeliţi. 

Sat-Şugatag, comună mică cu parohie veche. Biserică de lemn cu hramul Sf. Paraschiva, edificată 
în 1642. Casa parohială şi edificatele economice de lemn. Matricole din 1700. Şcolari de toate zilele 46, 
de repetiţie 51. Exista sinagogă iudaică. Populaţia după religie: 1.012 gr. cat., 1 rom. cat. şi 65 izraeliţi. 

 
NOTĂ: Selecţie din File de cronică. Ţinuturile Chioar, Codru, Lăpuş, Maramureş. Vol. 1: din paleoli-

tic până în 1918 / Laura Temian, Lazăr Temian, Valentin Băinţan... ; Coordonator ştiinţific: prof. dr. Te-
odor Ardelean. Baia Mare: Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2016, pp. 23, 36, 47, 65, 67, 176, 254, 
258, 267, 277, 289, 291, 294, 323, 325, 331, 334, 341, 342, 346, 347, 354, 387, 415, 428, 434, 454, 462, 
463, 468, 481, 482, 483, 561, 562. 

Din folclorul localităţii 

Horă din Breb 
Măi mândrule, pentru tine 
M-o mâncat multă ruşine 
C-am plecat să mărg în jos – 
Doru tău iară m-o-ntors, 
Şi-am plecat să mărg în ţară –  

Doru tău m-o adus iară. 
Nu-i bai, mândruţ, că ţi-oi fa 
Să te doaie inima, 
Şi tu, mândruţ, mi-ai făcut 
Şi inima ce m-o durut. 

(de la Maria Tiran, 62 ani, 1982) 
„Calendarul Maramureşului”, 2, nr. 2, dec. 2005-mart. 2006, p. 103 

 
Bocet din Hoteni 
Mult eşti moarte-nşelătoare 
Când îi omu ca o floare, 
Tu îl iei de pe picioare 
Şi îl tomneşti la răcoare. 
La om când vine vremea 

Nime’ leac nu-i poate da 
Când zilele s-o gătat 
Nime nu-i poate da leac. 
Nu ştiu moarte ce să fac 
Să te blestem or să tac. 

(versuri compuse de diacul Gheorghe Tiran din Hoteni) 
 
Stâna prădată 
Ină, tată, ină! 
Oile furatu, 
În ţară mânatu, 

Pe mine legatu! 
Eşi, tată, afară, 
Oile-s pe ţară! 

(culegător Tache Papahagi, de la Tudor Tincu, Sat-Şugatag). 
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Baia Mare, paşi pe urmele istoriei. 

O viziune istorică a potenţialului turistic urban 

 
Mihai COTEA 

Sibiu 
 

Despre conceptul general „turism” s-au scris o mulţime de cărţi în care domeniul a fost întors pe toa-
te feţele: ghiduri, albume, lucrări de specialitate etc. Cu un palier mai jos, dacă ne referim la „turismul din 
România”, vom găsi şi aici un sector destul de bine fructificat, inclusiv tratându-se regiunile istorice, cu pre-
cădere Transilvania cu istoria şi cultura sa bogate şi atractive pentru persoane interesate de această zonă, din 
exterior şi nu numai. Perspectivă din care Maramureşul nu se dezice şi, în ultimii ani, regiunea a fost populari-
zată tot mai tare prin mass-media şi în domeniul turistic prin intermediul ghidurilor de călătorie, scrise în dife-
rite limbi străine, al albumelor de fotografii ş.a.m.d. Cu toate acestea, atunci când dorim să căutăm informaţii 
mai în amănunt despre oraşul desemnat reşedinţă de judeţ a Maramureşului (chiar dacă Baia Mare se află în 
Transilvania şi, etnografic vorbind, face parte din zona Chioarului), observăm cu oarecare tristeţe că ele sunt 
destul de sărace şi amintite doar în trecere în categoria informaţiilor generale despre regiunea Maramureşului. 

Din păcate, ne aflăm în faţa unei realităţi de necontestat, şi anume că atât turiştii de la noi din ţară, 
cât până şi băimărenii cunosc informaţii destul de puţine despre propriul oraş, în mentalul colectiv Baia Ma-
re rămânând cu sintagma de „oraş industrial”. Câţi cunosc povestea Turnului Sf. Ştefan? Câţi ştiu legenda lui 
Pintea legată de Bastionul Măcelarilor? Dar oare câţi îşi mai amintesc că Baia Mare a fost cândva staţiune 
climaterică? E o realitate crudă, dar care poate fi modificată cu siguranţă, iar demersul de faţă poate fi la fel 
de bine un „deşteptător cultural”. 

 

Schiţă de portret istoric 
 
Contrar părerilor unora, care consideră oraşul Baia Mare drept unul relativ nou, calculând probabil 

existenţa sa începând cu anii în care s-au construit Centrul Nou şi cartierele de blocuri socialiste, această ur-
be are în spate un trecut îndelungat şi deosebit. Există diverse opinii şi idei referitoare la momentele cheie 
ale oraşului, însă toate ajung într-un singur punct de pornire, şi anume momentul atestării documentare a 
aşezării, iar 1329 este anul unanim acceptat de către istorici a fi anul cu pricina. Referitor la denumirea aşeză-
rii, însă, există diferite opinii. 

În broşura1 Primăriei Municipiului Baia Mare, editată în colaborare cu Muzeul Judeţean Maramureş şi 
Asociaţia „Prietenii Muzeului”, se vorbeşte despre denumirea de Rivulus Dominarum (Râul Doamnelor) 
atunci când se menţionează momentul atestării. Cu toate acestea, Radu V. Meruţiu, în cartea2 sa, ne oferă in-
formaţii ceva mai deosebite. Autorul susţine că prima atestare a oraşului ar fi avut loc cu doi ani înaintea celei 
oficiale, deci în 1327, într-un document în care „Baia Mare este denumită Zazar-bánya (Baia Săsarului)”3. În 
aceeaşi publicaţie, Meruţiu se apropie puţin de teoria oficială, menţionând că „peste câţiva ani se găseşte în 
documentele oraşului numirea de Rivulus Dominarum, în ungureşte Asszonypataka”4. Totuşi, autorul aduce în 
atenţie şi un fapt mai puţin cunoscut când susţine că „Baia Mare avea prin veacul al XIV-lea şi un nume ger-
man, Hungarische Neustadt, ceea ce dovedeşte (şi se confirmă prin documente) că oraşul minier Baia Mare a 
fost întemeiat de colonişti germani, cari s’au ocupat cu mineritul”5. Din păcate, documentele la care făcea re-
ferire Radu Meruţiu nu sunt menţionate de acesta nicăieri, astfel că nu putem acorda credit momentan teoriei. 

În secolele al XIV-lea şi al XV-lea, aşezarea Baia Mare primeşte cele mai importante drepturi, şi 
anume: dreptul de a-şi alege propriul jude şi juraţii (1347), scutirea de vamă a oraşului (1454), dreptul de a se 
înconjura cu ziduri (1469), dreptul de judecată acordat judelui şi consiliului oraşului Baia Mare (1496), de aici 
rezultând independenţa instituţiei judecătoreşti şi trecerea oraşului în rândul „oraşelor regale libere”6. Tot 

                                                 
1 Grigore Man (coord.), Baia Mare – oraş medieval, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2004, p. 3. 
2 Radu V. Meruţiu, Contribuţiuni la studiul regiunii Baia Mare – Baia Sprie, Institutul de arte grafice „Ardealul”, Cluj, 1934, p. 9. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Grigore Man (coord.), op. cit., p. 3. 
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aici se cuvine să amintim şi cămara regală din Baia Mare, înfiinţată la 1411 şi care cuprindea în raza sa terito-
rii importante precum Sătmarul, Ugocea şi Maramureşul (la ultimele două luând în considerare adevărata lor 
întindere şi faptul că acum fac parte total sau parţial din actuala Ucraina). 

Dreptul de batere a monedei în plin secol al XV-lea, odată cu urcarea lui Matia Corvin pe tronul 
maghiar, reprezintă un moment crucial pentru oraş. Moneda care se bătea în Monetăria de la Baia Mare era 
ducatul. În secolul al XVI-lea, pe monedele bătute aici apare reprezentarea siglei oraşului alături de stema 
aferentă (două târnăcoape de miner încrucişate). De aici încolo, dezvoltarea unor meşteşuguri a devenit 
aproape naturală. Acum apar diferite bresle care activau pe teritoriul oraşului. Rolul lor pentru oraş era de a 
aproviziona atât aşezarea, cât şi împrejurimile sale cu diferite produse meşteşugăreşti, „de a organiza produc-
ţia de mărfuri intra murros şi de a îndepărta concurenţa existentă”7. Dar aceste bresle nu-şi restrângeau activi-
tăţile doar la cele menţionate înainte, ci dimpotrivă, ele trebuiau să îndeplinească şi alte roluri. De exemplu, 
poate mai puţin cunoscută este ipostaza de apărători ai cetăţii în caz de primejdie, prin supravegherea porţi-
lor şi turnurilor oraşului, care mai apoi le-au purtat cu onoare numele8. 

L-am menţionat anterior pe regele Matia Corvin legat de primirea dreptului oraşului de a bate mo-
nedă, şi adaug alte câteva elemente importante din timpul domniei sale care au influenţat Baia Mare. Perioa-
da de domnie a lui Matia Corvin este sinonimă cu perioada de prosperitate a oraşului Baia Mare şi cu apariţia 
unui avânt economic demn de luat în seamă. „Nu trebuie uitat însă, că interesul vădit al regelui Matia Corvin 
faţă de acest spaţiu se datorează bogatelor filoane de aur şi argint care au dat regelui în jur de 500 de kilo-
grame de aur anual, Monetăria Baia Mare realizând în perioada respectivă peste 30% din toată cantitatea de 
monede bătute în regat, circa 20.000 de florini de aur”9. Am ales să împărtăşesc acest citat cu scopul precis 
de uşurare a creării unei imagini mai clare a epocii şi motivelor care au dus la interesul subit al regelui faţă de 
urbea în cauză. Nici mineritul nu rămâne ignorat de proaspătul rege. Încă din 1458, primul an al domniei 
sale, întăreşte privilegiile acordate oraşelor Rivulus Dominarum şi Mons Medius (Baia Mare şi Baia Sprie). 
„Matia Corvin va rămâne cu siguranţă în memoria locuitorilor oraşului Baia Mare ca fiind cel în timpul căru-
ia a început înconjurarea oraşului cu ziduri şi s-a finalizat construirea Turnului [Sf.] Ştefan”10. Se pare că, 
printr-un privilegiu acordat la 9 noiembrie 1469, regele permitea oraşului să fie împrejmuit cu ziduri, motivul 
cel mai pragmatic fiind oprirea atacurilor românilor din Moldova11. Zidurile puternice din piatră şi cărămidă 
cu bastioane în jurul oraşului sunt dovada deciziei regelui de a fortifica oraşul. Dintre acestea, doar Turnul 
Măcelarilor mai poate fi admirat astăzi. 

De a doua jumătate a secolului al XV-lea se leagă construcţia mai multor case-emblemă ale oraşului. 
Unii istorici leagă finalizarea construcţiei Casei Elisabeta (sau „Casa Erzsébet”, cum mai este cunoscută) de 
domnia lui Matia, dar lipsa documentelor ne îndreptăţesc să punem la îndoială această supoziţie. 

Sigiliul octogonal al oraşului apare pe o serie de documente emise de 
Matia Corvin. Acest sigiliu este cel mai vechi al oraşului, „între liniile paralele 
crestate ale formei geometrice putându-se citi inscripţia Sigillum de Rivulo 
Dominarum. Mutuus amor civium optimum est civitatis firmamentum”12. Acest sigiliu a 
fost folosit numai la o serie de documente de mare importanţă, astfel încât 
valoarea sa a crescut considerabil. În decursul unui secol îl găsim doar de două 
ori, în 1408 şi 1480. Acesta este şi ultimul an când apare, deoarece din 1483 
oraşul are un nou sigiliu, de data aceasta de formă rotundă. 

Un document care astăzi stârneşte hazul celor care-l consultă dispune 
funcţionarilor cămării băimărene să limiteze dreptul oraşului Baia Sprie în vin-
derea vinului pe teritoriul oraşului Baia Mare, deoarece „minerii pierd prea mult timp în cârciumi şi asta, fi-
reşte, în detrimentul mineritului”13. 

Din păcate, după cum era de aşteptat, moartea regelui Matia Corvin (în anul 1490) aduce cu sine o 
perioadă considerabilă de frământări şi lupte dinastice care nu ajută deloc aşezarea noastră. Desigur, mai tre-
buie puse la socoteală şi distrugerile provocate de ocupaţia poloneză, care aduc şi primele semne de decăde-

                                                 
7 Ibidem, p. 4. 
8 Vezi cazul Turnului Măcelarilor, singurul rămas în picioare până astăzi. 
9 Klara Guşeth (coord.), Matia Corvin. Documente din arhivele maramureşene, s.n., Baia Mare, 2008, pp. 1-2. 
10 Ibidem, p. 2. 
11 Aici ne referim la atacurile din partea lui Ştefan cel Mare din 1469, care se răzbuna cu această ocazie pentru pustiirea Mol-
dovei de către armata lui Corvin din urmă cu doi ani. 
12 Klara Guşeth (coord.), op. cit., p. 5; traducere aproximativă a inscripţiei: „Sigiliul Râului Doamnelor. Dragostea mutuală 
pentru ajutorul locuitorilor unui oraş este cea mai bună”. 
13 Ibidem. 



Varia 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

141 

re, pentru a avea un tablou complet.  
Un alt volum reprezentativ pentru descrierea de ansamblu a oraşului Baia Mare este Monografia muni-

cipiului Baia Mare (vol. I). Deşi cu dată de apariţie destul de îndepărtată de zilele noastre (1972), se pare că 
până azi volumul a rămas printre puţinele scrieri de referinţă în limba română cu referire la oraş. Conform 
acestuia, şi referitor la perioada istorică în discuţie, „existenţa unei populaţii vechi încă înaintea aducerii unor 
colonişti este confirmată documentar în anul 1347, când se menţionează că cererea acordării de libertăţi de 
către reprezentanţii oraşului se face «în numele tuturor orăşenilor şi oaspeţilor noştri»”14. Deşi nu se definesc clar 
termenii de „populaţie veche” şi „colonişti”, deşi se conferă o sursă arhivistică, iar anul menţionat merge 
uşor după prima atestare cu vreo 20 de ani, ipoteza înaintată merită măcar cercetată mai îndelung. De acelaşi 
an, autorul se leagă pentru a ne prezenta faptul că primele informaţii legate de existenţa oraşului Baia Mare, 
„organizarea, locuitorii şi ocupaţia acestora ne sunt furnizate de documentul privilegial – primul care se păs-
trează – emis de cancelaria regelui Ludovic I cel Mare D’Anjou, la 20 septembrie 1347”15. 

Şi pentru că menţionasem despre ocupaţia şi pagubele create de polonezi, iată ce dispoziţie emite 
Vladislav al II-lea la 1 august 1492. Cu scopul de a ajuta locuitorii urbei în urma pagubelor săvârşite de asu-
pritori, regele acordă comunităţii dreptul de cârciumărit, „interzicând în acelaşi timp introducerea vinului şi a 
berii străine de către cămăraşii monetăriei din Baia Mare şi vinderea acestora pe teritoriul oraşului”16. 

Denumirea urbei a fost mereu interpretată şi reinterpretată de diferiţi istorici, autori etc. Dacă Radu 
Meruţiu spunea despre Baia Mare că ar fi avut prin veacul al XIV-lea şi un nume german, Hungarische 
Neustadt, acest fapt dovedind, conform spuselor sale, că oraşul minier Baia Mare a fost întemeiat de colonişti 
germani care s-au ocupat cu mineritul, iată că în monografia oraşului dăm peste o altă denumire de sorginte 
nemţească, doar că la începutul secolului al XVI-lea, când oraşul „apare sub denumirea de Oraşul Nou 
(Neustadt)”17. Această informaţie, conform autorului, parvine prin intermediul unor acte din Satu Mare18. 
Tot în acest secol începe şi decăderea oraşului Baia Mare, odată cu declinul economic şi politic al Regatului 
Ungar. Mineritul, cu precădere, decade mult, lucru care va accentua starea de mizerie şi de sărăcie a popula-
ţiei sub nivelul suportabilului. După cum se ştie, o urmare importantă a înăbuşirii revoltei conduse de Ghe-
orghe Doja a fost înfrângerea maghiarilor de la Mohács (29 august 1526), când regatul feudal al acestora s-a 
prăbuşit, iar Transilvania a început perioada principatului autonom, vasal turcilor. 

Cu toate acestea, între 1551 şi 1556 apare o perioadă scurtă a stăpânirii principatului Transilvan de 
către habsburgi. Iată că băimărenii se arată deschişi tendinţelor inovatoare religioase19 din Germania acelor 
ani, după cum ni se menţionează în monografia oraşului: „Reforma religioasă pornită din Germania a fost 
îmbrăţişată de locuitorii oraşului Baia Mare, reuşind să cuprindă întreaga populaţie”20. În 1588, oraşul trece 
sub stăpânirea principelui Transilvaniei, Sigismund Báthory, iar în urma păcii din 1595, la sfârşitul secolului 
al XVI-lea, „oraşul a trecut definitiv în proprietatea principilor transilvăneni, fiind scos definitiv de sub stă-
pânirea Coroanei”21. 

Nemulţumiţi că oraşul, cunoscut ca şi „Cheia de nord-vest a Transilvaniei”, cu importantele sale re-
surse miniere, se afla încă sub stăpânirea habsburgilor, principii din Transilvania au luat măsuri. Gabriel Bet-
hlen, „în timpul încheierii păcii de la Viena din 1624, obţine privilegiul asupra celor două oraşe mult râvnite 
– Baia Mare şi Baia Sprie”22. Astfel, după o perioadă destul de incertă şi de întunecată, zona revine la înde-
letnicirile obişnuite, deţinând controlul asupra bogăţiilor sale. Gabriel Bethlen s-a ocupat în special de aceas-
tă ramură bănoasă a urbei şi a încercat să înlăture pagubele şi distrugerile din minerit săvârşite de familiile 
habsburgice care au stăpânit acest areal. 

Datorită impactului favorabil al acţiunilor principelui transilvan anterior menţionat, în secolul al 
XVII-lea oraşul nu mai încăpea între zidurile sale din urmă cu două secole. Astfel, s-a purces la extinderea 
lui, dincolo de ziduri. Însă în afara zidurilor erau aşezaţi cei care nu-şi puteau obţine cetăţenia, conform legi-
lor din Evul Mediu, sau nu puteau deveni meşteri din cauza situaţiei materiale precare. E lesne de înţeles că 
devenise imperioasă acum includerea acestora şi adaptarea lor noilor graniţe ale oraşului. În cartierele imedi-
at mărginaşe (de exemplu Valea Roşie sau Dealul Crucii) s-au aşezat în special mineri. „Raza hotarului s-a 

                                                 
14 A. Feştilă; I. Pintilie; I. Cadariu et alii, Monografia municipiului Baia Mare, vol. 1, 1972, p. 130. 
15 Ibidem, p. 131. 
16 Ibidem, p. 136. 
17 Ibidem, p. 137. 
18 Cf. Szatmárvármegye, pp. 205-206, în Monografia municipiului Baia Mare, vol. 1, p. 137. 
19 Aici ne referim la luteranism. 
20 A. Feştilă; I. Pintilie; I. Cadariu et alii, op. cit., p. 143. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, p. 145. 



Varia 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

142 

extins mereu, ajungând la sfârşitul secolului al XVII-lea până la râul Lăpuş”23. 
Spre finele secolului al XVII-lea, ofensiva turcească dădea tot mai multe bătăi de cap Europei de 

Vest, ajungând până-n zonele noastre. Astfel, după câteva lupte importante, Regatul Ungar a fost acaparat 
de către austrieci din mâna turcilor. Preluând toate prerogativele care anterior fuseseră ale maghiarilor, 
habsburgii intră şi-n posesia Transilvaniei, sub motivul că aceasta „fusese cândva supusă coroanei ungare”24. 
După încetarea campaniei de calvinizare a populaţiei române din Transilvania, a început campania de catoli-
cizare, venită din partea noilor ocupanţi. În acest moment, toate nemulţumirile legate de cucerirea Transil-
vaniei şi de mulţimea obligaţiilor maselor ţărăneşti au dus la răzvrătire. În Maramureş şi în jurul oraşului Baia 
Mare „sunt semnalate curajoase acţiuni ale haiducilor conduşi de Grigore Pintea Viteazul”25. Răzvrătirile 
ţărăneşti se aflau în cadrul unei răscoale generalizate condusă de principele Francisc Rákóczi al II-lea. Din 
păcate, întreaga mişcare organizată şi condusă de Rákóczi a fost înfrântă, fiind desemnat baronul Alexandru 
Károly drept locţiitor al principelui. Acesta a început imediat tratative de pace cu habsburgii în propriul său 
castel de la Carei, urmând ca prin pacea de la Satu Mare armata răsculată să depună armele. 

 

Monumente medievale băimărene 
 

1. Turnul Sf. Ştefan este un obiectiv reprezentativ pentru stilul gotic timpuriu şi specific Transilva-
niei medievale. Construcţia apare în cadrul dezvoltării urbane a oraşului de la finele secolului al XIV-lea, în-
ceputul secolului al XV-lea. În această perioadă, întreaga Transilvanie se bucura de un avânt economic. În 
cadrul oraşului Baia Mare se cuvine să amintim o serie de privilegii primite acum, printre care şi cel eclezias-
tic, strict legat de construcţia Bisericii Sf. Ştefan. Primele informaţii despre construcţia acesteia apar în peri-
oada 1347-1376, „respectiv perioada în care se statuează modul de organizare a oraşului medieval Baia Mare 
(cf. documentelor Civitas Rivulus Dominarum)”26. Menţionăm aici importanţa Bisericii Sf. Ştefan „ca fiind 
unica biserică hală cu două nave în Transilvania medievală”27. Informaţii relevante legate de biserică se regă-
sesc în jurul anului 1387 când, printre altele, se menţionează şi câteva lucrări de construcţie, printre care şi 
adăugarea ulterioară a Turnului Clopotniţă.  

Lungimea bisericii era de 50,6 metri, lungimea navelor 25 m, lăţimea 19 m, iar lungimea sanctuarului, 
adică distanţa dintre poarta de nord şi cea de sud, de 10,7 m. Cu toate acestea, soarta bisericii s-a dovedit a fi 
destul de crudă. Marcată de istoria, uneori frământată, a oraşului, biserica a rezistat mulţi ani, dar nu la nesfâr-
şit. Sursele vremii dau anul 1446 ca an de construcţie al Turnului Clopotniţă, din ordinul lui Iancu de Hune-
doara. Cum acesta moare între timp, construcţia va fi coordonată de fiul acestuia, Matia Corvin, fiind definiti-
vată în 1468. La mijlocul secolului al XVI-lea, turnul şi biserica sunt parţial avariate în urma unui trăsnet puter-
nic. „În urma acestui incident, biserica a rămas fără turn mai mulţi ani, refacerea lui având loc între anii 1559-
1561”28. În anul 1647 are loc un al doilea incendiu, în urma căruia biserica şi turnul ies grav avariate, dar sunt 
refăcute. Ghinionul se ţine lanţ şi la 1769 are loc un alt incendiu, în urma căruia doar turnul mai este refăcut. 
Acestuia i se ataşează diverse elemente baroce, la modă pe-atunci, urmând ca biserica să fie demolată în 1847, 
din cauza stadiului de degradare avansat în care se afla. Dar iată că turnul tot n-a scăpat de primejdie, căci „în 
urma unor descărcări electrice la 4 mai 1869, acesta este din nou avariat. În timpul incendiului, partea lemnoasă 
arde complet. Refacerea turnului va avea loc între 1898-1899 şi va costa 40.000 de coroane”29. 

Turnul Clopotniţă Sf. Ştefan îşi datorează încadrarea în goticul matur transilvănean în special datori-
tă formei sale pătrate, „conform desenelor şi reproducerilor vremii”30. Cele trei etaje ale turnului se pare că 
au fost construite ulterior. Pe peretele vestic găsim o rozetă deasupra căreia a fost zidită stema regelui Matia 
Corvin. O altă reproducere interesantă se găseşte pe peretele sudic, figura unui cavaler medieval care ţine în 
mâna dreaptă un buzdugan, având mâna stângă aşezată pe un paloş. Printre interpretările date acestei repre-
zentări se numără şi cea care susţine că figura ar fi un omagiu adus lui Iancu de Hunedoara. O alta susţine că 
este vorba de o piatră funerară zidită ulterior în peretele turnului. 

Turnul beneficiază de şapte ferestre în stil gotic: „trei în peretele vestic, câte două în peretele sudic, 

                                                 
23 Ibidem, p. 146. 
24 Ibidem, p. 155. 
25 Ibidem. 
26 Grigore Man (coord.), Turnul Sf. Ştefan – simbol peste veacuri al oraşului Baia Mare, Asociaţia „Prietenii Muzeului” Baia Mare, 
2005, p. 1. 
27 Ibidem, p. 3. 
28 Ibidem, p. 4. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem, p. 5. 
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respectiv cel nordic”31. Astăzi se pot vedea pe latura de est şi de nord legăturile pe care turnul le avea cu zi-
dul bisericii, în partea de sud păstrându-se legăturile cu un zid mai nou. La parter există un lapidarium cu 
piese care provin de pe urma săpăturilor arheologice făcute la Biserica Sf. Ştefan. 

Intrarea în turn se face prin uşa dinspre sud. Ajunşi înăuntru, o scară în spirală ne duce la primul ni-
vel, urmând ca pentru următoarele niveluri să folosim o scară de lemn până la un foişor închis. De pe colţu-
rile acestuia din urmă se înalţă cele patru turnuleţe, iar deasupra lui se înalţă semeţ coiful principal al turnu-
lui. Mai jos un pic se află ceasornicele turnului, cu tot cu mecanismele lor de funcţionare. 

2. Bastionul măcelarilor – Din fericire, oraşul Baia Mare a mai păstrat şi astăzi o parte, deşi destul de 
mică, din vechile ziduri ale oraşului, ale fostei cetăţi. Din Centrul Vechi şi până în zona numită Piaţa Izvoarele 
se parcurge o distanţă relativ scurtă, de 10 minute. Aici se mai păstrează „Turnul de muniţii”32 sau, aşa cum 
este cunoscut în zonă, „Turnul Măcelarilor”, „singurul fragment rămas din sistemul de apărare al fostei ce-
tăţi”33. Alături de acesta, arhiva judeţului mai consemnează existenţa în structura vechii centuri de apărare a 
oraşului a mai multor obiective strategice de acest fel: „Turnul Roşu, Bastionul Dogarilor, Turnul de Sânge”34. 
Bastionul Măcelarilor străjuia odată Poarta Maghiară sau Poarta de Sud, „una dintre porţile importante de in-
trare în oraş”35. Refăcut de mai multe ori datorită distrugerilor suferite, bastionul a demonstrat că poate rezista 
sute de ani în ciuda adversităţilor. „De Bastionul Măcelarilor este asociată moartea vestitului haiduc Grigore 
Pintea, cunoscut şi sub numele de Pintea Viteazul, semnalat în împrejurimile oraşului în jurul anului 1699”36. 

3. Casa Elisabeta / Casa Iancu de Hunedoara se află în Piaţa Millennium, în centrul istoric, un-
de găsim o serie de clădiri construite în perioada Evului Mediu în stil gotic sau baroc. Una dintre ele e casa 
de la numărul 18, actuala Casă Elisabeta. Aici s-a construit în secolul al XV-lea  casa lui Iancu de Hunedoara, 
construcţie masivă cu parter şi etaj, ziduri groase, o curte interioară, „pătrată, în care se intra pe o poartă ma-

re din stejar”37. Trecerea anilor şi-a pus amprenta 
asupra clădirii într-un mod vitreg. Vechile ziduri au 
fost, ulterior, înlăturate total de „noile necesităţi 
edilitare ale oraşului în dezvoltare”38. Casa ar fi fost 
ridicată de voievod pentru soţia sa, Elisabeta (de 
aici şi numele actual), cu prilejul vizitei sale la Baia 
Mare făcută în 1446. Finalizată de Matia Corvin, 
fiul celor doi, în anul 1468, clădirea a suferit, după 
cum spuneam anterior, o serie de modificări de-a 
lungul vremii. În prezent edificiul e „înglobat în 
şirul de clădiri ce alcătuiesc una dintre laturile Cen-
trului Vechi”39. Păstrând importante elemente 
nitorii de arhitectură medievală ca arcade şi contra-

forturi, această construcţie, de o valoare inestimabilă, prezintă un potenţial turistic important, graţie trecutu-
lui său istoric şi durabilităţii de-a lungul veacurilor.  

4. Schola Rivulina – În secolul al XVI-lea se înfiinţează la Baia Mare prima şcoală, ea purtând nu-
mele de „Schola Rivulina”, instituţie creată şi susţinută material de către locuitorii oraşului40. În cadrul şcolii 
ce cuprindea şi clasele primare se preda şi în limba română. Pe locul unde a fost construită şcoala s-a desco-
perit, în urmă cu aproximativ 55 de ani, o grindă de stejar pe care sunt săpate inscripţia şi data înfiinţării şco-
lii cu pricina. Vestigiul se află la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş. Clădirea se găseşte tot 
în Piaţa Millennium. 

5. Biserica Sfânta Treime – Deşi de secol XVIII, Biserica Sfânta Treime din Piaţa Millennium este 
un alt important obiectiv turistic. Cum Evul Mediu românesc s-a prelungit mai mult decât în vestul Europei, 

                                                 
31 Ibidem, p. 6. 
32 Denumit astfel deoarece încăperea boltită aflată la primul nivel a servit o anumită perioadă la depozitarea muniţiei folosite 
în apărare. 
33 I. Preda, G. Predescu, Baia Mare – mic îndreptar turistic, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969, p. 20. 
34 Lucia Pop, Oana Leşiu, Baia Mare – oraşul meu. 4 monumente medievale, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, 
Baia Mare, 2012, p. 11. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 I. Preda, G. Predescu, op. cit., p. 16. 
38 Ibidem. 
39 A.S. Feştilă, Baia Mare – ghid turistic, Editura Proema, Baia Mare, 1996, p. 26. 
40 I. Preda, G. Predescu, op. cit., p. 16. 
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am ales să includ şi acest obiectiv aici. Biserica a fost construită între 1717 şi 1720 de către călugării iezuiţi în 
stil baroc cu vitralii. „Vechiul ansamblu arhitectural din această parte a oraşului a fost declarat monument 
istoric”41. Edificiul masiv se remarcă prin „cele două turle identice cu acoperişul modelat în formă de 
bulb”42. Portalul bisericii din piatră este întărit cu pilaştri şi coloane cu capitel ionic. Faţada este ornată cu 
statui amplasate în nişe, iar bolta semicilindrică „este compartimentată de travee în formă de cruce”43. Zes-
trea acestui monument important o constituie picturile murale, vitraliile şi sculpturile, alături de mobilierul 
original din lemn masiv. 

6. Vechea Monetărie – Clădirea Vechii Monetării (secolul al XV-lea), masivă, cu pereţi groşi şi în-
conjurată de ziduri cu contraforturi, riverană râului Săsar, adăposteşte astăzi sediul Muzeului Judeţean de 
Istorie şi Arheologie Maramureş. Aici se transforma în monede şi lingouri aurul extras din minele aflate în 
bazinul minier băimărean. Graţie acestui lucru, „oraşul a putut avea fortificaţii, locuitorilor li s-au acordat 
privilegii şi urbea a prosperat din punct de vedere social şi economic”44. În prezent, actualul muzeu de isto-
rie şi arheologie încearcă să reconstituie, pe baza dovezilor materiale, imaginea dinamică a vremurilor apuse. 
Acesta adăposteşte o importantă colecţie de arme medievale („paloşul oraşului, spade, săbii, cămăşi de za-
le”45) şi de sigilii ale breslelor. Înfiinţarea monetăriei oraşului a venit ca un efect al exploatării intense şi or-
ganizate a zăcămintelor neferoase timp de 450 de ani în această zonă. „Se pare că primele monede au fost 
bătute la sfârşitul secolului al XIV-lea, dar monetăria ca instituţie a fost atestată documentar în primele de-
cenii ale secolului al XV-lea”46. După cum probabil se ştie, fiecare monetărie avea însemnele ei proprii care 
erau imprimate pe monede, recunoscându-se în acest fel lotul de batere şi aria lor de circulaţie. Pentru mo-
netăria din Baia Mare, „primele însemne au fost R-I şi R-P”47, unde R însemna Rivulus Dominarum (Râul 
Doamnelor), iar I şi respectiv P erau iniţialele persoanei care conducea monetăria. „Foarte frecvente erau şi 
însemnele „N-B”, care veneau de la numele oraşului în limba maghiară – Nagy Bánya”48. La Monetăria din 
Baia Mare s-au bătut de-a lungul timpului monede de aur şi argint, respectiv ducaţi şi taleri, pentru regii Un-
gariei, dar şi pentru voievozii şi principii Transilvaniei, ori pentru imperialii habsburgi. Sute de ani, aici s-a 
desfăşurat o activitate intensă. În jurul anilor 1850-1860, în urma unui incendiu devastator, monetăria îşi în-
cetează activitatea, în clădirile ocupate până atunci de aceasta găsindu-şi loc instituţiile de coordonare a mi-
neritului până în secolul XX (a doua jumătate), apoi, după cum am menţionat şi înainte, Muzeul Judeţean de 
Istorie şi Arheologie Maramureş. 

7. Biserica din lemn – Deşi face parte de facto din patrimoniul Muzeului de Etnografie şi Artă 
Populară Baia Mare, edificiul merită menţionat pentru valoarea sa patrimonială. Construcţie tipic maramure-
şeană şi monument de artă populară „clădită în anul 1630 în satul Chechiş”49, biserica a fost adusă în locul 
unde se află în prezent în anul 1939. De-atunci a fost reclădită şi e folosită drept obiect de muzeu alături de 
celelalte gospodării ţărăneşti tradiţionale într-un cadru natural minunat la poalele 
Dealului Florilor.  

8. Zidul de apărare – În urma anului 1469 şi a privilegiului primit din 
partea lui Matia Corvin, Baia Mare s-a înconjurat de ziduri. Oraşul astfel încon-
jurat de ziduri „avea o formă de inimă uşor alungită în partea de sud”50. Accesul 
în urbe se făcea prin mai multe porţi de intrare, cele mai semnificative fiind: 
Poarta Maghiară (Poarta de Sud), construită după 1500 în zona Pieţei Izvoarelor 
de astăzi, şi Poarta Podului (Poarta de Nord), localizată la capătul străzii Podul 
Viilor. O altă poartă era situată pe actuala stradă Vasile Lucaciu (intrarea de est), 
iar dinspre vest, intrarea în urbe se făcea prin poarta situată în zona Colegiului 
Naţional „Gheorghe Şincai” de azi. În prezent, din vechea structură de apărare a 
oraşului s-a mai păstrat un fragment de aproximativ 20 de metri în vecinătatea 
actualului Muzeu Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş. 

 

                                                 
41 Ibidem, p. 17. 
42 A.S. Feştilă, op. cit., p. 26. 
43 Ibidem. 
44 Dorin Ştef, Maramureş, brand cultural, Editura Cornelius, Baia Mare, 2008, p. 102. 
45 Ibidem. 
46 Lucia Pop, Oana Leşiu, op. cit., p. 17. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 A.S. Feştilă, op. cit., p. 26. 
50 Lucia Pop, Oana Leşiu, op. cit., p. 6. 
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Templul rupestru de la Şinca Veche 

 

Tudorel ILIE 
Baia Mare 

 

Un loc fascinant prin amplasarea sa şi, mai ales, prin legendele croite în jurul său este Templul 
rupestru de la Şinca Veche. Aflat la circa doi kilometri de localitatea Şinca Veche din judeţul Braşov, 
este un punct de atracţie accesibil tuturor turiştilor, dar cu precădere acelora interesaţi de subiectul fier-
binte al paranormalului. Înainte de a ajunge aici, am făcut o documentare temeinică asupra acestui loc 
misterios, cunoscut prin mai multe denumiri: unele cuminţi cum ar fi „Grota cu două altare”, „Grota de 
la Şinca Veche”, „Mănăstirea rupestră Şinca Veche”, „Aşezământul Şinca Veche – Loc Sfânt” sau altele 
extravagante cum sunt „Templul Dorinţelor”, „Templul Ursitelor” ori chiar „Templul Extratereştrilor”. 
Însă oricare ar fi denumirea atribuită acestui loc, cert este că a reuşit să-mi trezească interesul şi dorinţa 
de a-l vizita şi de a-i face apoi o prezentare intitulată „Templul rupestru de la Şinca Veche – judeţul Bra-
şov” pe blogul personal de fotografie www.tudorphotoblog.blogspot.com, datând din 23 august 2015. 

Am ajuns relativ uşor în satul braşo-
vean Şinca Veche, situat în Ţara Făgăraşului 
la 45 kilometri de municipiul Braşov şi la 22 
kilometri de municipiul Făgăraş. Numai doi 
kilometri despart vatra satului Şinca Veche de 
misterioasele locuri, prin care localitatea şi-a 
dobândit o oarecare celebritate. Încă de la 
plecarea din sat ardeam de curiozitate să văd 
cum arată aceste meleaguri din vremuri stră-
vechi. Locul ales de cei care au săpat în piatră 
aşezământul sacru se află pe coasta Dealului 
Pleşu. Când ajungi aici eşti întâmpinat de o 
mare „cruce solară de tip celtic”. Prezenţa 
acestei cruci aici consider că nu este deloc 
întâmplătoare! Cine a amplasat această cruce solară în zona aşezământului sacru de la Şinca Veche ştie 
că aici soarele era divinizat din cele mai vechi timpuri.   

Câţiva paşi ne despart de ţinta deplasării noastre. Un izvor ne întâmpină 
cu apa sa limpede şi răcoroasă care iese la suprafaţă din coasta Dealului Pleşu. 
Nici nu putea fi conceput un astfel de aşezământ fără o sursă de apă în imediata 
sa apropiere. În prezent izvorul se numeşte Izvorul „Buna-Vestire”, dar mă în-
treb oare câţi pelerini veniţi să se închine în acest loc sfânt şi-au astâmpărat setea 
cu apele sale reci şi limpezi? Cert e că şi eu mă număr printre ei!   

Iată-ne ajunşi la aşezământul rupestru Şinca Veche. O struc-
tură ciudată este menită să protejeze de intemperii acest loc al legen-
delor şi misterelor. 

Intrarea în aşezământul rupestru ne întâmpină cu nelipsitele 
informaţii oficiale. Varianta oficială este că ne aflăm la un monu-
ment istoric: „Mănăstire Rupestră de secolul al XVIII-lea. Atenţie! 
Grotă cu două altare. Sit natural!” 

Aşa deci! M-am decis să intru fără niciun fel de idee precon-
cepută. Vreau să văd ce este aici fără a fi influenţat de panourile de la 
intrare sau de ceea ce am citit pe internet despre misterele de mii de 
ani sau despre extratereştri. 
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Am ajuns aici la vremea apusului. O lumină cal-
dă învăluia pădurea verde unde se află aşezământul ru-
pestru. Lumina galben-roşiatică ce se vedea în adâncul 
coastei de gresie anunţă intrarea în lumea fără de vârstă 
a locului sacru. 

În stânga intrării se pot vedea o încăpere semi-
îngropată şi o nişă săpate în coasta de gresie. Stâlpi groşi 
de lemn susţin tavanele de gresie moale, dar şi structura 
de protecţie împotriva intemperiilor. O cruce săpată în 
gresie îmi atrage atenţia. Este o cruce pe un postament, 
o variantă de aşa-zisă cruce ridicată, care mai este de-

numită şi „cruce de arhanghel”. 
În partea dreaptă a intrării se află o încăpe-

re semi-îngropată cu nişă şi, în capătul ei, o încăpe-
re complet îngropată. Presupun că este vorba de 
un altar. Stâlpi de lemn şi „popi” de metal susţin 
bolţile de gresie fragilă, împiedicând accesul.   

În intrarea principală stâlpi groşi de lemn 
susţin greutatea coastei de gresie, iar deasupra in-
trării, pe stânga, poate fi văzută o altă variantă spe-
cială de cruce denumită „cruce de arhanghel”, uşor 
diferită de prima. Îmi pare a fi adăugată în peisaj 
mult mai recent. Dar ce înseamnă recent aici? În 

acest loc sacru, vechi „de când lumea şi pământul”, noţiunile legate de timp devin relative. Intrând aici 
începi să-ţi pui întrebări fireşti: Cât de vechi 
sunt aceste creaţii umane? Cine a săpat în 
coasta de gresie acest aşezământ rupestru? 
Era oare un templu păgân sau o mănăstire 
creştină? La toate aceste întrebări îmi pro-
pun să găsesc răspunsuri cât mai justificate, 
iar argumentele raţionamentelor făcute tre-
buie să fie impregnate în detaliile pe care 
sper să le descopăr în acest loc straniu. Iar 
detaliile trebuie să fie, bineînţeles, imortali-
zate fotografic pe memoria digitală. Dar vă 
asigur că nu vreau să cad şi eu în capcana 
iubitorilor de senzaţional – este deja plin 
internetul de aşa ceva! Odată intrat în aceas-
tă lume a adâncurilor, pământeşti şi spirituale deopotrivă, simţurile oricui pot fi dezorientate de singură-
tate şi stranietate. Eu intru aici, în primul şi în primul rând, cu o senzaţie acută de curiozitate. Oare de 

ce s-au scris atâtea şi atâtea despre acest loc? 
Privirea îmi cade pe peretele de gresie de dea-
supra intrării unde, lângă cruce, sesizez o săgea-
tă care indică în sus (?!). 

O primă încăpere pare a fi un altar. În 
mijlocul ei este înfipt în sol un stâlp totemic de 
lemn, care îmi sugerează o cruce. Mă îndoiesc 
de faptul că în vechime vreun stâlp ar fi existat 
aici. În semi-întunericul grotei se vede lumina 
zilei venind de sus. Se pare că cei care au săpat 
în piatra de gresie aceste încăperi au vrut ca 
prin intermediul luminii diurne să obţină efecte 
de lumini şi umbre. Mă gândesc că s-au folosit 
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de efectele de lumina atât în funcţie de ora din zi, cât şi de perioada din an. Spre exemplu, lumina soare-
lui poate lumina perfect această încăpere atunci când soarele luminează prin verticala deschisă de dea-
supra. Deşi am vizitat la asfinţit templul rupestru, sunt sigur că la o anumită oră din zi, şi poate mai ales 
în timpul verii, acest altar este expus direct luminii solare. Aşa că voi reveni, cândva, în ziua de 21 iunie. 
De ce? Fiindcă atunci este solstiţiul de vară în emisfera nordică şi, ca atare, e ziua cu intervalul diurn 
maxim. La solstiţiul de vară soarele se ridică deasupra orizontului la unghiul maxim. Această încăpere 
servea drept loc principal în ritualurile imemoriale. 

Haideţi să ne închipuim acest altar în luna iunie, la amiază. Sunt sigur că atunci în altar pătrunde 
o lumină intensă, care cădea odinioară pe obiectele rituale şi pe sacerdoţii care slujeau în templul rupes-
tru. E cert că cei care au săpat aici templul aveau cunoştinţe avansate de astronomie. Efecte de lumină 
asemănătoare erau obţinute de preoţii din Egiptul antic în templele lor. De exemplu, în templul egip-
tean săpat în piatră de la Abu-Simbel o rază de lumină care intră pe poarta templului ajunge pe statuia 
faraonului doar la o anumită oră a răsăritului şi numai 
într-o anumită perioadă din an o luminează perfect. Tot 
aşa şi aici, la Şinca Veche, lumina asfinţitului trebuie că 
a creat efecte de lumină asemănătoare. 

În prezent, putem doar să ne închipuim cum 
lumina roşiatică a soarelui la asfinţit luminează acest 
altar pătrunzând prin portalul de intrare în templul ru-
pestru. Structura de protecţie împotriva intemperiilor 
care există actualmente la suprafaţă împiedică intrarea 
luminii solare directe în grotă. Obiecte de cult creştine 
sunt prezente acum în altar. Dar oare ce obiecte au mai 
fost venerate aici în decursul timpului? Oare statuia di-
vinităţii supreme era luminată de soare la asfinţit? Nicio 
cruce nu este săpată în piatră ca semn al religiei creştine. 
Oare de ce?  

În prima încăpere interioară putem identifica o 
serie de inscripţii săpate în stânca de gresie. Prima din-
tre ele, aflată pe peretele altarului în dreapta, este „^^”. 
Deci reprezintă două săgeţi care sunt îndreptate spre 
cer. Ce pot să reprezinte aceste două săgeţi? Oare să ne 
indice să privim spre cer? Oare să ne arate că ofrandele 
aduse în altar sunt închinate Cerului (Celui de Sus)? De 
ce sunt două săgeţi ? Să fie oare vorba de o dublă divi-
nitate, de exemplu Soarele şi Luna? La un metru de ele 
se află o altă inscripţie reprezentând două triunghiuri suprapuse. Unul dintre ele este isoscel cu vârful în 
sus, iar celălalt echilateral cu vârful în jos. Ce poate însemna această ideogramă? Ne arată oare că tem-

plul este o cale de comunicaţie în două sensuri, a pământului cu cerul, deci „” şi, în acelaşi timp, o cale 
de comunicaţie a cerului cu pământul, deci „V”. Este oare un indicator de tipul „SUS şi JOS”? 

Este o dovadă suficientă că aşezământul rupestru ascunde multe enigme. Între cele două in-
scripţii este săpat în gresie un şanţ adânc vertical. Care poate fi rolul acestuia? Analizându-l atent, am 
ajuns la concluzia că, de fapt, este un dispozitiv care arată poziţia soarelui. Mişcarea discului solar lasă o 
umbră în interiorul şanţului. În funcţie de această umbră, sacerdoţii puteau estima anumite date utile în 
muncile agricole, marcate prin diverse sărbători religioase. Nu ar fi surprinzător ca ea să fi marcat înce-
perea semănatului sau a strânsului recoltelor în vechime; bineînţeles, sub binecuvântarea sacerdoţilor 
din templul rupestru. 

Tot în prima încăpere ne surprinde verticala deschisă prin care templul comunica direct cu ce-
rul. Pe aici lumina solară cade direct pe altar în perioada solstiţiului de vară. Nu este greu să presupu-
nem că nervurile circulare săpate în stânca de gresie împiedică apa de ploaie să se prelingă direct pe pe-
reţii de gresie ai hornului şi să inunde templul. Sau poate acesta este chiar un sistem de canalizare a apei 
de ploaie spre un sistem de captare prin care ea putea fi utilizată în scopuri menajere de către personalul 
templului. Este greu de crezut că nervurile au un rol ritual. Astfel că hornul, înalt de peste 10 metri, este 
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străbătut de mai multe nervuri care îl împart în patru inele circulare. Dacă priviţi cu atenţie, veţi observa 
că pe inelul de la baza hornului se identifică două inscripţii săpate în gresie. Prima este „^908”, văzută 
de jos. Ce poate să însemne aceasta? Să fie oare un an? Să fie oare anul în care a fost săpat în stânca de 
gresie acest templu rupestru? 

Dar înainte de a încerca să răspundem la întrebări, să vedem când au apărut cifrele de tip arab 
pe meleagurile noastre. Cifrele pe care azi le numim cifre arabe au apărut, de fapt, în India prin anii 
3.000 î.Hr. şi au fost preluate de arabi după secolul al IX-lea d.Hr., când, prin intermediul civilizaţiei 
maure din Spania, s-au răspândit şi în Europa. Odată cu perioada Renaşterii, cifrele arabe au început să 
fie folosite pe larg şi la noi. Inscripţia „^908” găsita de mine la Templul din Şinca Veche ar reprezenta 
un an din secolul al X-lea, după sosirea cifrelor arabe în Europa. Este însă greu de crezut că cel care a 
săpat în stânca de gresie inscripţia cunoştea cifrele arabe în anul 908 d.Hr. sau chiar ar fi surprinzător 
dacă ar fi putut cunoaşte chiar cifrele originale indiene. Eu nu îndrăznesc să avansez această ipoteză! 

Ce se poate spune despre anul 908 d.Hr. în istorie? El aparţine epocii cunoscute sub denumirea 
de „Evul Mediu Întunecat”. A fost o perioada istorică din care nu prea au rămas mărturii. Însăşi Istoria 
României nu prea consemnează mare lucru din această perioadă tulbure a „mileniului întunecat”. 

Mai degrabă putem interpreta inscripţia „^908” ca fiind „1908”, care ar fi o ipoteză mai plauzi-
bilă. Ar putea fi chiar anul în care s-a mai cioplit hornul la inelele superioare. Deci, în continuare, voi 
denumi inscripţia „1908”, ca fiind cea mai realistă variantă. 

După modul în care ansamblul rupestru este conceput constructiv, înclin să cred că este mult 
mai vechi decât perioada medievală. Poate că este din vremea dacilor sau chiar mai vechi. Se ştie că sa-

cerdoţii daci se adă-
posteau uneori în spa-
ţii subterane. Chiar 
despre Zamolxis, ma-
rele zeu al dacilor, se 
spune că ar fi stat 
timp de trei ani într-o 
încăpere subterană. Se 
poate spune că tem-
plul este din perioada 
pre-creştină, deoarece 
nu există nicio cruce 
săpată în piatră în in-
teriorul ansamblului 
rupestru. Pe internet 
găseşti estimări că 
Templul rupestru de la 
Şinca Veche ar fi 
vechi de circa 7.000 de 

ani, însă nu s-a descoperit nicio dovadă concretă în sprijinul acestei afirmaţii. 
Să vedem ce alte aşezăminte rupestre găsim în zone apropiate de Şinca Veche, a căror vechime 

este cunoscută istoric. În Bulgaria, pe platoul Sumen de lângă satul Madara, la circa 90 de kilometri de 
Dunăre, se găsesc aşezăminte sacre rupestre din secolele IX-X d.Hr. În Romania de azi, putem vedea 
aşezăminte rupestre mai renumite în zona judeţelor Buzău, Argeş sau Dâmboviţa. Cine nu a auzit de-
spre „Chilia lui Daniil Sihastrul” de la Putna, judeţul Suceava? 

Analizând însă ansamblul rupestru şi tehnica sa de construcţie, nu poţi să nu faci o analogie cu 
complexul rupestru „Hypogeul Hal-Saflieni” din Malta, vechi de circa 5.000 de ani. Dacă punem îm-
preună toate considerentele, putem trage concluzia că Templul rupestru de la Şinca Veche ar data din 
perioada pre-dacică.  

Tot în prima încăpere interioară, pe inelul de la baza hornului se identifică şi a doua inscripţie 
săpată în gresie. Amplasată sub prima inscripţie „1908” se vede o a doua inscripţie identificată, văzută 
de jos. Deşi este foarte ştearsă, se poate (încă) citi „+U”, iar semnul U este tăiat. Ce ar putea să însemne 
aceasta ? Să fie oare o parte dintr-un text sau un mesaj? Ambele inscripţii pe care le-am identificat sunt 
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săpate în stânca de gresie suficient de sus pentru a exclude suspiciunea că ar fi fost scrijelite de către tu-
riştii care nu respectă monumentele istorice. Şi dintre aceştia sunt destui!  

Mulţi se întreabă la ce folosea acest... horn. Alţii îl denumesc turnul mănăstirii rupestre. Dar 
pentru a fi turn, trebuie să fie suprateran! Am verificat tirajul din acest veritabil canal de ventilaţie al an-
samblului rupestru şi este unul foarte bun. Probabil că în prima încăpere subterană se făcea un mic foc 
în timpul ritualurilor şi fumul se înălţa spre cer prin acest horn. Tirajul natural fiind excelent, nu exista 
pericolul ca încăperile să se afume sau chiar ca hornul să se înnegrească excesiv de la fum. Sacerdoţii 
puteau, eventual, să lanseze chiar mesaje de fum din ansamblul subteran care să fie văzute de la suprafa-
ţă. În interiorul altarului, umbrele lăsate de fum în puternica lumină solară ce lumina hornul puteau crea 
spectaculoase efecte de lumină şi umbră care impresionau asistenţa prezentă la ritualuri. 

O privire atentă poate observa 
că, în decursul timpului, s-a mai inter-
venit în construcţie. Urme mai recente 
de daltă se văd în partea superioară a 
hornului, pe primele două inele de 
sus. De ce s-a mai săpat ulterior în 
stânca de gresie? Cine şi când a adus 
„îmbunătăţiri” ansamblului rupestru? 
Oare să se fi întâmplat în anul 1908? 

În prezent se vede şi vegetaţie 
la gura hornului, dar sunt sigur că în 
vechime nicio vegetaţie nu obtura ti-
rajul natural al „hornului”. De aseme-
nea, sunt sigur că vegetaţia nu deranja 
în vechime pătrunderea luminii în 
acest veritabil luminator al ansamblului rupestru Şinca Veche. De aceea, cred că cea mai bună denumire 
este de „horn-luminator”, care îmi aduce aminte de sistemul folosit la templul „Panteonul lui Agrippa” 
din Roma. Dacă ar fi curăţat de vegetaţie, un astronom ar putea identifica ce stele pot fi văzute prin 
această adevărată cale de lumină. Oare s-au făcut de aici şi observaţii astronomice în vechime? Iată cum 
se adună noi întrebări despre fascinantul ansamblu rupestru de la Şinca Veche. Colaborarea cu un as-
tronom experimentat se impune pentru a clarifica multe dintre întrebările legate de ansamblu. 

Din prima încăpere complet subterană se poate intra în alte două încăperi săpate în stânca de 
gresie a Dealului Pleşu.  

O a doua cameră subterană 
pare un simplu vestibul, la prima 
vedere. Nu am identificat inscripţii 
aici, dar haideţi să o studiem cu 
atenţie! 

În peretele vestic se poate 
vedea o deschizătură practicată în 
stânca de gresie. Este, de fapt, o 
fereastră prin care intra odinioară 
lumina zilei în încăpere şi putem 
doar să presupunem că forma ei 
era circulară în vechime şi margini-
le s-au degradat în timp. Legendele 
spun că fereastra este denumită 
„ochiul magic”. Efectul de lumină 

cred că era spectaculos. Să ne imaginăm cum lumina roşiatică a soarelui la asfinţit pătrundea prin fereas-
tra circulară şi se proiecta pe peretele de est sub forma unui disc de lumină care se mişca pe peretele de 
gresie concomitent cu discul solar la apus. Totul se petrecea sub lumina difuză venită prin „hornul-
luminator”. Cred că persoanele care vedeau acest efect de lumină erau puternic impresionate, asemenea 
primilor oameni care au văzut un film la cinematograf sau acelora care asistă la o prezentare într-un 
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Planetariu. În prezent, acest efect de lumină nu mai poate fi văzut, deoarece structura de protecţie îm-
potriva intemperiilor care acoperă aşe-
zământul rupestru Şinca Veche împie-
dică pătrunderea luminii solare direct 
prin fereastră.  

Şi a doua încăpere comunică cu 
„hornul-luminator”. Prin deschizătura 
practicată în tavan pătrunde lumina 
directă sau cea difuză şi se proiectează 
pe pardoseală asemenea unui halou. 

Un portal săpat în gresie separă 
încăperea a doua de cea de-a treia. O 
cruce se află deasupra portalului, dar 
nu cred că era în acest loc şi în vechi-
me.   

A treia încăpere săpată complet 
în stânca de gresie era un altar. În pereţii ei au fost scobite trei nişe, una mai mare şi două mai mici. Una 

dintre nişele mici, aflată la înălţimea mediană a ca-
merei, are săpat pe peretele ei simbolul binecunos-
cut sub denumirea de „Steaua lui David”. Prezenţa 
acestui simbol care este azi pe drapelul statului Is-
rael nu face, evident, din aşezământul rupestru o 
sinagogă. De fapt, steaua cu şase colţuri este o he-
xagramă formată prin suprapunerea a două triun-
ghiuri echilaterale. Hexagrama este un simbol al 
geometriei sacre care nu apare doar în civilizaţia 
iudaică. Simbolistica stelei cu şase colţuri este că 
Dumnezeu domneşte asupra întregului univers pe 
şase direcţii: Nord, Sud, Est, Vest, SUS şi JOS. Pe 
internet apar şi imagini în care se vede aici, în cen-

trul hexagramei, şi simbolul „Yin şi Yang”, pe care probabil eu nu l-am remarcat. Cert este că în foto-
grafiile mele nu apare, probabil fiindcă este deja destul de şters şi nu am fotografiat cu zoom acel deta-
liu. De asemenea, pe peretele încăperii stă desenat un personaj cu barbă şi păr lung. Putem doar presu-
pune că reprezintă o divinitate. Dar de ce această divinitate stă întoarsă cu spatele la hexagramă? 

Personajul cu barbă şi păr lung din al-
tar a fost asociat de unii cu Iisus Hristos. De-
oarece în vechime majoritatea bărbaţilor ma-
turi purtau barbă şi păr lung, eu cred că per-
sonajul nu este neapărat chiar Iisus. Majorita-
tea reprezentărilor din vechime ale divinităţilor 
masculine sunt în acest fel: cu barbă şi păr 
lung. Poate fi şi Iisus Hristos, dar numai dacă 
a fost desenat pe peretele altarului în perioada 
când în aşezământul rupestru erau deja insta-
laţi călugării creştini. După anul 1742 bisericile 
ortodoxe au fost interzise în Transilvania şi, 
probabil, aici s-au refugiat monahi ortodocşi, 
condiţii în care ei, într-adevăr, ar fi putut de-
sena chipul lui Hristos în altar. Doar că poziţia în care este reprezentat personajul este atipică pentru 
reprezentările lui Hristos, fiind înfăţişat de obicei din faţă şi nu din profil. Spre exemplu, în Egiptul antic 
personajele erau reprezentate în picturi numai din profil. Iar în ceea ce priveşte crucile care apar în an-
samblul de la Şinca Veche, tind să cred că nu erau prezente şi în vechime.   
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Prima menţiune despre aşeză-
mântul rupestru este de la anul 1789 şi i 
se datorează pastorului reformat din ora-
şul Făgăraş, care consemnează acest lă-
caş de cult săpat în piatră în urma unei 
munci uriaşe. În urma enormului efort 
creator, care probabil a durat mai multe 
generaţii, a fost edificată o adevărată bi-
juterie arhitectonică. Nu este un simplu 
monument istoric sau de arhitectură, ci 
un loc unic în România. Cred că puţine 
locuri asemănătoare se mai găsesc în lu-
me, templul rupestru de la Şinca Veche 
fiind o comoară a patrimoniului cultural 
naţional şi internaţional. Tocmai de ace-
ea, fac apel la căutătorii de comori care 

adesea nu respectă valorile de patrimoniu să nu distrugă acest complex rupestru de valoare inestimabilă.  
În ultima vreme, acest splendid rod al geniului uman a devenit o atracţie datorită fascinaţiei pe 

care locul o reprezintă pentru cei atraşi de fenomenele paranormale, care susţin că aici s-ar petrece lu-
cruri ieşite din comun, chiar apariţia unor forme stranii cum ar fi sfere de lumină sau siluete misterioase. 
Eu nu am văzut aşa ceva! Am încercat să prelucrez fotografiile făcute pentru a testa aceste ipoteze în-
drăzneţe, dar nu am găsit nimic straniu! 
Despre vocile sau murmurele care se 
pot auzi uneori aici presupun că ar pu-
tea fi datorate acusticii deosebite a aşe-
zământului rupestru sau chiar tirajului 
natural al hornului. Cât am stat eu în 
zonă nu s-au auzit astfel de efecte so-
nore şi menţionez că am avut privilegiul 
de a petrece destul de mult timp singur 
în templu. Cred, însă, că atunci când 
sunt mai multe persoane zgomotele lor 
pot fi amplificate sau distorsionate de 
configuraţia rupestră.  

Ar mai fi de comentat despre 
cristalele de cuarţ care au fost văzute în 
acest loc enigmatic. Gresia este un tip de rocă sedimentară formată din granule de nisip cimentate natu-
ral, deci este din categoria silicaţilor, ca şi cuarţul. Deşi cuarţul este, după feldspat, mineralul cel mai 
răspândit din scoarţa terestră, eu nu am văzut niciun cristal de cuarţ aici. Nu cred că o simplă strălucire 
a unei granule de nisip din gresie poate fi considerată a proveni de la un cristal de cuarţ. 

Totuşi, aşezământul rupestru de la Şinca Veche rămâne un loc enigmatic prin amplasarea şi con-
strucţia sa. Este un ansamblu săpat în piatră de gresie la construcţia căruia s-au folosit cunoştinţe com-
plexe de astronomie şi geometrie. Orientarea ansamblului s-a făcut după traseul soarelui pe cer. Con-
cepţia sa mă determină să-l denumesc „Templul Luminii” de la Şinca Veche, deoarece aici totul are le-
gătură cu lumina solară. Poziţia soarelui în mişcare influenţează atmosfera şi aura de sfinţenie a templu-
lui, iar inscripţiile găsite de mine întăresc această concluzie. Săgeţile găsite indică cerul şi fac din templu 
un loc în care poţi observa soarele şi cerul, iar astfel te poţi contopi cu universul. Dar oare omul nu este 
o parte a universului? De aceea la Şinca Veche nu avem un templu al adâncurilor pământului dominate 
de întuneric, ci un templu al luminii şi al universului. 

Se spune că Templul rupestru de la Şinca Veche ar fi un loc încărcat de energie. Ba, chiar mai 
mult, se spune că aici s-ar găsi unul dintre cele 15 centre energetice ale planetei Pământ, dintre care nu 
mai puţin de 7 s-ar găsi în România. Enumăr aici centrele energetice presupuse a fi în ţara noastră: 

detaliu 
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- Munţii Bucegi: Omul – Babele – Sfinxul; 
- Templul rupestru de la Şinca Veche; 
- Munţii Retezat: Muntele Gugu; 
- Munţii Orăştiei: Sarmizegetusa Regia; 
- Ţara Haţegului: Mănăstirea Prislop; 
- Munţii Parâng: Peştera Polovragi; 
- Pădurea Hoia-Baciu de lângă Cluj-Napoca. 
Precizez că nu eu am elaborat această lista, ci a fost preluată din mediul online, deci cred că vă 

este cunoscută. Unii spun că Templul rupestru de la Şinca Veche ar fi o poartă de comunicare cu alte 
lumi. Mie, de exemplu, aici nici 
măcar nu mi-a sunat telefonul! 

Am fost în Templul de 
la Şinca Veche în încercarea de 
a vedea acest loc cu luciditate şi 
fără prejudecăţi. Nu am asistat 
la fenomene paranormale sau la 
apariţii stranii, dar mi-a lăsat o 
impresie puternică, aşa cum 
puţine alte locuri mi-au lăsat. 
Nu am putut măsura nivelul 
energetic al sitului, dar nici nu 
era nevoie! Importantă este 
percepţia acestui loc enigmatic. 
Odată intrat aici, sunt sigur că-ţi 
creşte pulsul! 

Se spune că dacă stai în 
aşezământul rupestru de la Şinca Veche te încarci de energie. Puteţi încerca şi dumneavoastră! Eu am 
încercat şi apoi am condus maşina câteva sute de kilometri prin noapte fără să simt oboseală. Să fie oare 
datorită încărcăturii energetice? Vă las pe dumneavoastră să trageţi concluziile! 

„Templul Luminii” de la Şinca Veche este, înainte de toate, un loc de reculegere şi meditaţie, în 
care mulţi îşi pun speranţele şi de aceea a fost supranumit şi „Templul Dorinţelor”. Le doresc tuturor 
acelora care şi-au pus aici o dorinţă ca ea să le fie îndeplinită! 

Am ieşit din „Templul Lumi-
nii” şi am revăzut „Crucea solară de 
tip celtic” amplasată în preajma aşe-
zământului rupestru. Nu degeaba am-
plasamentul crucii e tocmai aici, încon-
jurată fiind de pădure. Este un simbol 
solar care vesteşte un templu solar al 
luminii, în simbioză cu natura şi uni-
versul. Voi reveni în pădurea de pe 
dealul Pleşu, deoarece am văzut unele 
inscripţii şi pe pietrele uriaşe răspândi-
te în număr mare prin pădure.  

Revenirea la civilizaţie este 
bruscă, după ce ai încercat sentimente 
stranii în adâncurile rupestre. Parcă ai 
fi fost într-o altă lume... 

Pentru mulţi dintre cei veniţi aici cu speranţe, acest loc de la Şinca Veche va fi multă vreme cen-
trul Universului. Este, în tot cazul, un loc care merită cu prisosinţă să fie vizitat!   
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Alfabetul veşniciei – cărările Maramureşului 

 
Dr. Ilie GHERHEŞ 

Baia Mare 

 
Motto: Copilo, pune-ţi mâinile pe genunchii mei. 

  Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 
(Lucian Blaga, Sufletul satului) 

 
Odată cu consolidarea aşezărilor umane, în special a satelor, pe lângă arterele mari, îndătinate, s-a 

mai realizat o urzeală de căi de comunicaţie, de legături care duceau sau se desprindeau, la rândul lor, 
din unele mai importante. Ele se răsfirau, apoi, până la un „ştruţ de case”, la o icoană de loc, la vreun 
ciuroi sau la izvoare mai importante, la vreo moară, la un schit, la trecătorile de peste dealuri sau munţi 
şi chiar la cele de peste graniţă ş.a.m.d. 

Cărările se desprindeau, se despleteau, în general, din snopul care se aglutina la podeţe, la vaduri 
sau la trecerile peste nişte pietre, iar apoi, peste vreo punte, care lega ingenios două maluri.  

Cărările se încropeau de-a lungul văilor, iar drumurile erau, efectiv, pe firul apei, care era întreţi-
nută şi amenajată sumar, în acest scop; în timp ce drumul de picior, cărarea, urma timidă, îngustă, mo-
destă, anevoioasă şi periculoasă – malul apei, ţărmurele. 

Cărările se mai adunau la vadul apei, unde aceasta era mai lată, mai lină şi se lăsa trecută. În ge-
neral, vadurile purtau numele unor proprietari, dar cele mai multe şi mai frecvente sunt cele de Vadul 
Lupilor (ca un omagiu adus mobilităţii acestui animal sălbatic totemic, care se spune că, într-o noapte, 
străbate nouă hotare), de Cărarea Cerbului, de Prihodişte ş.a. De asemenea, vâlcelele, pâraiele sau văile 
mai mici, în vreme de secetă, erau trecute şi pe nişte pietre aşezate de-a curmezişul firului de apă, la dis-
tanţă de un pas sau peste trunchiul vreunui copac prăvălit de-a curmezişul apei.  

Drumul carelor străbătea, în general, văile principale, între care: Valea Satului, Valea Caselor, 
Valea Cetăţii, Valea Babelor – ca vetre de formare a comunităţii ş.a. Cărările se înfiripau, întotdeauna, 
pe partea însorită a dealurilor, pe „feţele” lor, pe partea sudică, căci aici, fiind expuse o bună parte din zi 
razelor soarelui, acestea (cărările) se zbiceau mai repede, erau mai primăvăratice; iarna zăpada se topea 
mai uşor, aşa încât deveneau practicabile mai mult timp. 

Odată cu domniile împăraţilor Maria Tereza (1740-1780) şi Iosif al II-lea (1780-1790), fiul său, 
Imperiul Austriac, din raţiuni de colectare mai bună a dărilor, a declanşat un amplu proces de sistemati-
zare, inclusiv rurală1. În Maramureş „drumurile de cară” au fost semnificativ îmbunătăţite şi, totodată, 
reproiectate, iar acestea vor deveni, cu timpul, aşa-numitele „drumuri ale ţării”, adică aşa-numitele 
„drumuri vechi”, de astăzi, amenajate de către „Împărăţie”. 

Din această perioadă a secolului al XVIII-lea, legănată mult în legende populare, inclusiv la noi, 
aici în Maramureş, datează şi una referitoare la faptul că noile drumuri trasate şi amenajate, după princi-
piul roman, exclusiv pe partea sudică a dealurilor; au adus un serios deranj istoric deţinătorilor locurilor, 
fiindcă uneori tăiau de-a curmezişul anumite proprietăţi, după cum indicau măsurătorile inginerilor şi 
topografilor austrieci. Mai mult decât atât, această perioadă se caracterizează şi prin introducerea în zo-
nă a pomilor fructiferi, plantaţi de-a lungul noilor artere de comunicaţie, în ideea că localnicii se vor bu-
cura şi vor aprecia respectivul gest de mărinimie, îngrijindu-i ca pe un dar, ca pe un bonus de civilizaţie. 
Numai că instinctul local de proprietate al multora a lucrat în alt sens, iar ţăranii s-au dedat la acţiuni 
compromiţătoare; anume, dacă vedeau că aceştia s-au prins, au început să-i smulgă, să pună sare şi apă 
fierbinte, doar-doar nu s-ar prinde! Văzând cum le-a fost întâmpinată oferta, cu câtă recunoştinţă (!), 
administraţia a decis ca, începând cu anul următor, proprietarul pe suprafaţa căruia vor fi găsiţi uscaţi 
cei mai mulţi pomi fructiferi să fie spânzurat, câte unul în fiecare sat. După acest demers de coerciţie 
civilizaţională statală, ţăranii s-au îngrijit de pomi „ca de ochii din cap”, pentru ca nu cumva vreun piz-
maş să-i distrugă, iar el să sfârşească în ştreangul Împărăţiei. 

                                                 
1 Godea, Ioan, Arhitectura românească în epoca modernă 1700-1900, Editura Primus, Oradea, 2012, pp. 9-19. 
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După cum se ştie, aceste spânzurători se ridicau, de cele mai multe ori, la răspântiile de drumuri 
şi, de aceea, se spune că erau bântuite de stihiile Necuratului. În drumul ţării, de asemenea, se aruncau 
tot de felul de vrăji, „de pe oameni”, tot pe oameni. Tot în drumul ţării se arunca gunoiul din casă, în 
fiecare dimineaţă când, parcă, într-un ritual anume, ţăranca găzdoaie ieşea, „de ţâfrăşag”, cu lopata cu 
gunoi, să-l arunce peste gard sau în vreo groapă din drum. Tot în drum se arunca leşia de sub zolniţă, 
adică acele zoaie care rezultau de la spălatul hainelor cu apă fierbinte (uncrop) şi cenuşă. Tot aşa se 
practica şi cu apa de podele (de duşumea), rezultată în urma spălării acestora sau gozul strâns de prin 
ocol când, de sărbători, mai cu seamă, îi venea şi lui rândul să fie măturat. 

Răspântiile, aşadar, crucile de drumuri erau bântuite, blestemate; tot aici se aruncau diferite vrăji, 
cum ar fi banii cu care s-au şters, în prealabil, negii sau alte bube rele, plăgile de pe corp, de pe mâini, 
mai cu seamă. De aceea, era bine ca din intersecţie „să nu te puie păcatul (!)” să te apleci şi să iei bani 
sau batiste legate, că nu puteai şti ce ai fi găsit acolo, ferecat; era, de asemenea, bine să te fereşti să nu 
calci în vreo vrajă, ca să nu apuce „a se lega de tine”. Tot aşa, de câte ori copilul pleca din casă, mama îl 
săruta, îl igieniza magic cu câte un sărut, cu câte un pic de scuipat, inclusiv de deochi, pentru a-l feri de 
tot răul, pentru că ieşind la drum păşeai într-o altă lume, în afara locului considerat sacru, al casei, al 
căminului familial, protejat de duhul strămoşilor, de păzitorul casei, de îngerul păzitor, de icoane şi de 
crucea Bobotezei ş.a. 

Tot pe drumul ţării plecau feciorii în cătane la împărat, veneau armatele cuceritoare ale tătarilor 
şi/sau turcilor, precum şi alţi cotropitori sau migratori. 

O remarcă aparte merită ciuhele, adică acele păpuşi sau simboluri antropomorfe care se aşezau 
„în poară” şi se puneau atunci când se iniţia, când apărea o nouă cărare care, în principal, ar fi periclitat 
recolta de fân a proprietarului, iar acesta apela la astfel de măsuri de propiţiere. Ciuhele aparţin dome-
niului magiei negre şi sunt parte a unui ritual sacru, cu siguranţă străvechi; ele străjuiau locul şi erau pe-
riculoase, ameninţătoare, prin vrăjile şi blestemele cu care erau învestite. 

O remarcă, desigur de context, trebuie făcută şi în cazul porţii de lemn de la drum sau a ieşirii la 
cărare. Astfel, la drumul mare sau la drumul ţării, omul îşi ridica o poartă, la începuturi doar cu o singu-
ră intrare, numai pentru animale şi care, iar toţi ai casei, inclusiv musafirii, erau „îmbiaţi” a escalada un 
prilaz, mai mult sau mai puţin ingenios, din lespezi de piatră în trepte sau din lemn. La cărare, în spatele 
casei sau pe lateral, ocoalele sau proprietăţile erau prevăzute cu tot felul de improvizaţii de acces de tipul 
vraniţelor, usciorilor, leselor, portiţelor sau, de cele mai multe ori, cu prilazuri.  

Prilazul era privit şi ca o redută de cucerit, mai ales pentru nevestele aşa-zis „bune de îndemână” 
sau pentru fetele „mai emancipate”. Acestea, cărările erau legănate seară de seară, până în nopţile târzii, 
în şuieratul sau horile feciorilor, ale mândriorilor care transmiteau, prin intermediul acestora, mesaje 
amoroase mândruţelor care îi aşteptau şi care se lăsau sau nu ademenite, după principiul justificator că: 
„Boul mândru se deoache/ Om hireş pică-n păcate!”2, apoi filosofând: 

„Câci oi trece prilazu’ 
Mi-oi uita jurământu’!” 
sau 
„Cucule cu trei glasuri 
Du-te cântă în prilazuri 
Unde-s fete cu doruri 
Şi neveste cu gânduri; 
Unde-s fete celuite 
Şi neveste bănuite!” 
Uluitor, aşadar, comunicarea se practica cu preponderenţă pe cărări, peste grădini sau livezi, iar 

de-a lungul unui traseu puteai avea parte de mai multe prilazuri, găuri prin gard sau prisacă, punţi. Cără-
rile erau aproape tainice, conspirative, unele pline de neprevăzut, pândite de tot felul de prilejuri rele, 
dosnice. Tot ele, însă, ofereau şi posibilitatea unor întâlniri de taină, amoroase, în fapt de seară, la vreun 
loc numit, la vreun semn anume, cum am spus mai sus. 

În pedagogia populară juvenilă, cărarea îşi face loc concomitent cu momentul în care copilul cu-
cereşte fragmentul de cărare de la casa lui, până la cea a vecinului, a prietenului – a primului său prieten, 

                                                 
2 Pamfil Bilţiu, Maria Şerba, Maria Bilţiu, Folclor de pe Valea Cosăului, vol. I, Editura Eurotip, Baia Mare, 2012, p. 264. 
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în fapt, poate cea dintâi descindere a sa în „universul lumii mari”. Astfel că primul cântec învăţat de mi-
ne a fost:  

„Cărăruşă prin pădure – 
Merg fetele după mure, 
Eu mă duc după nuiele 
Ca să mă-ntâlnesc cu ele!” 
De ce să mă întâlnesc cu ele, cu fetele, am înţeles, evident, mult mai târziu! Dar versurile şi me-

lodia le-am învăţat de atunci şi le ştiu până astăzi. 
Cărările ne însoţesc de la debutul vieţii noastre pe faţa pământului, ele sunt ridurile acestei feţe, 

iar unele cărări „dau” la raiul pământesc, fiind cele mai cântate şi mai dezmierdate, în opoziţie faţă de 
cutumele religioase: 

„De aici până la Rai 
Cărăruşa-i toată scai! 
Iar de-aici până la mândra 
Cărăruşa-i ca oglinda!” 
De asemenea, geografia Raiului este mult invocată, dar şi ocolită de către omul din popor, tot 

prin intermediul cărărilor: 
„Măi pretine eu şi tu 
Şohan n-om vede Raiu! 
Sie Raiu sănătos 
Noi om mere pă din jos! 
Sie Raiu cu plăcere 
Noi tot pă din jos om mere!” 
Capătul unei iubiri abia înfiripate devine uneori şi capătul unei cărări a îndrăgostitului năpăstuit, 

abia înfruptat din dulceaţa acesteia: 
„Săraci cărările mele 
O crescut iarba pă ele! 
C-o venit un prăpădit 
Cărăruşa mi-o-ngrădit 
Şi-o venit un blăstămat 
Cărăruşa mi-o ciuntat. 
Tot cu spini şi cu nuiele 
Supărarea mândrii mele! 
D-apoi supărarea mea 
Că nu pot mere la ea!” 
Cărarea este prezentă şi în inventarul paremiologic al pedagogiei populare; astfel, se spune că: 
„Nu-i gard fără de prilaz 
Nicí om fără năcaz!”3 

sau... 
„Nu-i nuntă fără botez – 
Cărare fără gătej!” 
şi 
„De moarte şi de năcaz 
Nu-i sări peste prilaz!”4 

Cât timp se mai fac cărări, poteci, drumuri pe lângă ape, drumuri pe văi şi cărări pe lângă aces-
tea, cât timp se vor ridica prilazuri şi se vor înălţa ciuhe, înseamnă că nimic nu este pierdut, căci omul 
păstrează legătura cu pământul pe care îl calcă. Tot aşa, după cum există un anotimp al plecărilor şi un 
anotimp al sosirilor, o fericire a celor care pleacă într-o călătorie şi o mare bucurie a întoarcerilor, atât 
pentru cel care vine, musafirul care este întâmpinat cu „Bine aţi venit!”, cât şi pentru cel care „ţine” lo-
cul şi cărările, pentru cel căruia i se spune „Bine v-am găsit!”, mai există o speranţă, iar speranţa este 
singura combustie a viitorului. 

                                                 
3 Ibidem, p. 268. 
4 Ibidem, p. 267. 



Varia 

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS    Publicaţie semestrială • an XXIX • nr. 1 (56) • 2021 

156 

 
 
 

Specialistul de marcă în minerit – ing. Mitică Vraciu la 85 de ani 

 
Lazăr-Aurel PANTEA 

Baia Mare 
 
Este deosebit de plăcut a putea scrie despre un coleg şi prieten la timpul prezent şi nu la trecut, 

mai ales că amândoi suntem octogenari. 
Mitică Vraciu, un nume cu o rezonanţă aparte, născut în Focşani, oraş cu renume în istoria 

neamului românesc, m-a impresionat de îndată ce l-am cunoscut în anii studenţiei, omul de caracter, 
cald şi prietenos, cu ţinută şi conduită ireproşabile. Din anul 1959, fiind repartizaţi ingineri stagiari, el la 
mina Săsar – Baia Mare, sub poalele Gutâiului, eu la Baia Borşa, în creierul Munţilor Maramureşului, 
amândoi am devenit maramureşeni prin locul de muncă şi, după câţiva ani, prin căsătorie cu fiice ale 
Maramureşului. De atunci şi până la pensionare, şi câţiva ani după, am fost pe baricadele mineritului 
prin Remin Baia Mare şi unităţile sale din judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Suceava şi o 
perioadă şi a metalurgiei neferoase din Maramureş, Sibiu şi Alba. 

Mitică Vraciu ne oferă pilda reconfortantă a omului, a inginerului minier, a cercetătorului ştiinţi-
fic, a conducătorului, dar şi a acelui pater familias în care harul vieţii provoacă o continuă bucurie, pe care 
reuşeşte să o transmit celor din jur. 

Faptele Sale, profesionale sau obşteşti, prin natura funcţiilor avute, de mare răspundere, de di-
rector al Exploatării Miniere Săsar, 20 de ani director cu dezvoltarea (investiţii) şi apoi director general 
interimar al Companiei Naţionale „Remin” S.A. Baia Mare, sub diversele ei denumiri şi structuri organi-
zatorice, director al I.C.P.M.N. Baia Mare, iar după pensionare consilier-expert la Remin, au devenit o 
carte de suflet pe care o recitim.  

Munca în mină, dezlegarea tainelor adâncurilor, oriunde în lume, necesită ştiinţă, resurse finan-
ciare, efort şi risc profesional. Condiţiile geologice şi geografice ale Maramureşului au permis ca, din 
cele mai vechi timpuri, populaţia să-şi asigure mijloacele de trai prin practicarea extragerii, prelucrării şi 
valorificării minereurilor cantonate în subsolul său, fiind un judeţ cu o pondere însemnată în economia 
naţională, în domeniul mineritului şi al metalurgiei neferoase. 

În decursul anilor, mineritul şi metalurgia au avut şi vor avea, în cazul revigorării activităţii mini-
ero-metalurgice, un rol determinant în viaţa economico-socială a judeţelor arătate mai sus, din această 
parte a României. De Remin şi, implicit, de specialistul cu atribuţii de coordonare a activităţii de dezvol-
tare a fondurilor de investiţii se leagă deschiderea, construcţia şi punerea în funcţiune de: mine, cariere, 
flotaţii, uzine şi fabrici de prelucrare a minereurilor şi concentratelor miniere, ateliere, blocuri de locuin-
ţe, cantine pentru pregătirea şi servirea mesei, grupuri sociale, vestiare, băi, imobile ale unor unităţi de 
învăţământ profesional, preuniversitar şi superior în ramură, alimentarea cu energie electrică, apă pota-
bilă şi industrială şi cu gaze naturale a unor oraşe şi sate, precum şi construcţia sau modernizarea unor 
drumuri judeţene, orăşeneşti şi comunale, de utilitate publică şi industriale. Numărul obiectivelor de in-
vestiţii realizate şi puse în funcţiune în perioada când Mitică Vraciu a fost director cu dezvoltarea la uni-
cul holding miniero-metalurgic din ţară este deosebit de mare. Reamintesc doar câteva, cu valori mari: 

 Minele Ghezuri, Penigher şi Socea din judeţul Satu Mare, Făget din judeţul Bistriţa-Năsăud, 
Colbu din Baia Borşa, Poiana Botizii din Băiuţ, Maramureş, cât şi carierele Lăpuşna Galbena-
Nistru pentru minereu aurifer, Răzoare-Târgu-Lăpuş pentru fier mangan, Călimani pentru ro-
că cu sulf şi Dadu-Cârlibaba pentru mangan; 

 Flotaţia Făget, Uzina de Săruri de mangan Iacobeni, Uzina de prelucrare de rocă cu sulf şi auto-
clavizare pentru sulf tehnic cu puritate 99,8% din Călimani, Instalaţia de granulare, sortare mi-
nereu de fier-mangan Răzoare-Târgu-Lăpuş, o nouă secţie (fabrică) de topire a concentratelor 
cuproase la Zlatna, judeţul Alba; 

 Galeria Bulat, între mina Herja şi Flotaţia Centrală, dotată cu transportor de minereu cu bandă 
de tracţiune pe cabluri; Tunelul rutier Şuior, lung de 4,5 km pentru transport auto al minereu-
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lui, unic în mineritul din ţară; Calea ferată industrială pentru transport minereu de la Tunel 
Cavnic – Şuior – Baia Sprie la Flotaţia Centrală din Tăuţii de Sus; 

 Instalaţii de captare apă industrială la Baia Borşa, Băiuţ, Rodna, Turţ, I.M.M.N. Baia Mare; 

 Blocuri de locuinţe şi cămine pentru nefamilişti în localităţile Turţ, Ilba, Nistru, Baia Mare, Baia 
Sprie, Cavnic, Târgu-Lăpuş, Băiuţ, Borşa, Baia Borşa, Iacobeni, Vatra Dornei, Gura Humoru-
lui, Ostra etc.  

 

Delegaţia de specialişti din Maramureş, condusă de ing. Mitică Vraciu, la unităţi miniere 
şi metalurgice din vestul şi sud-vestul Poloniei, aprilie 1982. 

De la stânga la dreapta, rândul 1: Lazăr-Aurel Pantea, Mitică Vraciu, directoarea Institutului de Cercetări Mi-
niere Wroclaw, Ioan Catricicău, Desideriu Velker, Gheorghe Vasile, Constantin Gâlcă; 

rândul 2. Partenie Hărănguş, Anghel Mihaiu, Ovidiu Craiciu, Octavian Ţâbulac. 
Foto: Institutul de Cercetări Miniere din Wroclaw 

 
Fiind apropiat de oameni, un sufletist, preocupat de asigurarea unor condiţii de consult şi trata-

mente medicale pentru salariaţii din ramură, prin natura funcţiei a sprijinit atât dotarea cu aparatură me-
dicală pentru dispensarele de pe lângă unităţile miniere şi metalurgice, cât şi a Spitalului Judeţean din 
Baia Mare, a Spitalului de Recuperare şi Refacere a Capacităţii de muncă Borşa, a Spitalului T.B.C. din 
Baia Mare, a Policlinicilor I şi II Baia Mare, cât şi a Centrului de Cercetări Medicale din Şimleul Silvani-
ei, unde se tratau un număr mare de mineri din Maramureş. 

În toate acţiunile întreprinse în funcţiile deţinute a investit pasiune, dăruire şi un spirit de iniţia-
tivă şi sacrificiu de neegalat. Pentru realizarea obiectivelor de investiţii şi punerea în funcţiune de noi 
capacităţi de producţie eram împreună în delegaţie cu săptămânile la Călimani în Bucovina, la Rodna în 
Bistriţa-Năsăud, Baia Borşa şi Băiuţ din Maramureş. Cu toate acestea, şi-a făcut timp pentru a sprijini şi 
participa la jocurile renumitei echipe H.C. Minaur Baia Mare, aflată sub coordonarea antrenorului eme-
rit prof. Lascăr Pană. 

Noi, cei rămaşi dintre colegii săi, îi urăm multă sănătate şi bucurii alături de cei dragi. 
La mulţi şi fericiţi ani! 
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Despre patriotism, cultură şi istorie – demers cultural 

de omagiere a „Zilei Poliţiei Române” 

 
Dr. Ioan GOGOTA 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
 

Cu prilejul „Zilei Poliţiei Române” (25 martie), la sediul Filialei „Pintea Viteazul” Maramureş a 
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere a avut loc o festivitate la care au 
participat circa 30 de membri, majoritatea fiind foşti lucrători din toate structurile Ministerului 
Afacerilor Interne, aflaţi la pensie. Invitat de onoare a fost dr. Teodor Ardelean – directorul Bibliotecii 
Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, care i-a înştiinţat pe cei prezenţi de înfiinţarea, de către instituţia pe 
care o conduce, a Filialei „Pintea Viteazul”, proiect la care şi-a dat acordul conducerea Asociaţiei, 
reprezentată de col. (r) Ioan Ceterchi – preşedinte; col. (rtg) Gheorghe Neag şi col. (rtg) Iosif  Coroiu – 
vicepreşedinţi; lt. col. (r) Liviu Aurel Pârjol – secretar; col. (r) Ioan Marchiş şi poeta Carmena Felicia 
Băinţan – membri. 

Ca prim-pas al demersului iniţiat, sediul filialei „Pintea Viteazul” a fost îmbogăţit cu două 
importante cărţi, dedicate Centenarului Marii Uniri: Construind Unirea cea Mare (8 volume, totalizând 
8.000 de pagini), apărută la Editura Şcoala Ardeleană, sub egida Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, cu sprijinul financiar al Academiei Române şi al Consiliului Judeţean Cluj, respectiv 100 de 
personalităţi maramureşene care au făcut istorie. 100 de ani de la Marea Unire, lucrare elaborată sub egida 
Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare şi a Centrului de Cercetare şi Documentare Baia Mare al 
Academiei Române, în cadrul programului cultural „Maramureşul la Centenar” (coordonator dr. Teodor 
Ardelean), cu sprijinul Consiliului Judeţean Maramureş – fiecare dintre participanţi primind câte un 
exemplar. 

Moderator a fost colonelul Ioan Ceterchi – preşedintele asociaţiei, care a expus în detaliu 
demersurile iniţiate şi concretizate prin înfiinţarea filialei „Pintea Viteazul” sub tutela Bibliotecii 

Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare. De 
asemenea, a amintit că acest spaţiu va fi 
dotat, atât cu mobilier adecvat, cât şi cu între 
1.000 şi 3.000 de volume din tot spectrul 
cultural de care dispune Biblioteca Judeţeană 
„Petre Dulfu” Baia Mare (beletristică, 
politică, istorie, publicaţii şi reviste de 
specialitate etc.). Cu această ocazie va fi 
acordată o atenţie deosebită şi lecturilor 
pentru copii, întrucât majoritatea membrilor 
filialei sunt părinţi, bunici sau desfăşoară 
activităţi specifice cu copii. Totodată, în 
semn de recunoştinţă şi de mulţumire 
pentru sprijinul acordat cauzei poliţiştilor 

rezervişti, preşedintele Ceterchi a propus acordarea unei legitimaţii de membru de onoare al Asociaţiei 
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, Filiala „Pintea Viteazul” Maramureş, 
directorului dr. Teodor Ardelean, ca semn al cinstirii personalităţilor marcante care şi-au dedicat munca 
şi priceperea în derularea şi desfăşurarea cu succes a activităţilor specifice asociaţiei în plan local.   

Fiind invitat să-şi expună punctul de vedere referitor la acest aspect, dr. Teodor Ardelean le-a 
mulţumit celor prezenţi pentru cinstea şi bucuria de a fi membru de onoare al acestei asociaţii care 
poartă numele legendarului Pintea Viteazul, context în care a susţinut un discurs cu o puternică 
rezonanţă patriotică în care a exprimat o viziune apreciată de auditoriu, referitor la rolul şi importanţa 
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asociaţiilor profesionale în vremurile de criză – cum este cea sanitară de acum –, când oamenii se 
înstrăinează unii de alţii şi de ei înşişi, iar societatea este dominată de fenomene negative. Trebuie să 
luptăm cu arme culturale pentru a readuce valorile pe făgaşul normal, a continuat vorbitorul. 

Referindu-se la viaţa poliţiştilor, dr. Teodor Ardelean a conchis că aceştia sunt personal strategic, 
iar veteranii din asociaţia „Pintea Viteazul” au făcut mult mai mult decât omologii lor din alte judeţe. 
Aici, în cadrul asociaţiei, este promovată cu pasiune istoria, în contextul în care există încercări de a 
scoate din planurile-cadru de învăţământ 
această disciplină şcolară, vitregită, de altfel, 
prin cel mai mic număr de ore alocat ei în 
Uniunea Europeană.   

În scopul susţinerii demersurilor 
iniţiate cu regularitate la sediul filialei, aici va 
fi inaugurat un punct de carte care va regrupa 
membrii asociaţiei, spaţiul fiind unul generos, 
constituind un punct de lucru viabil şi 
deosebit de util pentru munca de cercetare. 
În legătură cu calitatea de poliţist, vorbitorul 
a mai enunţat că mulţi dintre aceştia au fost 
martiri de-a lungul vremurilor, cu referire la 
cartea colonelului Florin Şinca, Martirii Poliţiei 
Române. Distrugerea poliţiei sub regimul comunist (445 p.), şi la alţii care au reflectat, mai mult sau mai puţin, 
în cărţile lor trăiri şi realizări specifice vieţii de poliţist, precum Halarambie Zincă, Ioan Anghel, 
Dragomir Horognea etc. 

La finalul festivităţilor au mai luat cuvântul col. (r) Ioan Bota – preşedintele filialei 
maramureşene a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” şi col. (r) Ioan Marchiş, care a 
prezentat referatul Drumul de la miliţian la poliţist. 

De asemenea, col. (r) Rusu Georgel şi col. (rtg) Gheorghe Neag au vorbit despre „sufletul 
poliţistului în acţiunile întreprinse”, respectiv „neliniştile pricinuite de diminuarea rolului şi locului 
poliţistului în societate”. 

Dintre personalităţile civile invitate au vorbit Nicolae Goja – redactor la cotidianul local Graiul 
Maramureşului, poeta Carmena Felicia Băinţan – preşedinta Ligii Scriitorilor filiala Maramureş, artistul 
plastic Maria Berciu şi întreprinzătorul Nistor Lihet, care au gratulat personalitatea marcantă a 
directorului bibliotecii judeţene maramureşene pentru implicarea activă în finalizarea tuturor scopurilor 
pe care le-a înfăptuit până în prezent, iar despre profesia de poliţist s-a afirmat că poate fi efectuată cu 
succes numai de acele persoane care dispun de calităţi fizice, psihice şi morale adecvate cerinţelor fişei 
postului. 
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S-a întâmplat acum 50 de ani 

(Extrase din articole ale ziarului Pentru socialism) 

 
Laviniu ARDELEAN 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

 
 
Vineri 5 februarie 1971 – 100 de ani de la naşterea scriitorului Gheorghe Brăescu 
 
Gheorghe Brăescu se încadrează între puţinii scriitori români care au debutat târziu, la o vârstă 

când alţii îşi încheie activitatea creatoare. Fără ucenicie, el se va manifesta, totuşi, de la primele schiţe, ca 
un scriitor matur, cu un stil format, producând o entuziastă surpriză între iubitorii de literatură. 

Născut la Iaşi, la 30 ianuarie 1871, va fi crescut de rude, puţin generoase şi, lipsit de căldura pă-
rintească, îşi va deschide sufletul spre „nespălaţii” cu care va colinda mahalalele şi pe care îi va evoca în 
amintirile sale cu nostalgie. 

Inteligent şi dotat, dar inadaptabil oricărui regim de restrângere, viitorul scriitor, după ce trece 
prin câteva şcoli, se va înrola într-o legiune străină, în Franţa, dar, după 2 ani infernali, se va întoarce în 
patrie, dedicându-se carierei militare. Pe frontul din Transilvania va fi grav rănit, amputându-i-se braţul 
drept, ceea ce nu-l va împiedica, mai târziu, în timpul petrecut în lagărele de prizonieri din Germania, să 
scrie schiţe umoristice, din considerente umanitariste, în momente de gravă depresiune sufletească pen-
tru cei aflaţi în captivitate. 

Revenit în ţară în 1918, va debuta cu Vine doamna şi domnul general, după care vor urma alte vo-
lume de schiţe (Maiorul Boţan, Cum sunt ei, Doi vulpoi, Schiţe umoristice, Un scos din pepeni etc.), câteva roma-
ne (Moş Belea, Conaşii, Primii şi ultimii paşi, Margot), o piesă de teatru şi un volum de amintiri. [...] 

 
 
Marţi 9 februarie 1971 – Referendumul naţional elveţian a acordat drept de vot femeilor 
 
Femeile din Confederaţia elveţiană au primit drept de vot, în urma unui referendum naţional 

consacrat acestei probleme. Un număr de 621.403 alegători au răspuns „da”, iar 323.596 s-au opus pro-
punerii de revizuire a Constituţiei în sensul includerii prevederii că „elveţienii şi elveţiencele au aceleaşi 
drepturi şi aceleaşi datorii în ceea ce priveşte alegerile federale”. Un număr de 15 cantoane şi un semi-
canton au aprobat proiectul de modificare a Constituţiei, în timp ce 6 cantoane şi un semi-canton, în 
majoritate de limbă germană, s-au opus. Astfel, a fost întrunită majoritatea necesară modificărilor con-
stituţionale. Trebuie notat faptul că un referendum similar, desfăşurat în anul 1961, s-a soldat cu o vic-
torie a celor ce se opuneau votului feminin. [...] 

 
 
Duminică 21 februarie 1971 – Inaugurarea Casei de Cultură a Sindicatelor din Baia Mare 
 
Ieri după amiază, la Baia Mare, a avut loc festivitatea de inaugurare a noii Case de Cultură a Sin-

dicatelor, somptuos edificiu integrat armonios în peisajul arhitectural al oraşului de pe malurile Săsaru-
lui. Acordurile muzicii de fanfară, animaţia oamenilor, un neverosimil soare primăvăratic anticipau o 
atmosferă sărbătorească. 

Sunete prelungi de trompete vestesc începerea solemnităţii. În prezenţa numeroşilor băimăreni 
veniţi să participe la importantul eveniment cultural al oraşului în care trăiesc şi muncesc, tovarăşul Ale-
xandru Crişan, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş al U.G.S.R., deschide solemnitatea inaugu-
rării. [...] 
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Urmează momentul solemn al festivităţii. Tovarăşul Constantin Herescu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., taie panglica inaugurală. Se vizitează apoi sălile interioare, ale căror aspect şi dotare 
pun la dispoziţia cetăţenilor oraşului un excelent cadru de petrecere instructivă şi recreativă a timpului 
liber. [...] 

 
 
Duminică 28 februarie 1971 – Cunoscutul actor Fernandel a încetat din viaţă 
 
A încetat din viaţă, la Paris, la vârsta de 68 de ani, după o grea şi îndelungată suferinţă, cunoscu-

tul actor Fernandel, pe adevăratul său nume, Fernand Contandin. 
Născut la Marsilia, la 8 mai 1903, Fernandel şi-a început cariera artistică în anul 1928 la Teatrul 

de Revistă „Bobino”. [...] În cariera sa artistică Fernandel a jucat în peste 140 de filme. A fost, de ase-
menea, un bun interpret de revistă şi operetă. 

Fernandel este posesorul unor importante premii naţionale şi internaţionale, între care Premiul 
Oscar pentru popularitate, Premiul „Courteline” şi Premiul Academiei discului liric. 

 
 
Joi 4 martie 1971 – 150 de ani de la moartea lui Petru Maior 
 
Zilele acestea se împlinesc 150 de ani de la stingerea din viaţă a lui Pe-

tru Maior, cărturar de seamă, strălucit reprezentant al Şcolii Ardelene. Perso-
nalitatea omului, dar mai ales a cărturarului, a istoricului deschizător de dru-
muri în cultura românească n-a fost alterată de patina timpului; din contră, a 
dinamizat generaţiile următoare prin râvna şi strădania depuse în căutarea 
adevărului. [...] 

Petru Maior a continuat crezul istoric al lui Samuil Micu şi Gheorghe 
Şincai, completându-l mai ales sub raportul judecăţilor de valoare, fiindcă ce-
ea ce Şincai reuşeşte prin documente savante, greoaie, Maior surprinde cu 
limpezime şi claritate în câteva trăsături de condei.   

Ca formaţie spirituală Maior a fost un gânditor iluminist, militând 
pentru cultură şi înţelegere între oameni, indiferent de neam: „Potrivit cu în-
ţelepciune este ca toţi oamenii, neluându-se în seamă întâmplătoarea lor nu-
mire, să se iubească unul pe altul ca fraţii şi o naţiune să alerge cu ajutorul alteia spre înaintarea culturii, 
de la care depinde fericirea pe pământ...”. [...] 

 
 
Sâmbătă 27 martie 1971 – Vaccin împotriva hepatitei 
 
O echipă de cercetători americani sub conducerea profesorului Saul Krugman, şeful serviciului 

pediatrie al Centrului medical al Universităţii din New York, a realizat cu succes un ser care poate imu-
niza fiinţele umane împotriva formei celei mai grave de hepatită – aceea care se transmite, în principal, 
pe cale bucală. Procedeul de obţinere a serului este foarte simplu: se fierbe timp de un minut în apă dis-
tilată virusul MS-2 al hepatitei. Două injecţii din acest ser făcute unor copii expuşi contagiunii cu hepati-
ta i-au imunizat complet. 

Anunţând reuşita experienţelor, dr. Krugman a subliniat că cercetările sunt departe de a fi ter-
minate şi că fabricarea în masă a vaccinului probabil nu va putea fi posibilă decât peste câţiva ani. „Noi 
nu avem încă un vaccin eficace, a precizat el, dar poarta este deschisă punerii sale la punct”. 

 
 
Joi 1 aprilie 1971 – Radu Popa – Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea 
 
Constituind prima monografie din literatura domeniului dedicată unui ţinut din epoca de crista-

lizare a statelor medievale româneşti, lucrarea de faţă are la bază studiul a peste o sută de aşezări mara-
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mureşene atestate documentar, urmărite sub triplul aspect, al identificării, localizării şi precizării aparte-
nenţei lor patrimoniale, prilej cu care sunt stabilite şi toate familiile de feudali din această parte a ţării.  

Date referitoare la agricultură, creşterea animalelor, ocnele de sare, precum şi celelalte ramuri ale 
economiei maramureşene fac obiectul unui capitol separat al cărţii. Ţara Maramureşului este urmărită în 
dinamica evoluţiei sale de-a lungul veacului al XIV-lea în capitole privind obştile săteşti, procesul aservi-
rii acestora, diferitele categorii de cneji şi cnezate, transformarea feudalităţii prestatale într-o nobilime 
statală, precum şi conflictele determinate de această evoluţie. 

De voievodatul maramureşean, de originea, trăsăturile, evoluţia şi transformarea sa în comitat 
regal în acest veac, autorul se ocupă într-un capitol întreg. Dintre problemele privind cultura maramure-
şeană o pondere mare o au cele legate de biserică şi arhitectura laică (cetăţi, reşedinţe fortificate). 

Ultimul capitol este consacrat istoriei politice, în care se analizează pe larg problemele şi semni-
ficaţiile „descălecării” Moldovei, precum şi de organismul administrativ-politic realizat de Dragoşeştii 
maramureşeni în nord-vestul Transilvaniei la sfârşitul secolului al XIV-lea. [...] 

 
 
Duminică 18 aprilie 1971 – Expediţia transafricană a ţării noastre încheiată cu succes 
 
Dup 15.000 de km străbătuţi de la Dakar la Mombasa, prin inima continentului negru, temerarii 

exploratori români s-au înapoiat în ţară. 
La bordul unor maşini de fabricaţie românească, membrii expediţiei au îndeplinit cu succes un 

amplu program de cercetări biologice şi de testări tehnice. Întregul echipament, precum şi vehiculele 
ARO şi T.V. preparate pentru expediţie au înfruntat călduri toride, umezeală ecuatorială şi toate vicisi-
tudinile climei din acest continent. Sute de kilometri au fost străbătuţi prin locuri de mulţi ani neumbla-
te, prin savană, peste râuri în zone mlăştinoase sau prin nisipuri mişcătoare. 

Referindu-se la această expediţie, conducătorul grupului de exploratori români, profesor Nicolae 
Botnariuc, a arătat, între altele: Expediţia noastră ştiinţifică reprezintă o realizare importantă. Ea şi-a 
atins scopurile propuse. A fost colectat un bogat material biologic din diferite zone climatice, formaţii 
vegetale din marile lacuri (Ciad, Albert, Kiwi, Victoria). A fost studiat comportamentul maşinilor şi a 
diverselor produse industriale româneşti în condiţiile specifice de climă tropicală şi ecuatorială, care au 
dovedit calităţi remarcabile şi, în unele cazuri, speciale. [...] 

 
 
Vineri 23 aprilie 1971 – Rafinament şi spiritualitate – 100 de ani de la naşterea pictorului 

Theodor Pallady 
 
Murind în august 1956, la vreme de intrare în toamnă, Theodor Pallady străbătea pentru ultima 

oară cumpăna vizuală dintre peisajul pregătitor de extincţie şi uni-
versul coloristic ostenit, transpus în armoniile stinse, potolite din 
tablourile sale, de care la despărţire simţea, de fiecare dată, o cum-
plită deposedare, acum definitivă. Avea 85 de ani şi împlinise în 
plastica românească, fără ostentaţie şi zgomot, un stil, adică „un fel 
unic şi personal de a se exprima, de a exprima”, cum singur defi-
neşte termenul în Jurnalul său, modalitate specifică de confesare 
complementară prin cuvânt, căci desăvârşirea şi-a urmat-o, cu con-
secvenţă de mare artist, în pictură.   

La Theodor Pallady, omul şi artistul au fuzionat atât de in-
transigent, încât adevărul vieţii şi artei sale argumentează exemplar 
cunoscuta cugetare a lui Buffon: „Stilul e omul”. [...] 

Priveşti cu încântare meditativă tablourile sale reprezentând 
peisaje, interioare, naturi moarte, flori, nuduri, autoportrete. În ele 
„sufletul lui Pallady e – zice Lucian Blaga – o surdină pusă pe toate 

culorile lumii: pe toate le îmblânzeşte, dându-le adâncime, în toate face să vibreze o moale suferinţă”. [...] 
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Joi 29 aprilie 1971 – Premiul „Herder” acordat scriitorului Zaharia Stancu 
 
Fundaţia vest-germană „Freiherr von Stein” a hotărât să acorde premiul „Herder” pe anul 1971 

scriitorului Zaharia Stancu. 
În fiecare an fundaţia acordă premiul în amintirea celebrului iniţiator al mişcării preromantice 

„Sturm und Drang”, Gottfried von Herder, unor personalităţi de seamă ale vieţii literare, în scopul 
promovării relaţiilor culturale internaţionale. Premiul „Herder” pe anul 1971 urmează să fie înmânat la 5 
mai, la Viena, scriitorului român şi altor 6 personalităţi marcante ale vieţii culturale din Iugoslavia, Polo-
nia, Cehoslovacia, Grecia, Ungaria şi Bulgaria. 

 
 
Marţi 18 mai 1971 – În această săptămână la „Dacia” o grandioasă creaţie a cinemato-

grafiei româneşti – „Mihai Viteazul” 
 
„Mihai Viteazul” este o reuşită a filmului românesc. Un incontestabil succes. Un tulburător por-

tret al unei voinţe ferme. Al uneia dintre acele voinţe prin care s-a împlinit destinul neamului românesc. 
Este porterul unui erou naţional. Care n-a cerut, n-a râvnit, n-a umblat după teritoriu străin. Care intra 
în luptă chiar dezavantajat, dar niciodată descurajat. 

„Mihai Viteazul” este o izbândă a cinematografiei noastre, fiindcă scenaristul (Titus Popovici) şi 
regizorul (Sergiu Nicolaescu) au evitat o privire tradiţională asupra istoriei. Ei au privit istoria cu ochi 
contemporani, căutând sensuri, îndemnuri şi pilde de stringentă actualitate. De la un capăt la altul, auto-
rii concentrează în film un destin exemplar, în care s-au recunoscut oamenii timpului şi ne recunoaştem 
şi noi, astăzi. Mitul lui Mihai ajunge la noi prin intermediul filmului ca o puternică pledoarie, a luptei 
pentru independenţă, unitate naţională, egalitate socială sau a luptei pentru apărarea intereselor poporu-
lui. [...] 

Filmul „Mihai Viteazul” constituie o monumentală creaţie a cinematografiei noastre şi pentru 
imensa cantitate de efort ce a fost concentrat în el. De pe dealurile Amnaşului până pe malurile Dunării 
s-au deplasat peste 360 de membri ai echipei de filmare (aproape un sfert din personalul studioului), în 
jur de 7.000 de militari ai forţelor noastre armate, 700 de cai, 200 de căruţe. Costumele de epocă însu-
mează 1.000 de uniforme de soldaţi ai armatei germane, 1.500 pentru armata transilvăneană, 3.000 pen-
tru soldaţii şi ofiţerii turci, 2.000 de costume ale armatei moldovene, 2.500 uniforme pentru armata va-
lahă. [...] 

 
 
Duminică 23 mai 1971 – 100 de ani de la naşterea lui G. Ibrăileanu – Lecţia spiritului critic 
 
[...] Publicist, critic şi istoric literar, teoretician al artei, romancier, 

Ibrăileanu străluceşte şi el tocmai prin calitatea de „spiritus rector”, calita-
te care le presupune subsumat pe toate celelalte ale sale. Într-o vreme de 
eclectism şi eterogenitate în gândire, actualitatea unei asemenea sublinieri 
apare de un efect creativ deosebit. Dar poate că niciodată nu e prea târziu 
ca fiecare epocă să-şi creeze şi afirme protagoniştii săi.  

Format în climatul polemicii Maiorescu – Gherea, polarizatoarea 
dezbaterilor de ideologie literară în ultima jumătate a veacului trecut, Ga-
rabet Ibrăileanu se va defini, la început inegal, apoi tot mai unitar, în spa-
ţiul de interferenţă al acestor două tendinţe, circumscriind o nouă şi origi-
nală sinteză. Deşi neelaborată într-un riguros sistem, gândirea literară a 
mentorului grupării de la revista Viaţa românească se constituie azi deductiv 
într-o concepţie estetică suficient de solid şi consecvent articulată, căci 
Ibrăileanu era înclinat mai mult să situeze problemele estetice decât să le 
dezvolte concret conţinutul printr-o metodologie şi terminologie sui-
generis. [...] 
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Vineri 4 iunie 1971 – Prezenţe maramureşene la Muzeul Satului din Bucureşti 
 
Aşezat pe malul lacului Herăstrău din Bucureşti, într-un cadru natural propice, Muzeul Satului 

reuneşte aproape 300 de construcţii autentice de o mare valoare artistică şi culturală, reprezentative pen-
tru evoluţia satului românesc din ultimele trei secole. [...] 

Printre cele mai vechi complexe de locuinţe aflate în muzeu şi care atrag atenţia vizitatorilor 
sunt gospodăriile din Berbeşti (1775), Ieud (1890) 
sau Dragomireşti (secolul al XIX-lea). 

Spre a pătrunde în ograda gospodăriei din 
Berbeşti, vizitatorul intră pe o poartă cu arcade, 
înflorate cu încrustături de o rară frumuseţe. În 
afara casei de locuit curtea mai cuprinde: bucătăria 
de vară, grajdurile, coteţul de păsări. Casa este con-
struită din bârne masive de stejar, are prispă şi ba-
lustradă sculptată. Curtea este împrejmuită cu un 
gard, împletit artistic din nuiele, a cărui parte supe-
rioară este prevăzută cu coamă din şindrilă. 

Interiorul locuinţei reţine atenţia prin ma-
terialele casnice lucrate cu o deosebită pricepere 
artistică. Se remarcă vatra şi cuptorul cu horn din 

talgere sprijinite pe un prag masiv dintr-un bloc de piatră sculptat. O ţesătură decorativă de mare fru-
museţe împodobeşte peretele de deasupra patului. [...] 

 
 
Sâmbătă 5 iunie 1971 – Personalitatea lui Nicolae Iorga – Împlinirea unui secol de la 

naşterea ilustrului savant 
 
Centenarul naşterii lui Nicolae Iorga constituie un nimerit prilej de a ne aminti de savantul care 

şi-a consacrat întreaga viaţă propăşirii noastre culturale, realizând o operă de o inestimabilă valoare, care 
i-a asigurat un loc de frunte între personalităţile de talie mondială ale secolului XX. 

Obârşia istoricului este Moldova, dar arborele genealogic se întinde până la 1750, când un Iorga 
Cupeţul, zis Galeongiul, vine din Macedonia şi se stabileşte în Botoşani. După mamă făcea parte din 
familia Drăghici, care scria pe la 1857 Istoria Moldovei pe ultimii 500 de ani. Nicu Iorga, tatăl viitorului isto-
ric, a fost un avocat cunoscut pe acele vremuri, iar mama sa, Zulnia Arghiropol, femeie frumoasă şi in-
struită, a dat la iveală câteva traduceri din limba franceză. 

Cel care avea să devină personalitatea cea mai marcantă a timpului său se naşte la 5 iunie 1871. 
La vârsta de 5 ani rămâne orfan de tată, cu o situaţie materială precară, fiind obligat să accepte bunăvo-
inţa rudelor, nu fără o notă de umilinţă, cum va constata cu amărăciune mai târziu. 

Anii de şcoală şi-i petrece la Botoşani şi Iaşi, trăind peripeţii din care nu a lipsit nici exmatricula-
rea, deoarece elevul Iorga este o fire mândră şi înzestrarea lui intelectuală excepţională, cunoştinţele 
acumulate cu stăruinţă şi pasiune făcând concurenţă neplăcută unora dintre profesorii săi. [...] 

Berbeşti (1775) 
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