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EDITORIAL 
 

AUREL VLAICU (1812-1913) – SIMBOL AL UNITĂŢII NAŢIONALE 
 

n istoria noastră naţională destinul fulgurant şi plin 

de măreţie al marelui „zburător” Aurel Vlaicu are o 

semnificaţie şi o măreţie aparte. Ivit în lumea 

românească la început de secol XX, când idealurile 

noastre naţionale prindeau un contur tot mai ferm prin 

lupta politică dusă de transilvăneni în Parlamentul de la 

Pesta, prin înmulţirea acţiunilor culturale şi politice de 

orice fel, zborurile demonstrative ale lui Vlaicu, 

desfăşurate în cele mai diverse oraşe şi aşezări 

româneşti, Binţinţi, Alba Iulia, Blaj, Bucureşti, 

Cernăuţi, Oradea, Vârşeţ, 

Ploieşti au căpătat o conotaţie 

pan-românească cu o 

extraordinară încărcătură 

emoţională. Era vorba de 

aportul românesc la marea 

întrecere a omenirii de a cuceri 

văzduhul, întrecere la care şi-au 

adus o contribuţie remarcabilă 

doi aviatori români, Traian Vuia 

şi Aurel Vlaicu. Visul omenirii, 

acela de a zbura cu un aparat 

mai greu decât aerul devenise o 

realitate tot mai palpabilă, prin 

acţiuni curajoase şi întreceri 

pasionante, care reclamau spirit 

de jertfă şi minţi luminate. Or, 

Aurel Vlaicu s-a numărat 

printre acele figuri luminoase 

ale geniului uman care au pus 

interesele omenirii mai presus 

de interesele lor şi care a înscris 

odată pentru totdeauna numele 

de român în marea desfăşurare de forţe ale geniului 

uman.  

Născut la Binţinţi lângă Orăştie, cu studii 

politehnice strălucite la Budapesta şi München, Aurel 

Vlaicu a purtat cu el pretutindeni pe unde a umblat acel 

spirit de „cuceritor”, tradus în faptă prin mulţimea de 

invenţii şi brevete obţinute, şi care puneau în valoare 

mintea sa iscoditoare, dorinţa de a depăşi cadrul 

obişnuit al unui performer de ocazie printr-o 

preocupare adânc înrădăcinată în fiinţa sa de 

„zburător”, urmărindu-şi idealul cu tenacitate şi puterea 

de a surmonta obstacolele de orice fel pentru realizarea 

visului său de copil: acela de a rupe pentru totdeauna 

timiditatea omului în faţa spaţiului aerian nesfârşit şi a 

demonstra că visul legendarului Icar poate căpăta o 

întruchipare concretă, reală. Cu Aurel Vlaicu, noi 

românii am forţat limitele cunoaşterii şi posibilităţilor 

omeneşti, apropiindu-ne, odată mai mult, de 

Dumnezeu.  

Cele trei aparate construite şi experimentate cu 

succes de el au dovedit Europei că, în sfârşit, omul 

comunitar putea să se bazeze pe o transpunere tehnică 

bine concepută, cu sorţi reali de izbândă. Deşi lui 

Vlaicu i s-a promis sprijin material din partea unor 

firme străine, el a preferat să aducă cu el invenţia acasă, 

primind încurajare şi subvenţii de a Ministerul de 

Război din Bucureşti, şi de la Academia Română, 

personal de la marele ministru Spiru Haret, astfel încât 

atât invenţia, cât şi beneficiile ei să aparţină doar 

neamului său. Prietenul său 

Octavian Goga l-a dus pe la cele 

mai înalte notabilităţi din 

Bucureşti, care s-au lăsat 

convinse că omul pe care-l au în 

faţă este hărăzit marilor realizări. 

Spiru Haret personal a semnat 

un raport academic, în urma 

căruia Vlaicu a beneficiat de 

Premiul Gh. Lazăr pe 1912, 

semn că Academia Română îl 

cinsteşte şi preţuieşte. Aşa s-a 

întâmplat şi cu societatea Astra, 

care a fost alături de el de la 

început, invitându-l să-i onoreze 

jubileul de 75 de ani, şi făcând 

din prezenţa lui la Blaj în 1911, 

clipa inegalabilă de măreţie a 

sărbătorii. Spiritul competitiv al 

Astrei i-a călăuzit paşii viitori, 

încât demonstraţiile sale aviatice 

au devenit în multe cazuri parte 

componentă din programul 

Astrei de a realiza coeziunea mult dorită de jos sus, de 

la opincă până la vlădică, zborurile şi demonstraţiile 

sale uluind asistenţa oriunde au avut loc şi 

desfăşurându-se în strânsă relaţie cu programul astrist, 

de a uni cugetele şi acţiunile româneşti sub stindardul 

luptei pentru unitatea culturală şi politică a neamului. 

Chiar zborul său ultim, acela de a cuceri Carpaţii, ca un 

gest simbolic de a uni românii de pe ambele versante 

ale munţilor, a venit ca o dorinţă sinceră de a participa 

la adunarea generală a Astrei de la Orăştie, unde 

prezenţa sa ar fi dat un nou imbold eforturilor şi 

idealurilor naţionale, astfel că Vlaicu întruchipează în 

viziunea noastră în chipul cel mai nobil spiritul astrist, 

deviza Asociaţiei noastre venerabile, „Per astra, ad 

aspera”.  

Drumul lui în lume a fost drumul unui cuceritor, 

aşa cum spunea Goga, „primul sol al unui vis milenar, 

întâiul soldat căzut pe un câmp de bătaie”, soldatul care 

şi-a pus semnătura cu sânge în cartea recordurilor 

Î 
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neamului, creatorul unei tradiţii ce nu avea să piară: 

„Moartea asta a răscumpărat nemurirea lui Vlaicu, 

spunea acelaşi Goga. Pasiunea lui nu şi-a oprit numai o 

clipă aripile, ea va pluti pentru totdeauna deasupra 

sufletelor noastre, o uriaşă pasăre albastră a credinţei 

româneşti. Ea arată drumul pe care se merge înainte”.  

Am citat din articolul Vlaicu, prin care Goga 

deschide numărul 18-19 al revistei „Luceafărul”, 

închinată memoriei celui dispărut. Alături de el vor 

semna nume de prestigiu ale vieţii noastre naţionale, 

precum N. Iorga, Spiru Haret, Zaharia Bârsan, Ion 

Agârbiceanu, Vasile Osvada, Maria Gavrilescu, Gh. 

Tulbure, Magnani-Silişteanu etc., evocând clipe din 

viaţa marelui dispărut, cu relatări despre zborul de la 

Iaşi şi de la Cernăuţi, cu depoziţii despre ecoul 

zborurilor lui la românii din America sau cu planul de 

a i se ridica un monument în localitatea Băneşti, unde 

a căzut. Se arată faptul că prinţul Valentin Bibescu a 

cumpărat de la cei în drept locul unde s-a prăbuşit 

avionul, spre a-i ridica acest monument, pentru care, 

la puţin timp, sculptorul Cornel Medrea a şi făcut 

cunoscut publicului o schiţă de proiect. Numărul pe 

care i l-a închinat revista „Luceafărul” se deschide cu 

portretul său îndoliat, iar paginile sunt împodobite cu 

numeroase fotografii şi imagini revelatoare.  

Un omagiu nepreţuit i se aduce din partea 

scriitorilor. In respectivul număr al „Luceafărului” 

gestul temerar al zburătorului nostru este transpus 

artistic de câteva din vocile lirice importante ale 

momentului, între care se numără I. U. Soricu, Maria 

Cunţan, Riria şi G. Cair. Poezia lui I. U. Soricu se 

intitulează „Zburătorul” şi prin ea poetul 

întruchipează destinul de vultur căzut al eroului 

nostru, erou care a întruchipat simbolic năzuinţa de 

descătuşare a neamului său din Ardeal 

Te văd pornind în slava tăriilor albastre 

Să duci la cer amarul şi lacrimile noastre 

Ce n-a voit de veacuri să ştie-o lume-ntreagă 

Pe cel Atotputernic să-l faci să înţeleagă.  

Să-l faci ca să trimită o rază de lumină  

În noaptea ce cuprinse un neam fără de vină.  

Să stai în a lui faţă întreg şi neclintit 

Şi să-l întrebi: „Părinte, de ce ne-ai părăsit?!” 

Cum se deschid – nainte-ţi cărări necunoscute,  

Furtunile ivite în faţa ta stau mute 

Luceferi noi în cale luminile-şi aprind 

Şi negurile nopţii din juru-ţi se desprind.  

Nainte! Înainte! De-acum te duce zborul 

Sus! Sus, unde lumina îşi începu izvorul 

Spre tronul de a care viaţa se împarte 

Şi care hotărăşte a neamurilor soarte.  

 

După ce deplânge soarta crudă a cuceritorului, 

poetul readuce încrederea în viitor: 

Din orice leagăn astăzi un Icar ne răsare 

Cu ochii către soare ne-am înălţat mereu 

Căci orice mamă poartă la sân un Prometeu,  

Ce s-o-nălţa puternic să smulgă de la soare 

Lumini ce-or spune lumii a noastră sărbătoare.  

 

Cam acelaşi lucru îl transmite poezia pe care 

i-o închină Riria:  

El nu-i mort, căci doar pământul 

Şi-a luat iarăşi ţărâna 

Lăsând sus, deasupra noastră 

Fraţi iubiţi, – toată lumina! 

 

Poeta Maria Cunţan se adresează părinţilor 

eroului, consolându-i pentru pierdere şi evocând în 

acelaşi timp drumul parcurs de singularul erou: 

Ca să culegi lumina din izvoare 

Te-ai înălţat ca un nemuritor 

Dar mai văzut-ai vre-un om să zboare 

Fără să-şi dea viaţa pentru zbor? 

Tot ce-ai cules din lumea azurie 

Corabia ce cârma şi-o pierdu 

Sunt moştenirea celui ce-o să vie 

Pe-aripi de vânt de unde-ai venit tu.  

Erai înscris pe-o carte cu martirii 

Şi ne munceşte gândul ne-ndurat 

C-a trebuit să lupţi în contra firii 

Când sunt atâtea răni de vindecat.  

 

Jertfa lui n-a avut loc în zadar, deoarece ea a 

însemnat o moştenire de preţ: 

Azi şi-mpăraţii lumii înţeleg 

Că într-un om, voi aţi pierdut o ţară 

Şi într-un suflet un popor întreg.  

 

Faceţi din hore coruri funebrale 

Priveghi în orice sat din şezători 

Cu ce s-adus prin zborurile sale 

Ne-a prevestit strălucitoare zori” 

 
Poezii i-au fost închinate şi de alte publicaţii 

ale timpului. Merită să amintim astfel că ziarul 

„Universul” din capitală a adăpostit poezia Lui Vlaicu 

de G. Angelescu, în care se spune: 
Pân – atunci, o vultur, falnic ai voit să treci la fraţi 

Făurind un drum simbolic, neted, fără de Carpaţi 

Soarele, în alte vremuri, a topit aripi de ceară,  

A pierit Icar, şi totuşi voi pe drumu-i aţi mers iară!  

 
Ideea esenţială a tuturor acestor poezii e faptul 

că jertfa s-a făcut în numele neamului şi că intenţia 

zborului a fost aceea de a sublinia unitatea poporului 

românesc de o parte şi de alta a Carpaţilor. S-a născut 

astfel o idee Vlaicu, un mit Vlaicu, mitul jertfitorului 

pentru a arăta calea, aşa cum o spune şi un alt poet, C. 

I. C., în paginile aceluiaşi „Univers” din Bucureşti: 

„Zburător din altă lume, / Ce pe aripi diafane/ Ai 

plecat pe altă cale. /Calea ta şi-a nimănui, /Ai plecat 

s-arăţi la lume/Că şi noi avem un nume, /Doina 

noastră să i-a spui.” Şi aşa cum o reia la modul 
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exemplar eseul lui Lucian Blaga Mitul lui Vlaicu: 

„Zborul lui Vlaicu de la Blaj, de la Braşov, de la 

Orăştie, trezea în sufletul românesc o nouă sălbatică şi 

ireductibilă superstiţie naţională, sau dacă vreţi, un 

nou mit. Acest mit ne trebuia pentru marile întâmplări 

ce aveau să urmeze în curând pe pământul nostru. 

Zborul lui Vlaicu era presimţirea lor. Când se 

pregătea să treacă prin văzduhul care nu cerea 

paşaport, Carpaţii, era tot un semn prevestitor. Cu atât 

mai tragică a fost căderea zburătorului beat de 

înălţimi şi de viziunea zilei de mâine. Munţii au fost 

totuşi trecuţi. Aurel Vlaicu n-a fost real, el a fost 

numei un mit, pe care poporul nostru şi l-a plăsmuit în 

ajunul celui mai mare zbor ce l-a întreprins în istoria 

sa. „ 

Povestea vieţii şi a destinului lui a fost apoi 

transpusă epic de scriitorul Victor Ion Popa în 

romanul Maistoraşul Aurel, roman de mare succes la 

data apariţiei. Tot el a respus povestea într-o versiune 

pentru copii, intitulată Sfârlează cu Fofează, în timp 

ce Tudor Arghezi i-a închinat un frumos poem liric în 

„Seara”. Vlaicu devine astfel un adevărat simbol 

naţional, un simbol al curajului şi dăruirii de sine 

pentru cauza neamului. Zaharia Bârsan îl numeşte 

„copilul soarelui rupt din sufletul neamului nostru”, în 

timp ce Oct. C. Tăslăuanu o spunea răspicat: 

„Ardealul pierde în Vlaicu un simbol al unirii cu 

patria mamă”. Ziarele vremii au deplâns cu toate 

marea pierdere. Universul” titra pe toată pagina: 

„Tragica moarte a aviatorului Vlaicu”, ca apoi să 

ofere reportaje extinse de la Funeraliile lui, cu sosirea 

în capitală a mamei eroului şi a mii de ardeleni care 

au ţinut să fie de faţă. Căci gestul lui Vlaicu era un 

gest zeiesc, prometeic, care sfida realitatea terestră: 

„Din întregul neam al nostru, tu te-ai ridicat mai sus, 

/Dumnezeu în a ta minte, a pus tot ce e de pus, /Tu ai 

dus despre ai noştri ştire cerului albastru, /Poate chiar 

făcuseşi planul ca să treci într-un alt astru”(Lui Vlaicu 

de C. Angelescu).  

Pentru gestul său, neamul l-a cinstit ridicându-i 

numeroase monumente. La Băneşti, la Binţinţi, în 

capitală (Monumentul Eroilor Neamului, Statuia 

Aviatorului). Plăci comemorative cu numele său au 

fost puse la Aspern (Austria), pe casa natală din 

Binţinţi, pe frontispiciul liceului „A. Şaguna” din 

Braşov, pe Câmpul Libertăţii din Lugoj, pe 

monumentul de la Tg. Mureş. Scriitorul Al. Ciura de 

la Blaj a luat iniţiativa redactării unui Album Vlaicu 

imediat după Marea Unire, în 1920, în care au semnat 

cele mai ilustre condeie ale neamului. Numele lui stă 

scris pentru totdeauna în cartea de cinstire a Neamului 

Românesc alături de gloriile naţionale nepieritoare. 

Căci numele de Vlaicu este sinonim cu jertfa pentru 

ideal. Cu jertfa pentru unitatea neamului.  

 

MIRCEA POPA 

 

VLAICU 
 

Om şi flacără 
Om şi flacără ai fost,  
Clipă prelungită-n veacuri,  
Aripi care-au dat un rost 
Paşilor răniţi de praguri; 

Visul calculat din vis,  
Să sfideze-n cale munţii,  
Semnul geniului înscris 
Chinuit pe cerul frunţii; 

Meşterul ce şi-a zidit 
În pereţii fără umbră 
Dorul – pasăre-n zenit –  
Aprig, ca pe-o fiinţă scumpă.  
 

Vultur rival 
Nu de oceanul de sus 
Şi-a fost frică vreodată,  
Ah, zburătorule! 
Singur ai spus –  
Numai de setea din tine,  
De setea aceea înaripată,  
Răzbunătoare,  
Arzând în creier, în vine.  
Prelungită în lianele sârmelor 
Până la mugurul fiecărui şurub.  

Numai setea de zbor,  
Ca un vultur rival,  
Te-a ucis în văzduh! 

 

Sfârşit da baladă 
Şi la nunta sa 
În genunea-albastră 
N-a căzut o stea.  
Pentru-ntâia oară 
În balada noastră 
Însuşi el cădea,  
Cădea omul-stea… 
 

La optzeci de ani 
Ciudată vedenie! 
Şi totuşi aşa e –  
Azi ai fost un bunic 
Care-ajută nepoţilor 
Să citească pe hărţile cerului 
Drumul ce-l taie 
Cosmonavele.  

Poate deasupra Carpaţilor 
Degetul şi privirile 
Ar fi tremurat un pic 
Cu amintirile.  

Da, ai fi zis,  
Cândva o dungă de munte 
Ca un zid de bazalt se-nălţa 
Între zburători şi cerul închis.  
Şi ca să te creadă copiii 
Le-ai fi arătat cicatricea din frunte.  

Priviţi, le-ai fi zis,  
Şi eu m-am lovit 
De zidul dintre om şi infinit,  
Pentru voi, zburătorilor,  
Definitiv năruit! 

 

ION BRAD  
(Din volumul Fântâni şi stele, Editura pentru 

Literatură, 1965, Bucureşti) 
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ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ 
 

POEZIA MARIEI MĂRGINEAN SAU MIREAS(M)A UNUI CER INDECIS 
 

Suflet desculţ 
Melancolia, plângere de îngeri, fulguieşte în 

salcâmii unui mai aprins de fericire: Au înflorit din nou 

salcâmii, / Spre lună-nalţă cor de fluturi, / Tu-mi aprinzi 
la-ncheietura mâinii / Brăţară scumpă de săruturi. Sub 

medalionul candelabru, medalion uriaş din marmură de 

Carrara, se decantează în subceresc un profund praf fin de 

aur dintr-un suflet umplut cu sensibilitate ca un gutui în 

pârgă: Când cerul scutura gutui 
rotunde, / Îngenuncheaţi pe trupul unui 

crin, / Juram să revenim de orişiunde, / 

Să ne iubim pe-acelaşi ţărm marin. 

Sferice păreri de rău alunecă, cărări 

saline, pe obrajii amintirii, care ascund 

solomonice mine: E toamnă şi geloasă 

lună / Ne-ameninţă cu zâmbet de cuţit; 

Paşi îndrăgostiţi prin frunze sună, / 
Oare întâmplător noi ne-am iubit? 

Abia am întredeschis cartea
1
 şi 

m-au invadat gândurile versurilor, 

aripile sufletului, care s-au alungit în 

mine ca timpul, un nufăr care înfloreşte 

etern pe lacul frumuseţii. Un chip de 

înger adumbrit – uitată-n ninsoare – 

desferecă din tainiţele iţe crâmpeie 

altoite pe un timp nobil, umplut cu 

lumină, ca în mai sub acăţi: Astăzi se scutură salcâmii, / 
Se rup spinările la fluturi, / Tu-mi depui în căuşul mâinii, 

/ Polenul zilelor ce-ţi scuturi.  

Ascult cum plesnesc miresmele din muguri ca 

vinuri dulci din nobile butoaie, cum în noapte se revarsă şi 

ard de îndrăgostire. Cuvintele sunt pocaluri zeieşti 

umplute cu nectar, sorbit în nemuritoarele ore ale 

îndrăgostirii, în acele ore astrale, cum le numeşte Ştefan 

Zweig, când omului i se revelează adâncimile frumuseţii, 

în acordurile lui Pan, vrăjitorul raiurilor: Lângă iubirea ta, 

/ ciocârlie devine sufletul meu; [... ] Iar când îmi vorbeşti 

/ flaut aud cântând la marginea zilei.  
Când aştern aceste rânduri clipele-mi se-alungesc 

pe coastele de fier, cascade de secunde se-nteţesc şi mă 

poartă lângă ape repezi aruncându-se curcubeic, stropind 

piatra, cum lacrimile brăzdează obrajii deşertând iubire 

din preapline carafe divine. Şi din îngereasca potecă pe 

care o urcăm de la sânul pârguit al mamei până la al 

doilea popas, la staul, rămâne ora ce-am trăit-o-n doi cea 

plină de înmiresmare ca un fagure de rai.  

Aceste comentarii nu se vor suporturi marginale, ci 

scriere cu mine, înspiralat în tine, vers ce-mi verşi uimire, 

stele-apuse-n noapte, gutui căscând sub şoapte, raiuri de 

altare, respirări divine. Inefabile sunt căile pe care ţi le 

deschide poezia când ea împărtăşeşte din princepsa stare a 
frumuseţii universale, desfăcută de contur, de lumi 

                         
1 Maria Mărginean, Mireasa anotimpului incert. Antologie de 

poezie, Prefaţă de Felicia Colda, Editura Altip, 2012 

ascunse-n pârga mustindelor dimineţi. Din noaptea 

spectaculară a metaforelor, la ceas nocturn, se desprind 

miresme de puţini aflate, îmbrăţişate. În dimineaţa aceasta 

magică de aprilie, când liliacul şi-a vărsat mireasma-n 

lume mântuitor, se cuibăresc în mine amintiri ale 

anotimpurilor pârguirii, ale dragostei. Iar strălucirea 

acesteia nu poate fi animată decât de mugurii plesnind în 

floare sub primăvăratice raze.  

Grijile pe care le purtăm le 

punem în desaga din spate şi pornim 

spre mult mai frumoasa stare, aceea de a 

fi oaspete la ospăţul nocturn, invitat în 

grădina de aprilie. Plângerea care curge 

melancolic şi străbate versuri de o aleasă 

sensibilitate ca degete plimbându-se pe 

coarde de vioare, mă face să mă 

regăsesc pe faţa strălucitoare a oglinzii, 

care ne îmbrăţişează cu frumuseţe 

morganică, purtându-ne câteva clipe 

prin raiul pământesc, ne fură câteva 

clipe ca să verse-n noi nectarul, elixirul 

ce revine doar zeilor, iar după ce bem 

această băutură aleasă tânjim apoi o 

viaţă întreagă după această clipă ca după 

o maya, pentru că cu cât ne depărtăm de 

ea, cu atât şi ea se depărtează de noi 

rămânând în spatele oglinzii doar amintirea cireşilor 

înfloriţi de altădată: Să cânte, să plângă vioara, / Să 
plângă a dor şi-a departe! / Târzie şi oarbă e ora... / Să 

cânte, să şuiere-n şarpe! Dar aceste melancolice versuri 

se revarsă în mine ca dulce miere de albine şi iau a doua 

oară vălul de pe înceţoşata faţă a fericirii. Implacabil, 

timpul smulge pajiştile-ntinse ale nurilor în floare şi 

potopeşte inimile noastre cu plângerea anilor şerpuind şi 

curgând din clepsidrica stare.  

Temele magice abordate sunt iubirea, dragostea 

faţă de locurile natale şi de oameni, anotimpurile 

dragostei, orele astrale, melancolia şi solitudinea.  

Potecile de acasă prind viaţă sub paşii tremurânzi 

păscând în amintire. Se deşteaptă totul, casa, câmpurile, 

gândurile, părinţii revin în amintire şi totul devine o 

fărâmă de timp prezent. Imaginile devin hiperbolice: 

Unealtă colosală-coasa! Un lung şir de introspecţii, de 

întrebări freamătă conştiinţa: cucuruzii trag salve la 
întoarcerea fiului risipitor [... ] şi acum vii tu, plecatul, să 

alegi lumina de neghină, / dar te pomeneşti împletind 
lumina cu întunericul.  

Forţa elementelor figurale auditive reuşesc să te 

transpună în prezent, să asculţi tânguirea unui suflet: mai 
regăseşti în tine puterea şi răgazul să scrii acest / poem 

cu greieri în auz şi privighetori la subţiorile nopţii. 
Atmosfera satului este colorată în pasteluri vii, sunt 

descrişi oameni, amprente ale unui timp care rămâne 

nemuritor, un altar natal cu chipul mamei şi braţul tatălui.  

Abolirea timpului şi întoarcerea în vară este 
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posibilă prin evadare sau dragoste, porţi care ne asigură 

popasuri edenice. Iar superioritatea acestor clipe este 

oferită de versuri spectaculare: Cu o idee mai sus decât 

banalul / Ne înalţă doar visul de iubire. Evadarea prin 

iubire este cea care ne dăruieşte clipei nemuritoare, chiar 

dacă astăzi vântul ne încărunţeşte şi doare: toamna strigă 
din gutui.  

Exprimarea este atât de delicată, de poetică, încât 

limba se efilează, contururile cuvintelor devin aur pârguit 

şi pulbere ce se destramă şi se pierde în tine devenind 

iubire. Cuvintele prind aripi, ies peste praguri şi ne zboară 

în suflet. Fâlfâitul se transformă în fiinţare în noi: mi-am 
trecut sărbătoarea-n cuvinte. Ce cuvinte sublime! Ca şi 

această exclamaţie: Ce stare de excepţie să te ştii iubită!  

Dacă voi pleca din floare să nu se uite starea de a fi 

cireşar, de a ne fulgui dragostea în cascade de cuvinte. Să 

nu lăsaţi să adoarmă sub cerul ferestrei oval anotimpul 

veseliei. Un frumos poem este închinat lui Nichita, 

îngerul care astăzi (nn. 31 martie 2013) trebuia să 

împlinească 80 de ani. Dar noi îl renaştem în fiecare clipă 

prin fiecare răsuflare a noastră, tainică respiraţie.  

Starea de tristeţe se adânceşte, iar versurile sunt 

grave, dureroase: eu fac ce-i necesar, tu faci ce vrei... 

Mi-am tescuit cuvintele toate, / acum dospesc în 

boloboace verbe noi; / tu eşti un poem cu fructe coapte, / 
pe mine nu m-aşteaptă nimeni lângă ploi; sau în altă parte 

citesc: Să n-ai pe nimeni lângă tâmplă, / Să n-ai un umăr 
mai aproape, / Să n-ai! Dar totuşi, să speri, încă, / 

S-apară cineva din noapte.  

Verbul la imperfect Plecam este ca un lasou în 

suflet, aruncat departe, regăsit pe maluri depărtate, 

prânzind în dragoste: Plecam spre podgoriile iubirii 
de-nceput; / duceam la subţiori ciorchini de puritate / 

şi-averea mea: un măr neînceput / şi multă, multă sete de 

dreptate. Versurile sunt poame-n pârg, gutui uriaşi sub 

lună, culeşi de mâini sârguincioase respirând iubire, iubire 

dintâi. Cuvântul este refugiu şi magie, prefacere şi stare 

de a fi, şa de transfluenţă: mă strigă cuvintele, mă 
cheamă; parcă m-am născut din cuvinte; şi prin cuvânt 

îmi iau avânt; când mi se face dor de toate / formele de 
relief din cuvintele / pe care le voi mângâia, / 

râzând-plângând.  

Figurile de stil abundă ca miresmele în mai. 

Toamna care se apropie nu mai aduce poame pârguite ca 

aievea, ci durere: Când trec cocorii înspre sud / Corăbii 
lungi, pe ochiul meu. Furişarea anotimpului neaşteptat se 

face pe nesimţite şi fără vreun drept de refuz: rămân 

statuia iernii în ruine/ Cocorii degeraţi cad stoluri peste 
mine.  

Poeziile sunt eforturi de întoarcere în timp, şaluri 

himerice, doruri care caută să alerge înapoi la 

anotimpurile amiezilor: Când zorii-mbujoraţi ne-au 

sărutat pe gene / Din tine-a mai rămas o călimară goală, 
/ Iar eu eram înnobilata coală / Pe care-o 

noapte-ntreagă-ai scris poeme.  

Din întregul volum răzbate un parfum ales de gutui 
care rumeneşte aerul plin de respiraţii vii. Sunt un 

îndrăgostit de gutui, de aceea aromele poamelor 

galben-durdulii îmi sunt atât de dragi când le găsesc 

atârnând şi în sufletele altor iubitori de paradisuri, chiar 

dacă uneori gutui grase c(g)erul peste tine-apleacă: 

iubirea-mi–gutuie-n cămară. Iubirea efervescentă se 

aprinde-n amintire ca farul în noaptea de vară: Cad stele 

peste noi în noapte / Lipindu-se de păr, de buze – / Mi-e 
dor ca de cireşe copate / De stabilopozi şi de meduze. 

Doar marea cu-a sa întindere albastră şi pescăruşii au 

cunoscut iubirea noastră şi briza caldă prin părul tău când 

se juca. Doar ea ştia, dragostea mea şi-a ta... fredonez 

acum versurile unui cântec, drag mie, de Aurel Tămaş.  

Cât de frumoase sunt versurile pe care le citesc! 

Cât de sensibil trebuie să fie sufletul în pârga căruia au 

rodit aceste cuvinte şi cât de mare dragostea care a ars şi a 

aprins un întreg univers! Când citesc poezia Dimineaţă la 

Saturn gândul mă poartă la Nichita, la versurile acestuia: 

mă-ntorc la tine iar, la tine mă întorc..., însoţite de 

acorduri muzicale. Nichita revine mereu la aniversare, 

este mereu acolo unde se ciocnesc două sau mai multe 

cuvinte, pentru a aprinde versuri aşa cum nu au ars altele 

vreodată: Când ne-am iubit, atunci, la ţărmul mării / În 
inima pădurii de stabilopozi / La răsărit, cohorte de irozi 

/ Însângerau momentul deşteptării – [... ] Ne alungau din 

urmă şerpi de alge / Dar plaja ne-a primit ocrotitoare. / 
Eram perechea de-nceput a lumii / Şi ne iubeam cu 

marea la picioare.  

Volumul „Suflet desculţ” se încheie cu o privire în 

Peştera Altarului, o rezonanţă profundă, un ecou care 

remodelează contururile gemene, sfârâind în larma 

dragostei, acoperită cu plapuma melancoliei: Ieşim cu 

graba care ne despoaie / Neiertătoarea toamnă cu brumă 

smălţuind / Trupurile noastre gemene în ploaie, / Gemene 
în cortul aburind. Reverberaţiile conştiinţei năruie 

zidurile peşterii şi se ridică altar şi nu ştiu dacă să cânte 

sau să plângă, să ardă sau să devină cenuşă. Frumoasă 

această poezie care curge în suflet iubirea aşa cum un râu 

în peşteră de veacuri doarme.  

 

Drumuri paralele 
Şi am pornit în aprilie în zbor paralel, flori şi 

cuvinte, le-amestec în spirale şi caut un cer ca să le vărs 

pe toate, aşa cum poetul încearcă un artificiu prin care să 

abolească timpul mistuitor, care a lăsat leagănul în urmă, 

abia de se mai vede: copilăria – figurină de ceară – dar 

păstrează încă o oră din aprilie şi renaşte – toamnă iar / 

în dimineaţa lăptoasă şi totuşi nurlie / mâinile, ochii-ţi 
vorbesc un alfabet bizar.  

Este o perpetuă stare aceea de a amâna zăpada şi 

de a rămâne în graţia zorilor şi în starea virginală de lut 
neînceput: Mai cheamă-mă prin ceaţa ce se lasă / Să 

învăţăm iar primăvara cum se poartă! / Nu vreau să fim 

trecuţi în fân de coasă / Cât flautul mai scrie-n noi o 
poartă. Cât de vii sunt cuvintele care exprimă stări, care 

se vor ţinute-n primăvară, în armoniile acordurilor lui 

Peter Pan! 

Radiografiile realităţii lasă urme adânci în timp, 

dar nu pot să supună starea de a iubi, în ciuda 
vicisitudinilor: Toamna în livezi jubilează, / Eu mă 

înfrunzesc de amintiri; / Visele-mi naufragiază / 
Împuşcate de dezamăgiri, / dar iubesc. Singura vinovăţie 

care este asumată este faptul de a nu mai scrie: Sunt 

vinovată de rugina / ce mi-a cuprins peniţa, mâna... 
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Cuvântul permite o largă pendulare între raţional şi 

pasional: Sânger cu macii aprinşi pe răzoare; / Visul îmi 

piere pe orizontul frânt – / Mă lepăd de clipa sfântă de 

visare / Şi goală şi pură într-un cuvânt.  
Arta supravieţuirii în lumea barbară a secolului 

XXI oferă ca opţiune o inversare de rolurilor: O, de-am 
putea să fim sălbatice fiare! Revolta e supremă, cuvintele 

sunt incisive, iar soluţia propusă nu înseamnă doar fază 

defensivă, ci şi ofensivă: Masca de animal domestic s-o 
punem cât mai rar / Iar labele să aibă neiertătoare 

gheare. Dar arta supravieţuirii este apoi puternic 

personalizată, ţintind spre regat, la măreţie şi forţă, la 

libertate de exprimare şi trăire, fiind invocată o putere 

virilă majoră: Nu mă vreau căprioară în bătaia puştii; / 
Doi lei să fim, iubindu-ne noptatic / În spaţiul infinit, nu-n 

perimetrul cuştii, / Cât mai original şi mai sălbatic! 

Rezistenţa finală, ca şi în cazul traversării unei garnituri 

de tren peste un pod cu riscul de a se prăbuşi în orice 

clipă, e viteaza mare care să permită învingerea forţei de 

gravitaţie sau, în acest caz, trecerea perfidă a timpului: 

Iubindu-ne nebun, nu vom simţi că-i rece / Tăişul otrăvit 

al timpului ce trece. Se doreşte ieşirea din margini, 

departe de constrângerea cuştii, fără a frânge aripa 

zborului.  

Două poezii incisive redau fidel o amprentă a unui 

prezent sugrumat de superficialitate: Navetiştii şi 

Prezentul ca stare, choreme ale unor zile căzute din starea 

de graţie şi depersonalizate: Banane, nu cireşe coapte / şi 

verzişori la portofel / visează azi orice tembel; / şi 

paşaport. Ce precar ţel! O, viţă fără de araci / şi fără 
struguri plini de must!  

Este un suflet de o sensibilitate desăvârşită, de un 

lirism profund, cu un limbaj poetic distinct. Este un 

manuscris-confesiune plin de candoare, versuri de o 

intensă muzicalitate. Vârsta inocenţei, valsurile dragostei, 

nostalgiile vremurilor când aurul curgea nestingherit prin 

palmele jucăuşe ale anilor sunt teme preferate care se 

regăsesc în paginile poemelor. Solitudinea şi trecerea 

timpului revin mereu. Citesc la sfârşitul poemului În 

noaptea mea... În viaţa mea... : Cad lebedele din înalt şi 
mă acopăr; / e târziu secretul fericirii să-l descopăr... / 

Aud, aşa, prin vis mieii scâncind de frig / aş vrea, iubite, 

dar nu pot să te strig, / simt doar cum rece mă sărută o 
moartă / şi-aud pecetluindu-se în urma mea o poartă.  

Surâsul bunicii este un poem scurt, dar pârguit şi 

plin de dulceaţă, de o aleasă frumuseţe şi alcătuire, 

nestemată a profunzimilor iubirii: Surâsul bunicii / naşte 

altare / pe care / îngerii le lustruiesc / muindu-şi aripile / 
în muguri de rouă.  

 

Nopţi franjurate 
Versurile comportă o tensiune sufletească 

deosebită, încoronată de graţie, un întreg organism 

semiotic rezultat din pulverizarea cu sensibilitate şi trăire 

revelatorie a fiecărui por al versurilor. Încoronat e fiecare 
cuvânt: Cuvintele / sunt florile / din răzoarele gândului; / 

noaptea le mângâi, / dimineaţa le ud / cu lacrimile 
nesomnului, / seara le-nchid / în rugăciune. Cromatica 

versurilor şi rezonanţa auditivă alcătuiesc cu măiestrie o 

adevărată orchestră metaforică: E timpul când valsez, 

visând, / Cenuşa verii s-a cuibărit în gând; / Toamna-mi 

este prea strâmt veşmânt, / De vară îmbătată mă risipesc 

şi cânt. / Dar vine-un timp când greierii oftează, / Când în 

gutui mai intră o amiază. / Şi iată, toamna-mi toarnă în 
pahar / Otrăvuri parfumate cu-aromă de nectar (E timpul 

când mă risipesc).  

Mireasa anotimpului incert este poemul care 

poartă numele antologiei şi tranşează ca un bisturiu o 

discontinuitate, limită foarte neclară: semnez armistiţiul: / 
cu moartea? / Cu viaţa? Iubirea umple fiecare dintre 

butoaiele care stau în beciurile domneşti ale dragostei, 

vinuri vechi şi nobile, de care îţi aduci mereu aminte: 

Când erai un cerşetor începător / lângă altarul verde, cu 

mâna întinsă, / eram magnolia de lumină ninsă / şi-mi 
prisosea un mugur de dor. [... ] Ce tandră ţi-era mâna 

cerşetoare / că sufletu-mi umplea de cer! / Nu ţi-am cerut 

iubirea, dar mai sper / să-mi faci din zile sărbătoare. 

Eternizarea sublimului sentiment al dragostei este o 

nuanţă aparte în poemele care lucesc suflate cu aurul 

magic al lirismului profund. Voalul erotic acoperă delicat 

clipe degustate cu râvnă, altoite cu inocenţa începutului: 

Ne iubeam în iarba crudă, / Strivind roua între dinţi / 
Într-o dimineaţă nudă – / N-aveam ţară, / Nici părinţi. / 

Şi-mi plăcea nespus cum minţi. Un cerc sacru al dragostei 

închis într-o sferă perfectă: Într-o sferă muzicală / lebăda, 
lacul, Ceaikovski / şi noi doi.  

 

Inedite 
Îţi aminteşti? / Alergam pe ţărmul / Mării Ionice / 

Ziua da în spic. Cu aceste versuri deschide poeta Maria 

Mărginean poemul de intrare în paradisul cuvântului. Iar 

cuvântul se umple apoi atât de mult de înmiresmare, încât 

densitatea lui creşte până la a cuprinde lumini infinite. 

Este o minidefiniţie a haiku-ului, acest mesager atât de 

condensat: Gânduri săpând / în litera îngerului / – 

Rugăciune; Înger picat / pe firul de iarbă / – roua.  

Şi doresc să vă las pe buze dulceaţa fagurelui de 

miere, care să vă îndulcească în cuvânt, în atât de mult 

iubitul şi încoronatul cuvânt, inimă de înger. Şi la poarta 

gândului şi a simţirii continuă să bată, aşa cum au făcut-o 

mereu, Eminescu şi Nichita: Nu vom putea ajunge pân’ la 

tine, / De-aceea, rogu-te, coboară tu la noi. / [... ] Dar pe 
Nichita, de ce ni l-ai luat? / Şi ne-ai lăsat fără lumină 

lângă gând?  
Sărutaţi aceste versuri cu buzele sufletului şi trăiţi 

bucuria de a fi curs şi prin voi fluviul ales de sensibilitate 

al unui suflet visând la dragoste etern, în larmă de cuvinte, 

în nopţi cu stelele aprinse şi sufletul candelă de mai: 

De-ai vedea cum ninge! Miroase-a flori de măr. / Îţi 

trimit un cal de omăt şi cântec / Să mi te aducă, altfel nu 
mă vindec / Şi-o să ne-ntâlnim la mijloc de-adevăr! / 

Poiene de dor se-aştern între noi. / Ninge spre mine, nu 
privi-napoi!  

Ce poţi să mai spui: mai stai! mai stai! mai rămâi 

cu pasul tău parcă pe timpanul meu...  
la aniversarea a 80 de ani de la naştere în lumine.  

 

LŐRINCZI FRANCISC-MIHAI 
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ROMANUL DE AZI. METAFORA VIEŢII ÎN ŢESĂTURA CONŞTIINŢEI NARATIVE 
 

De aceea le vorbesc în parabole, că ei văd fără să vadă,  

şi aud fără să audă şi nici să înţeleagă. (Matei 13, 13).  

 
. M. Bahtin, în cartea sa Metoda formală în 
ştiinţa literaturii, spunea că pentru a crea un 

roman „trebuie să te deprinzi să observi viaţa, 

astfel încât aceasta să devină fabulă de roman, trebuie să 

înveţi să observi conexiuni noi, mult mai profunde şi mult 

mai ample precum şi mersul vieţii la scară mărită”. Un 

astfel de observator al vieţii interioare profunde, de mare 

fineţe şi desăvârşire artistică, este Constantin Stancu în 

scrierea romanului său Pe masa de operaţie, apărut la 

Editura Rafet în anul 2011. Dacă ar fi să îl parafrazăm în 

continuare tot pe M. M. Bahtin, care a analizat Problemele 

poeticii lui Dostoievski, romanul de faţă se încadrează în 

problematica romanului polifonic, în care eroul este 

construit ca un glas al autorului, o voce interioară trădând 

aspecte majore din biografia scriitorului.  

Structura romanului poartă amprenta originalităţii. 

Alternarea planurilor narative dezvăluie o ţesătură 

interioară a textului care ampretează esenţa rolului 

„măştilor” epice ale autorului. Eroul, văzut şi revăzut în 

ipostaze ale conştiinţei care traversează profunde perioade 

de metamorfozare ontologică, este un erou-narator aflat în 

situaţie-limită: pe un pat de spital, la un simplu control de 

rutină, află că suferă de cancer. Tema bolii care macină nu 

doar trupul ci şi sufletul omului este tratată într-o manieră 

originală. Deşi aparent eroul se abandonează în puterea 

Celui de Sus, neavând forţa de a lupta, el recreează, de 

fapt, întreaga viaţă, renaşte ca pasărea Phoenix. Lupta cu 

boala e un exemplu de trăire creştină, autentică, menită să 

reînvie sufletul şi să reînnoiască forţele trupului care 

păreau aripi frânte. Construit pe mai multe voci, 

eroul-narator se dedublează în mod voit în personajul Ilie 

Roman, în „vecinul, aproapele”, care la rândul lui este 

ipostaziat în biblicul orb care şi-a recăpătat vederea. 

Liantul între aceste ipostaze epice distincte şi totuşi 

aceleaşi îl face tocmai tematica bolii: eroul-narator care 

suferă de o boală fizică (cancer) şi Ilie Roman care suferă 

de o boală spirituală (lipsa vederii = lipsa luminii). Ei se 

completează reciproc în polifonia „vocilor” autorului care 

trăieşte, plenar, fizic şi spiritual, lipsa Luminii, a 

Cunoaşterii, a Adevărului. Căutându-le se va redescoperi 

pe sine Om nou, renăscut, reînviat, precum în celebra 

parabolă biblică din Vindecarea celui fără vedere. De fapt, 

orbi amândoi, la propriu sau la figurat, au avut nevoie de 

minunea vindecării pentru a-şi da seama cât de mare e 

puterea divină, cât bine poate să facă Dumnezeu 

oamenilor, pentru a-i reîntoarce la credinţă, la dragoste 

adevărată, la viaţă întru Hristos.  

Romanul este însă şi un roman liric. Pasaje întregi 

descriu, într-o viziune predominant lirică, sentimentele 

dominante ale unor suflete martore ale minunii divine. 

Naraţiunea subiectivă, homodiegetică (despre 

eroul-narator), se pliază perfect peste naraţiunea obiectivă, 

heterodiegetică (despre Ilie Roman). Între aceste două 

naraţiuni se trasează planuri narative paralele, despre poeţii 

Ghimel, Dalet, Het şi Lamed, poveştile lor fiind ţesute în 

structura epică ca legături între cele două planuri narative 

principale. Lirismul este o trăsătură definitorie a 

romanului: de exemplu, când vorbeşte despre reacţia soţiei 

la aflarea veştii despre boală, naratorul afirmă: „Vestea 

asta a fost ca o lovitură pentru soţia mea, am simţit-o şi 
am auzit-o cum reacţionează, vorbele ei erau ca o 

rugăciune, ca o implorare, sunetul vorbelor ei erau un 

strigăt”. Vorbind despre rostul poetului în lume, aflăm că 

ei „Aşteaptă glasul divin, ceva ca un fulger, sau ca o 

furtună dar chiar dacă toate vin, în final glasul e altfel de 

cum cred ei, e mereu altfel, mi-a spus un preot, un fel de 
susur blând şi subţire care a trecut pe lângă peştera în 

care s-au închis şi au vrut să moară fără să-şi 
mărturisească toate poemele…”. Aflat pe masa de 

operaţie, eroul-narator simte fiorul profund al rugăciunii: 

„Mi-am propus ca la durere în loc să ţip, era şi inutil, să 
mă rog, să strig spre Dumnezeu, gândul meu era astfel 

spre Cel Prea Înalt, Cel Care Stă Pe Un Munte Înalt, 
adică, şi mă întrebam cum suna numele acesta în limba 

aceea veche, făceam un efort să-mi amintesc, era 

important pentru mine. Nu mi-am amintit imediat, dar 
până la urmă am realizat că numele era în mine – El 

Elion. Pe noptieră era Biblia şi o carte despre un poet, 

m-am gândit la ceea ce însemna asta pentru mine, ce 
putea să fie un poet într-o lume străină, ştiam că omul este 

opera de artă a lui Dumnezeu, că El scrisese în mine ceva, 
că eram purtătorul unui mesaj, că omul avea în el scris în 

carne, în oase, în mintea nevăzută atâtea, dar în faţa 

morţii devenea neputincios, pare că pierde mesajul acela 
preţios, că literele se topesc pentru totdeauna... ” În 

asemenea pasaje lirice se resimte marea admiraţie a 

scriitorului pentru poezia lui Nichita Stănescu. Pasajele 

lirice sunt stănesciene prin esenţa şi mesajul lor adânc 

întipărit în memoria „glasului” epic care rosteşte, cathartic, 

rugăciunea vieţii: „Parcă eram adolescent şi mi se părea 

că iubesc poesia, adică cea cu s nu cu z, era un fel de alint 

pe care îl făceam venit de undeva, dar care suna mai 
blând, mai poetic, poesia ca poesie. Era un vis venit de 

departe, mai dinainte de naşterea mea, un vis trecut prin 

ninsori şi tăceri… După măreţia acelui frig de adolescent 

a trebuit să iau lucrurile în serios. După ce am citit acel 

volum am înţeles cu adevărat că viaţa îmi va fi legată de 
poesie, că poesia mă va forma ca om şi că voi avea multe 

de învăţat din experienţa poetică şi că poesia îţi intră în 
trup ca sângele prin cordonul ombilical... Munţii au intrat 

atunci pe fereastră cu adevărat… Aş vrut să plâng cu 

hohote pe patul de spital, mă simţeam singur, lacrimi 
nevăzute curgeau din ochii mei acolo în întuneric, 

aşteptând marea operaţie. Sperând, ce puteam face? ” Şi 

exemple ar mai fi… 

Romanul Pe masa de operaţie este însă un roman 

religios. În compoziţia romanului regăsim câteva pasaje 

biblice preferate de scriitor prin care se anticipează 

M 
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caracterul religios al scrierii. Dar nu doar prin acestea 

romanul este religios, ci în mod deosebit prin mesajele pe 

care le transmite. Pentru Constantin Stancu simbolistica 

biblică e esenţială. El crede că „Dumnezeu îşi scrisese 
numele în interiorul nostru, în trupul nostru încă de la 

facerea lumii, era semnătura lui acolo, noi traduceam în 
limbajul nostru de toate zilele efemerul, nu va rămânea 

nimic, aparent din toate acestea, dar ceea ce era 

important fusese gândit şi asta lăsa urme într-o lume 
nevăzută, poate cei de după noi vor putea recepta toate 

acestea şi nu se vor pierde pentru că la Dumnezeu nimic 

nu se pierde oricum. ” Conform propriei mărturisiri a 

autorului, romanul are ca punct de plecare „scrierile vechi, 

solide şi pe ultimele descoperiri ştiinţifice, începând cu cea 
mai cunoscută scriere Sefer Yetzirach, dar şi pe analiza 

făcută de specialişti privind existenţa vieţii ca o formă 

desăvârşită de creaţie, având în 
spatele cortinei Creatorul. Vezi 

cartea Codul lui Dumnezeu de 
Gregg Braden. Astfel fiecare om 

are o valoare, iar modul în care ne 

relaţionăm în viaţă înseamnă un 
mesaj. Literele, la izvorul lor, 

aveau fiecare o semnificaţie, astfel 

că fiecare personaj al cărţii aduce 
un semn care se integrează într-un 

mesaj mai larg. Datorită păcatului 
omului lumea este bolnavă spiritual 

şi fizic, iar indivizii, prin relaţia cu 

lumea, sunt bolnavi şi ei nu ştiu de 
ce. Operaţia este una spirituală, a 

devenirii, în care putem fi incluşi 
dacă acceptăm eliminarea răului”. 
1
 

Despre ce litere e vorba? 

Am aflat, la o simplă căutare, fără a 

aprofunda tema, că numele unor 

personaje din roman sunt de fapt 

denumirile unor litere din alfabetul 

ebraic, fiecare având o semnificaţie lumească, una 

ezoterică şi o valoare numerică
2
. Astfel, Ghimel înseamnă 

cămilă în sens obişnuit, lumesc, se referă la natură în sens 

ascuns, ezoteric şi corespunde cifrei 3. Dalet semnifică 

uşa, se referă la autoritate şi are valoarea cifrei 4. Het 

înseamnă perete sau gard, împărţire în sens figurat şi 

corespunde cifrei 8. Lamed semnifică ham sau bici, 

simbolizează ideea de sacrificiu şi corespunde valorilor 

numerice 12 sau 30. Am putea adăuga aici şi ultima literă 

din alfabetul ebraic, Tav, care apare şi sub forma Tau, 

folosită de scriitorul Constantin Stancu ca titlu pentru 

ultimul capitol al cărţii (Epistola având rol narativ de 

Epilog, aşa cum Boala nevăzută este Prologul romanului). 

Aşadar, Tau / Tav are semnificaţia de cruce sau semn, 

înţeles de sinteză şi valoare numerică de 22 sau 400. 

                         
1 Constantin Stancu, http://reteaualiterara. ning. 

com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie, 

accesat la 20 august 2013.  
2 Cf. http://www. diane. 

ro/2012/08/alfabetul-ebraic-simboluri-si. html, accesat la 19 

august 2013.  

Desigur, m-am întrebat de unde ar proveni această 

preferinţă a autorului pentru scrierile vechi şi mi-am spus 

că ea nu poate fi decât izvorul unei profunde însetări de 

cunoaştere, de încercare de a înţelege sensul vieţii noastre 

şi legătura noastră eternă cu Dumnezeu. Este, în structura 

polifonică a romanului, un dialog al sinelui cu sine, tipic 

stănescian, dar profund epic, reflectând tendinţele 

romanului de azi, în care discursul romanesc se supune 

poeticului dar se defineşte ca un ansamblu plurilingual şi 

plurivocal (cf. lui M. M. Bahtin). Metafora romanului este 

cronotopul literar-artistic care uneşte indicii spaţiali cu cei 

temporali într-un ansamblu coerent care dă naştere unui 

nou tip de roman numit biografic.  

Pe masa de operaţie este şi roman biografic 

deoarece religiosul îngurgitează biograficul în esenţa sa de 

la Facere/ Re-facere, pentru că timpul biografic redă fidel 

imaginea omului ce-şi parcurge 

drumul vieţii. Constantin Stancu 

reuşeşte, în mod miraculos, să 

asocieze numele personajelor din 

roman cu mesajele epice pe care 

doreşte să le transmită după ce le 

filtrează prin sita timpului său 

biografic. Textul său este, dacă ar fi 

să-l parafrazăm şi pe Roland 

Barthes, un text plural, în care 

eroul este acelaşi şi mereu altul. 

Eroul-narator, după spusele proprii, 

„nu are nume, fiecare din noi poate 

fi cel aflat pe masa de operaţie. 
Personajele secundare au nume 

simbolice, pornind de la literele 
vechi ebraice, limbă în care a fost 

iniţial scrisă o bună parte din 

Scriptură (Vechiul Testament). În 
această limbă se exprimau pentru 

prima dată scribii şi are cuvinte 

speciale. În limba română nu există 
cuvinte echivalente pentru unele 

mesaje aşa cum o foloseau vechii scribi. Totodată numele 
Creatorului în limba ebraică veche era YHWH, iar 

fiecare literă din acest cuvânt are şi o valoare, valoare 

corespondentă în Tabelul lui Mendeleev, ceea ce arată că 
viaţa are la bază oxigenul, hidrogenul, carbonul, azotul şi 

că numele lui Dumnezeu este scris în chiar codul nostru 
genetic, prin compoziţie. Din acest motiv personajul 

principal nu are un nume, numele personal este umbrit de 

numele Creatorului pe care îl purtăm în codul genetic, iar 
pe de altă parte fiecare din noi este un bolnav. Am explicat 

în ultimele pagini din roman semnificaţia literelor sau 

numelor purtate de personaje. Extirparea unui rinichi este 
simbolică, Dumnezeu cercetează inima şi rinichii omului 

conform scrierilor sacre”
3
.  

Dincolo de această explicaţie a autorului, aş dori să 

insist asupra unor sensuri epice profunde pe care le 

transmite scriitura autorului. Mai întâi aş insista asupra 
ideii că eroul-narator este un cititor al Bibliei. Mereu ne 

                         
3 Idem, http://reteaualiterara. ning. 

com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie 

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie
http://www.diane.ro/2012/08/alfabetul-ebraic-simboluri-si.html
http://www.diane.ro/2012/08/alfabetul-ebraic-simboluri-si.html
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie
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spune aceasta şi ne dovedeşte că ne aflăm în faţa unui 

cunoscător al textului sacru, aşa că legătura cu alfabetul 

ebraic nu este deloc o întâmplare. În momentele de criză 

spirituală simte eliberarea prin lectura sacră, profund 

ancorată în gândirea şi limbajului eroului: „Priveam 

Biblia, o răsfoiam şi am rămas surprins să văd că textele 

mele preferate, versetele acelea adânc scrise în mine, 

erau subliniate cu pastă albastră de tatăl său, parcă erau 

lucruri stabilite, auzite, văzute deja... M-a liniştit cititul 

versetelor. ” Mai apoi, lecturarea Bibliei este un modus 

vivendi al naratoului / autorului. Înseamnă mod de a trăi, 

mod de a povesti, mod de a iubi: „La Biblie nu se mai 
poate adăuga sau scădea nimic... Poţi să stai pe scaun, pe 

o bancă şi să asculţi ce se spune, să-i auzi pe ceilalţi… La 
cateheză şi profesorii învaţă, Biblia e un manual bun pe 

care merită să-l predai şi să înveţi din el, viaţa, 

dragoste…” 

Ghimel, Dalet, Het şi Lamed sunt poeţi. În aparenţă 

ei sunt prieteni ai eroului, în plan simbolic ipostaze 

epico-lirice ale acestuia, imagini în oglinda drumului vieţii, 

reflectate biografic şi trăite profund în plan religios. 

„Orbirea” lor este simbolică, renaşterea lor este datorată 

poeziei. Salvarea prin poezie este tema preferată a 

dialogului cu „prietenii-poeţi” prin care, de fapt, planurile 

narative acceptă intertextualitatea ca formă concretă de 

comunicare cu ceilalţi. Ne întâlnim astfel cu autori 

preferaţi ai eroului: Nichita Stănescu, George Luis Borges, 

Sebastian Bach. Poezia şi muzica pot salva sufletul unui 

artist. Mă opresc asupra celui mai interesant prieten, 

Lamed, care, fără voie, a devenit, în timpul lecturării 

romanului, poetul preferat. El este Poetul din Cetate, 

solidar cu timpul său, cu lecturile sale dar şi cu societatea 

în care trăieşte („Ştiu că se simte solidar cu toţi artiştii 

care suferă, iar cu poeţii cu mult mai mult, este în acelaşi 

copac cu scribi” – NA
1
), el face legătura cu ultima frază 

din roman (el vrea să „se retragă la ţară, ar dori o căsuţă 

la ţară, înconjurată de pomi şi oameni simpli” – la fel cum 

eroul, în final, mărturiseşte că „Mi-am propus să îmi 
schimb viaţa în urma acestui text, să mă retrag undeva la 

ţară, într-o căsuţă modestă, cu o grădină plină de pomi, 
cu fântână în curte, să îmi cultiv singur alimentele, 

verdeţurile”.) În intimitatea acestui poet te simţi Acasă, în 

Frumuseţe şi Prietenie absolută: „Simt în cameră o 
frumuseţe a duioşiei de parcă el face un salt de un veac pe 

aripa unui fluture, e în lume o ruptură cât un fir de 
mătase, dar până la urmă le adaugă parfumul esenţelor 

subţiri. Aş vrea să-i spun că punţile de legătură ale 

fulgerelor mentale ne leagă, dar parcă a spus-o într-un 
vers, mi se pare cunoscut, dar totuşi nu este…”. Lamed 

este simbolul sacrificiului suprem, „prin LAMED/ 

Spânzuratul (Desăvârşirea. Sacrificiul. Trecerea. Cruci-

ficarea. Spiritul care se separă de materie) – se ajunge 

la TAU (numărul 21/22, ultima literă a Lumii: Cheia 

Tarotului Lumii, de TREI ori ŞAPTE. ABSOLUTUL. 

Rezumatul întregii ŞTIINŢE UNIVERSALE...)”
2
.  

                         
1 Pomul cu scribi este titlul unui volum de versuri al lui 

Constantin Stancu (NA – MDP).  
2 Adrian Botez, http://reteaualiterara. ning. 

com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie, 

Finalul romanului are un mesaj profund religios. 

Dumnezeu este sensul prim şi ultim al vieţii omului, El 

este Creatorul şi Izbăvitorul, Cheia înţelegerii oricărui 

eveniment al vieţii noastre efemere. Spre El ne întoarcem 

mereu, etern, fiindcă singura Salvare o găsim în credinţă. 

Iubirea lui Dumnezeu ne salvează, indiferent de profesie, 

de vârstă sau de naţionalitate. Viaţa noastră este Darul Lui 

cel mai de preţ. Suferinţa supremă a eroului (vindecat de 

cancer) este încă o mărturie a existenţei divine. La fel ca şi 

vindecarea lui Ilie. Purificare prin artă. Purtificare prin 

suferinţă. Purificare prin boală.  

În acest roman, deşi având doar 103 pagini, 

regăsim fire narative profunde şi multiple precum firele de 

la războiul de ţesut, sensurile nu se epuizează oricâte 

lecturi ai face. Subterfugiu epic final, epilogul intitulat 

Epistola, în care aflăm că, de fapt, întreaga naraţiune, cu 

toate meandrele ei, a fost scrisă de un anonim, care a lăsat 

manuscrisul lui Ilie Roman spre publicare, e o tehnică 

narativă interesantă. Această voce din off, care ne dirijează 

finalul naraţiunii şi oferă căi de interpretare a romanului, 

ne mărturiseşte doar că recunoaşte stilul scriiturii şi că a 

încercat să-i viziteze pe eroii din roman (ceea ce înseamnă 

că îi cunoaşte!) dar că i-a fost foarte greu să realizeze 

aceasta, deoarece „Treptat am înţeles că fiecare reprezenta 

o literă dintr-o limbă veche şi că era în joc un cuvânt, un 
mesaj, poate, pentru că literele apropiate, după cum 

oamenii se apropie în viaţă, pot forma un cuvânt, exact ca 
în prietenia dintre ei, legătura lor era secretul. M-am 

documentat puţin şi am înţeles că literele erau din 

proto-sinaitic, apoi am descoperit că e cam greu să afli 
câte ceva din toate acestea, trebuie să fii iniţiat. Eram şi 

eu o literă, încercam să înţeleg, un semn, o valoare, o 

semnificaţie. Trebuia să fac legăturile posibile, textul îmi 

oferea un culoar, aveam o deschidere, cumva. Apoi am 

înţeles că fiecare literă semnifica ceva la început, un bou, o 
casă, bumerangul, peştele, un om cu braţele ridicate, o 

proptea, o armă, un gard, palma mânii, toiagul, apa, 

şarpele, peştele, ochii, gura, o plantă, o maimuţă, cap, arc, 
semnul crucii. Acum semnele acestea pot fi la fel, chiar 

dacă aud cuvintele într-o manieră ciudată…” 

Un roman al experienţei asumate. Un roman al 

sinelui despre sine care înţelege sensuri profund 

ontologice, un roman despre nădejde, solidaritate, boală, 

vindecare, credinţă, iubire. Un roman al Vieţii înseşi. O 

capodoperă.  

Închei şi eu retoric. Dar care este preţul cu 

adevărat? Şi punctez, ca un fel de epilog, prin a recunoaşte 

frumuseţea unei scrieri deosebite în care „fiinţa care se 

povesteşte şi care transmite, având vocaţia relatării şi 

deţinând rolul de povestitor-cronicar stabilit de 

comunitatea sa, este homo narrativus situat între zonele 

sacrului şi ale profanului.”
3
 

 

MARIA-DANIELA PĂNĂZAN 

 

                                        

accesat la 20 august 2013.  
3 Ion Vlad, Aventura formelor. Geneza şi metamorfoza 

„genurilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti, 

1996, p. 13 

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie
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ISTORIE ŞI CULTURĂ 
 

FLORA MEDICINALĂ A ROMÂNIEI RESURSĂ PERMANENTĂ  

ÎN FOLOSUL SĂNĂTĂŢII  
 

. Folosirea plantelor medicinale în România. În 

ţara noastră, folosirea plantelor medicinale şi 

aromatice are o veche tradiţie. Numeroase 

documente atestă îndeletnicirea utilizării plantelor în 

lecuirea bolilor de către triburile geto-dace care locuiau 

teritoriul ţării noastre. În acest sens, amintim faptul că, 

în scrierile sale istorice, filozoful şi istoricul grec 

Herodot (484-425 î. e. n.) consemnează că dacii şi sciţii 

utilizau diferite leacuri din plante, cu peste 400 de ani î. 

e. n. . Herodot „părintele istoriei” menţionează 

priceperea dacilor în folosirea plantelor pentru 

tămăduirea durerilor, utilizând plante cu acţiune 

calmant-anestezică, cicatrizantă şi expectorantă. Între 

primele documente care atestă cunoaşterea şi folosirea 

unor plante în scop medicinal pe teritoriul dac se află în 

scrierile istoriografului Tucidide (460-396 î. Ch.), care 

menţionează existenţa unor tăbliţe dacice cu înscrieri 

despre leacuri din plante (V. Istudor, 1998, 

Farmacognozie, Fitochimie şi Fitoterapie. vol. I, Ed. 

Medicală Bucureşti). Cunoştinţele despre utilizarea 

plantelor medicinale în tratamentul diferitelor afecţiuni 

s-au transmis de-a lungul veacurilor din generaţie în 

generaţie, un rol foarte important în acest sens, cel puţin 

pentru ţara noastră, avându-l aşezămintele mănăstireşti 

(E. Păun, 1995, Sănătatea Carpaţilor, Ed. F & D Still 

Commerce, Bucureşti). Cucerirea Daciei de către romani 

aduce cu sine cunoştinţele farmacognostice şi 

terapeutice ale grecilor şi latinilor, care s-au completat 

cu tezaurul cultural dac. Dintre plantele descrise de 

Discoride, în lucrarea sa De materia medica, există 

câteva zeci de plante medicinale care au nume dacice 

(C. Vaczy, 1972, Acta Mvuzei Napocensis, IX, 

107-117). Denumirile plantelor medicinale la români 

sunt de origine greacă, latină şi traco-dacă (Al. Borza şi 

colab., 1968, Dicţionar etnobotanic, Ed. Acad. Române, 

Bucureşti etc.). Pasajul din dialogul Charmide al lui 

Platon despre spusele unui medic trac, redat mai jos 

(după F. Crăciun şi colab., 1976-1977, Farmacia 

naturii, vol. I şi II, Ed. Ceres, Bucureşti), reflectă 

concepţia filozofică a medicinii noastre tradiţionale: 

„Zamolxis, regele nostru, care este un zeu, ne spune că 

după cum nu trebuie să încercăm a îngrijii ochii fără să 

ţinem seama de cap şi nici capul nu poate fi îngrijit 

neţinându-se seama de corp, tot astfel trebuie să-i dăm 

îngrijire trupului dimpreună cu sufletul şi iată pentru ce 

medici greci nu se pricep la cele mai multe boli: pentru 

că ei nu cunosc întregul pe care-l au de îngrijit. Dacă 

acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă”.  

Dintre plantele medicinale (unele şi alimentare) 

folosite de pe vremea tracilor până în zilele noastre, pe 

teritoriul României se pot enumera: Alium cepa, 

Aconitum napellus, Hypericum perforatum, 
Sarothamnus scoparius, Sambucus nigra, Chelidonium 

majus, Gentiana asclepiadea, Gentiana lutea, 

Verbascum thapsus, Mentha piperita, Salvia officinalis, 

Thymus vulgaris, Achillea millefolium, Arthemisia 
absinthium, Taraxacum officinale, Pimpinella anisum, 

Carum carvi, Eryngim planum, Conium maculatum etc. 

(A. Petrescu, 1977, Practică farmaceutică, 3, 175-202). 

Numeroase dovezi materiale ale cunoaşterii şi utilizării 

de către populaţia autohtonă a unor plante, încă din 

antichitate, s-au descoperit în săpăturile arheologice 

efectuate în Dobrogea precum şi în alte zone ale 

pământului românesc (Maria Bărbulescu, 2001, Viaţa 
rurală în Dobrogea romană Muzeul de Istorie Naţională 

şi Arheologie, Constanţa, 204 etc.). Sunt numeroase alte 

documente din diferite perioade istorice care atestă 

folosirea plantelor în vindecarea bolilor în ţara noastră. 

În timpul trecerii peste teritoriul ţării noastre a 

popoarelor migratoare, farmacognozia suferă o stagnare. 

Date descrise privind folosirea plantelor medicinale de 

către poporul român, situat de o parte şi de alta a 

Carpaţilor apar în diferite documente din secolele 

XIII-XIV. In anul 1578 apare la Cluj prima carte despre 

plantele medicinale folosite de localnici, Herbarium (A. 

Szabo, 1978, (Ed.) Melius Peter, Herbarium, 1578, Ed. 

Kriterion, Bucureşti, A. S. Potlog, A. Gh. Vitan, 1985, 

Plante aromatice, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 

Bucureşti).  

În documente din secolul al XIII-lea se aminteşte 

că cei care foloseau buruienile de leac în tratarea bolilor 

erau „bărbierii”. Domnul Alexandru Lăpuşneanu a fost 

îngrijit, în boala de ochi pe care o avea, de către un 

asemenea tămăduitor din Ardeal, folosind în acest scop 

ierburi. În Pravila (Cartea de legi) a lui Matei Basarab 

(1640-1652) se stabileşte că „Vraciul are voie să 

studieze ierburile şi să descopere leacurile împotriva 

otrăvurilor”. În alte documente româneşti vechi, între 

care: Psaltirea Scheiană sunt descrise scorţişoara, isopul 

şi o gumă denumită tacta. În Lexiconul slavo-român din 

1694, se vorbeşte de izmă şi muştar (C. Constantinescu, 

1976, Plantele medicinale în apărarea sănătăţii, Ed. 

Recoop, Bucureşti). În 1695 se înfiinţează spitalul 

Colţea, prevăzut cu o farmacie în care se vindeau ierburi 

de leac. În secolul al XVIII-lea, Iosif Benko (din 

Bratislava) arată că „românimea cunoaşte bine ierburile 

şi întrebuinţându-le în folosul ei întrece alte neamuri”, 

iar în alt loc notează „mai ales româncele întrebuinţează 

cu mult folos pentru vindecarea bolilor buruienile, 

neglijate de alţii” (F. Crăciun şi colab., 1981, Practica 
farmaceutică, 25-33). Există dovezi scrise care atestă 

utilizarea plantelor medicinale şi organizarea 

activităţilor de culegere a acestora pe teritoriul ţării 

noastre, de la începutul sec. al XVIII-lea. Astfel, în 

hrisovul din 1735, dat de Grigore al II-lea Ghica, prin 

care ia fiinţă spitalul Pantelimon de lângă Bucureşti, se 

1 
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prevede „înfiinţarea unei spiţerii şi trebuinţa unui anumit 

om ce ştie şi cunoaşte ierbile de treaba doftorilor, care la 

vremea lor să fie datori, după semnarea doftorilor şi a 

spitalului, a le culege şi a le aduce la spiţerie toate pe 

deplin şi îndestulător, iar când se va întâmpla moartea 

acestui mai sus numit om să caute ispravnicul şi 

iconomul spitalului Pantelimon ca să cerce să găsească 

alt om ca acela ştiutor şi cunoscător al botaniceştilor 

ierburi şi să-l aşeze în locul acestuia” (I. Ciulei şi colab., 

1993, Plante medicinale, fitochimie, fitoterapie..., Ed. 

Medical Bucureşti). În anul 1791, farmacistul sibian 

Singerus Peter a publicat lista plantelor medicinale din 

Ardeal, cu denumirea latină, română, germană şi 

maghiară, autorul îndemnând farmaciştii să valorifice 

mai intens plantele medicinale autohtone.  

În lucrarea Lecţiuni elementarii de agricultură, 

din 1870, a lui Ion Ionescu de la Brad, se fac referiri la 

plantele aromatice şi plantele tinctoriale (I. Ionescu de 

la Brad, 1968, Opere agricole vol. 1, Ed. Acad. RSR, 

Bucureşti). În anul 1833 ia fiinţă la Iaşi Societatea de 

Medici şi Naturalişti, care de la început, şi-a propus să 

studieze flora şi plantele medicinale. Dezideratul, în 

mare parte, a fost atins, deoarece în 1863 apare ediţia 

întâia a Farmacopeei Române, în care sunt descrise 217 

droguri de origine vegetală, din care cca jumătate 

proveneau din plante autohtone. La acel timp, 

Farmacopeea Română a fost printre primele apărute în 

ţările din răsăritul Europei (G. Baicu şi I. Cruceanu, 

1970, Practica farmaceutică, 4, 121-130). Preocuparea 

privind valorificarea plantelor medicinale şi aromatice 

din ţara noastră a căpătat un suport ştiinţific recunoscut 

încă de la începutul secolului al XX-lea (I. Prodan, 

1924, Cele mai rentabile plante medicinale din 

România, Cluj, Al. Buia, 1944, Plantele noastre 

medicinale, Ed. „Poporului Român”, Timişoara etc.). 

Botanişti, biologi, agronomi, farmacişti şi medici de 

prestigiu din ţara noastră şi-au legat numele de 

cunoaşterea şi valorificarea plantelor medicinale şi 

aromatice. Dintre precursorii care au realizat studii 

asupra covorului vegetal, inclusiv a plantelor medicinale 

amintim pe: D. Brândza, D. Grecescu, A. Fătu, Z. Pantu, 

I. Grinţescu, Gh. Grinţescu, Al. Borza, I. Prodan, Al. 

Buia, R. Zitti etc., iar în elucidarea compoziţiei chimice 

a plantelor au adus contribuţii deschizătoare de drumuri 

I. Vintilescu, N. Deleanu, T. Solacolu, N. C. Ionescu, 

Al. Ionescu-Martin, E. Kopp etc. (G. Racz, 1985, 

Plantele medicinale în prezent, Korunk, Cluj Napoca). 

Merită menţionat faptul că prima staţiune experimentală 

din lume, specializată în studierea plantelor medicinale 

şi aromatice a fost înfiinţată la Cluj, în anul 1904, sub 

conducerea profesorului Bela Pater, punându-se astfel 

bazele cercetării experimentale în domeniul plantelor 

medicinale şi aromatice din flora noastră (E. Coiciu şi G. 

Rácz, 1962, Plante medicinale şi aromatice, Ed. 

Academiei Române Bucureşti). B. Pater a rămas la 

conducerea Staţiunii de plante medicinale din Cluj până 
în anul 1930 (A. Szabo, 1970, Pater Bela (1900-1938), 

Muvelodes, Bucureşti, 3, 55-57). Această staţiune a 

publicat periodic lucrări în Buletinul de informaţii al 

Grădinii botanice şi al Muzeului botanic de la 

Universitatea din Cluj (G. Baicu, 1976, Practica 

farmaceutica iulie, 163-170). La Cluj, în 1931 a avut 

loc, sub egida Institutului de Cercetări Agronomice a 

României, o conferinţă a specialiştilor în acest domeniu, 

cu care prilej s-a creat Sindicatul pentru valorificarea 

plantelor medicinale şi aromatice din România. La a 

doua conferinţă care a avut loc la Bucureşti (20. XII. 

1931) au fost dezbătute probleme importante ca: 

„exploatarea raţională a plantelor medicinale şi 

aromatice din culturi şi flora spontană; ameliorarea pe 

baze ştiinţifice a acestora; valorificarea lor pe plan intern 

şi prin înfiinţarea unei industrii profilate; introducerea de 

standarde pentru plantele medicinale, necesitatea unor 

studii ştiinţifice sistematice în acest domeniu” (G. Baicu, 

1972, Practica farmaceutica 3, 181-189).  

Primele întreprinderi şi laboratoare cu marcă 

depusă, care realizau şi produse comerciale din plante 

medicinale, apar spre sfârşitul sec. al XIX-lea (M. E. 

Gheorghiu şi E. Dumitrescu, 1981, Practica 
farmaceutică, 11-17 etc.), prima întreprindere 

românească pentru cultivarea şi valorificarea plantelor 

medicinale a fost cooperativa „Digitalis” din Orăştie 

(1929), urmată de cooperativele „Adonis” la Cluj şi 

„Romaniţa” la Bucureşti (H. Popescu, 1985, 

Medicamente de biosinteză şi extracţie, Ed. Dacia 

Cluj-Napoca). Treptat, a crescut numărul de plante 

medicinale şi aromatice din flora ţării noastre 

valorificate în ţară şi pentru export. Din cele circa 3500 

de specii de plante superioare din flora României, sunt 

considerate ca plante medicinale cel puţin 400 de specii 

(A. Laza şi G. Rácz, 1975, Plante medicinale şi 

aromatice, Ed. Ceres, Bucureşti), unii autori apreciază 

că au utilizări medicinale circa 700 de specii spontane şi 

cultivate (F. Crăciun şi colab., 1976-1977, Op. cit.). 

Valorificarea superioară a acestei bogăţii naţionale a 

început să se realizeze după ce au luat fiinţă 

întreprinderea „Plafar” (1949), Staţiunea de Cercetări 

pentru Plante Medicinale şi Aromatice Fundulea (1975) 

şi alte întreprinderi de profil.  

După cum arată E. Grigorescu şi colab., 1986 

(Index fitoterapeutic, Ed. Medicală, Bucureşti), în ţările 

în care fitoterapia tradiţională s-a dezvoltat pe parcursul 

multor milenii (China, Coreea etc.), fitoterapia este 

foarte răspândită şi ridicată la rangul de medicină 

oficială, iar medicamentele de origine vegetală utilizate 

sunt de circa 80 % (în unele ţări 90-95 % din populaţie 

se tratează cu medicamente tradiţionale, cele mai multe 

pe bază de plante). În medicina empirică a ţării noastre 

se folosesc circa 870 de specii (circa 25% din total), 

aproximativ 200 de specii sunt studiate din punct de 

vedere chimico-farmacodinamic, iar circa 100 de plante 

sunt utilizate curent în automedicaţie. În terapia actuală, 

se utilizează numai o specie din cincisprezece. Autorii 

citaţi evidenţiază că această situaţie rezultă din 

următoarele: „medicina empirică, cu toată experienţa sa 

milenară, nu a avut la îndemână mijloacele necesare 
pentru a descoperi la unele plante, virtuţii terapeutice 

care nu pot fi evaluate decât cu ajutorul unor tehnologii 

moderne; medicina modernă nu a avut când să treacă 

prin filiera sa toate cele 3600 de specii vegetale 
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cunoscute în ţara noastră, ţinând cont de răstimpul 

relativ scurt de când plantele sunt cercetate prin metode 

cu adevărat ştiinţifice; nu toate medicamentele eficiente 

se obţin din principiile active izolate în stare pură. În 

multe cazuri s-au dovedit mai active extractele totale în 

care diferitele componente îşi însumează acţiunea 

farmacodinamică, sunt sinergice sau se potenţează 

reciproc. Exemplele valerianei, muşeţelului, 

păducelului, mentei, rostopascăi şi altele, sunt ilustrative 

în acest sens; datorită argumentului de mai sus, 

industrializarea unor produse vegetale nu poate să treacă 

de nivelul unui extract brut, iar uneori este indicat să se 

folosească ceaiuri din unul sau mai multe produse 

vegetale; pentru o serie de specii recunoscute ca 

medicinale nu s-a stabilit încă tehnologia necesară 

prelucrării lor la faza industrială”.  

Se apreciază că din speciile de plante cunoscute şi 

folosite de mult timp se pot obţine medicamente 

suficient de active, pentru a înlocui pe cele de sinteză, 

medicamentul natural având şi avantajul compatibilităţii 

cu organismul uman, fiind tolerat mai bine de acesta, 

decât unele medicamente de sinteză (V. T. Geiculescu, 

1986, Bioterapie. Reţete medicale fără medicamente 

chmioterapice, Ed. Stratifia şi Enciclopedică, Bucureşti, 

E. Grigorescu şi colab., 2001, Index filoterapeutic, Ed. 

Cautes Iaşi etc.).  

În ultimii ani, au apărut diferite unităţi de 

producţie şi valorificare a plantelor medicinale şi 

aromatice şi a crescut numărul produselor fitoterapeutice 

româneşti, produse selecţionate pe baza criteriului de 

avizare de către Comisiile de specialitate ale 

Ministerului Sănătăţii.  

2. Introducerea în cultură a plantelor 

medicinale şi aromatice. Preocuparea privind 

valorificarea plantelor medicinale şi aromatice în ţara 

noastră a căpătat un suport ştiinţific recunoscut pe la 

începutul secolului al 20-lea. Am arătat faptul că prima 

staţiune experimentală din lume, specializată în studiul 

plantelor medicinale a fost înfiinţată în anul 1904 la Cluj 

(B. Pater, 1926, Cultura plantelor medicinale, Ed. 

Bucovina, Bucureşti). Din acel an s-au pus bazele 

cercetării experimentale în domeniul plantelor 

medicinale şi aromatice din România. Staţiunea de 

plante medicinale din Cluj, a urmărit de la început, două 

scopuri: „studierea, experimentarea plantelor medicinale 

ce se pot cultiva” şi „găsirea mijloacelor de a putea 

întrebuinţa şi valorifica plantele medicinale, ce cresc 

sălbatice în părţile noastre” (B. Pater, 1927, Activitatea 
staţiunii de plante medicinale din Cluj pe anul 1926, 

Buletinul agriculturii, vol. VIII, nr. 7-9/1927).  

Având condiţii foarte variate de climă şi sol, ţara 

noastră are o floră diversificată şi bogată. Din zona de 

stepă şi până în cea montană se întâlnesc felurite specii 

ierboase şi lemnoase, plante care cresc spontan şi un 

număr însemnat de plante cultivate, depăşind 3500 de 

specii de plante superioare, din care un sfert se folosesc 
în medicina empirică şi circa 200 de specii sunt studiate 

din punct de vedere chimico-farmacodinamic. Cele 

aproape 900 de specii de plante (după unele estimări, 

aproape 1000 de specii) constituie flora medicinală a 

României. În scop medicinal şi aromatic, pentru nevoile 

interne şi pentru export în ţara noastră se recoltează 

sistematic, în prezent, peste 150 de specii de plante. (L. 

S. Muntean şi colab. 2007, Tratat de plante medicinale 
cultivate şi spontane, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca etc.) 

Flora spontană nu poate asigura necesarul de 

materie primă vegetală în continuă creştere, pentru 

industria chimico-farmaceutică şi alţi beneficiari interni 

şi externi, de aceea s-a trecut treptat la cultivarea unui 

număr însemnat de specii de plante (A. S. Potlog, 1942, 

Cultura plantelor medicinale şi aromatice, Institut de 

Arte Grafice Luceafărul, Timişoara, L. S. Muntean, 

1990, Plante medicinale şi aromatice cultivate în 

România, Ed. Dacia, Cluj-Napoca etc.). Necesitatea 

cultivării plantelor medicinale şi aromatice decurge şi 

din faptul că, în flora spontană, diferitele specii cresc pe 

areale mari, uneori greu accesibile, încât depistarea, 

culegerea şi transportul lor se face greu, neasigurând un 

ritm adecvat, iar preţul de cost al materiei prime devine 

foarte ridicat. La acestea se mai adaugă şi faptul că, nu 

întotdeauna, culegătorii ocazionali, folosiţi în acest scop, 

cunosc foarte bine plantele medicinale şi momentul 

recoltării lor, ducând la impurificarea materiei prime, 

respectiv la recoltarea unui produs sărac în principii 

active. Unele plante medicinale nu cresc spontan în ţara 

noastră, altele existente în flora spontană – fiind rare – 

sunt monumente ale naturii, iar altele – cu toxicitate 

ridicată – sunt eliminate sistematic din pajişti; de la 

aceste specii materia primă vegetală se poate obţine 

numai prin cultivarea lor. Plantele medicinale şi 

aromatice cultivate dau posibilitatea ca recoltarea să fie 

făcută atunci când au cel mai ridicat conţinut de principii 

active. Uscarea produsului se poate face imediat după 

recoltare sau se poate prelucra după recoltare fără 

uscare, în instalaţii speciale. Unele plante medicinale 

prezintă şi importanţă fitoameliorativă, putând valorifica 

terenuri mai puţin propice altor culturi. Plantele 

medicinale şi aromatice cultivate s-au dovedit mai 

productive decât formele lor spontane, cum s-a 

întâmplat şi cu celelalte plante cultivate în alte scopuri, 

datorită cultivării unor populaţii sau soiuri ameliorate, 

amplasării lor în condiţii pedoclimatice adecvate şi 

aplicării unor tehnologii de cultură corecte.  

În sinteză, prin cultivarea pe baze ştiinţifice a 

plantelor medicinale şi aromatice, se asigură necesarul 

de materie primă vegetală pentru industria de 

medicamente din ţara noastră, se obţine un produs bogat 

în principii active şi mai omogen, se pot evita 

substituirile şi falsificările, recoltarea se poate face în 

momentul optim (când conţinutul în principii active este 

maxim), urmată de uscare sau prelucrare în stare 

proaspătă, se pot aclimatiza specii noi, care nu cresc 

spontan în ţara noastră şi se pot ocroti plantele 

considerate monumente ale naturii etc. Toate aceste 

avantaje, pe care le prezintă cultivarea plantelor 

medicinale şi aromatice, comparativ cu posibilităţile 
care le oferă flora spontană, au condus la introducerea în 

cultură treptat a unui număr tot mai mare de plante a 

căror amplasare şi cultivare necesită cunoştinţe 

temeinice pentru a realiza producţii ridicate şi bogate în 



Astra blăjeană, nr. 3 (68), septembrie 2013 

 

13 

principii active. Producţii mari de materie primă bogată 

în principii active, se pot obţine numai prin aplicarea 

unor tehnologii de cultură diferenţiată, pe baza 

cunoaşterii temeinice a biologiei şi cerinţelor plantelor 

faţă de factorii de vegetaţie. Trebuie cunoscute şi 

aplicate toate verigile tehnologice, cum ar fi modul de 

înmulţire, necesarul de elemente nutritive şi modul de 

fertilizare, lucrările de îngrijire, combaterea bolilor şi 

dăunătorilor, recoltarea şi condiţionarea producţiei etc. 

(E. Păun şi colab. 1986-1988, Tratat de plante 

medicinale şi aromatice cultivate. vol. I şi vol. II, Ed. 

Acad. Române, Bucureşti, L. S. Muntean 1996, Cultura 
plantelor medicinale şi aromatice, Ed. Dacia, 

Cluj-Napoca etc.) 

Iniţierea luării în cultură a unor plante medicinale 

în ţara noastră s-a făcut la Cluj, în cadrul staţiunii de 

profil înfiinţată în anul 1904. În Institutul de Cercetări 

Agronomice al României (ICAR), la staţiunile 

experimentale din Bucureşti, Cluj, Câmpia Turzii, Valul 

lui Traian etc., de prin anul 1930 s-au efectuat cercetări 

în domeniul plantelor medicinale şi aromatice. Aceste 

cercetări au pus bazele luării în cultură a celor mai 

solicitate specii de plante medicinale şi aromatice, în 

acea perioadă. Cerinţele mereu crescânde de materie 

primă vegetală pentru industria chimico-farmaceutică, 

care s-a dezvoltat mult în zilele noastre, precum şi ale 

solicitărilor pentru alţi beneficiari, a condus la mărirea 

suprafeţelor cu plante medicinale cultivate şi la lărgirea 

sortimentului acestora (E. Coiciu, 1967, Plante 

medicinale şi aromatice de perspectivă, C. D. A., 

Bucureşti etc.). Numărul speciilor cultivate a crescut 

mult în ultimii ani. S-au luat în cultură unele specii 

existente în flora spontană a ţării noastre, la care 

bazinele existente nu asigură necesarul de materie primă 

(Atropa belladonna, Vinca minor, Carum carvi, 
Digitalis lanata, Viola tricolor, Glycyrrihiza glabra 

etc.); unele specii rare, ocrotite ca monumente ale naturii 

(Angelica archangelica, Gentiana lutea); unele specii 

din alte zone, aclimatizate la noi în ţară (Solanum 

laciniatum, Datura innoxia, Digitalis purpurea, 
Lavandula angustifolia, Silybum marianum etc.). O 

atenţie deosebită trebuie acordată posibilităţilor pe care 

le oferă plantele medicinale şi aromatice în valorificarea 

unor terenuri mai puţin propice pentru alte culturi, cum 

sunt cele nisipoase (Glycyrrhiza glabra, Gypsophila 
paniculata, Hyssopus officinalis etc.), semisărăturile 

(Matricaria chamomilla), terenuri cu exces de umiditate 

(Acorus calamus), de asemenea plantele pretabile în 

lucrările de combatere a eroziunii (Lavandula sp., Rosa 

sp., Salvia officinalis etc.) (E. Coiciu şi G. Racz, 1962, 

Op. cit., E. Păun şi colab., 1986, Op. cit. etc.).  

Prin lucrările de ameliorare în ţara noastră s-au 

creat, la unele specii, soiuri mai productive decât 

populaţiile locale introduse iniţial în cultură (ex. Mentha 

piperita, Mentha crispa, Digitalis lanata, Papaver 

somniferum, Matricaria chamomilla, Valeriana 
officinalis etc.). La unele specii s-au introdus în cultură 

soiuri valoroase din import, până la crearea unor soiuri 

autohtone (L. S. Muntean, 1990, Op. cit., E. Păun şi 

colab. Op. cit., 1996).  

Realizări însemnate s-au obţinut în problemele de 

tehnologie de cultură a plantelor medicinale şi 

aromatice. Toate aceste realizări (ameliorare, 

tehnologie) au condus la creşterea productivităţii şi la 

ridicarea nivelului calitativ al producţiei. S-au stabilit 

epocile şi tehnicile de recoltare şi condiţionare a 

producţiei pentru a obţine materie primă la înalţi 

parametrii calitativi (F. Crăciun şi colab., 1976-1977, 

Op. cit., E. Păun şi colab., 1986, Op. cit. etc.).  

La noi în ţară, în 1959 s-au cultivat doar 14 specii 

de plante aromatice şi medicinale. Numărul lor a crescut 

treptat, ajungându-se în prezent la circa 50 de specii 

cultivate. În perspectivă se întrevede sporirea numărului 

de specii cultivate, pe măsura creşterii solicitărilor din 

partea industriei chimoco-farmaceutice, a altor 

beneficiari interni şi a posibilităţilor de valorificare la 

export a unor produse din plante medicinale şi 

aromatice. Dinamica suprafeţelor şi a producţiei 

plantelor medicinale şi aromatice cultivate în ţara 

noastră a cunoscut o curbă ascendentă, cu excepţia 

ultimilor ani. În perspectivă se prevede creşterea 

suprafeţelor cultivate cu plante medicinale şi aromatice 

în România şi sporirea continuă a producţiilor la ha.  
 

 
 

 
 

Cărţi în domeniul plantelor medicinale şi aromatice, 

elaborate şi publicate de autor  (singur şi în colaborare) 
 

Raportat la alte grupe de plante (cereale, plante 

tehnice) suprafeţele cultivate cu plante medicinale şi 

aromatice sunt mult mai reduse, însă importanţa lor este 
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foarte mare. Importanţa cultivării lor, nu rezultă din 

suprafaţa pe care o deţin, „cât prin valorificarea lor 

specifică, produsul fiecăreia din ele de regulă neputând 

fi înlocuit. Sunt specii care se cultivă anual de-abia pe 

câteva ha (10-20 ha), dar din producţia de pe fiecare ha 

se pot obţine de la zeci de mii, până la milioane de doze 

de medicamente necesare pentru apărarea sănătăţii sau 

chiar salvarea vieţii oamenilor. Acest lucru contribuie la 

menţinerea în cultură a unui număr însemnat de specii 

pe suprafeţe reduse” (E. Coiciu şi G. Racz, 1962, Op. 

cit.).  

Treptat s-a trecut la concentrarea producţiei 

plantelor medicinale cultivate în zonele cele mai 

favorabile pentru fiecare specie, specializarea unităţilor 

cultivatoare pe un număr mai redus se specii, încadrate 

cu specialităţi şi dotate corespunzător, în vederea 

aplicării corecte a tehnologiilor de cultură şi a executării 

unor prelucrări primare (uscare, precondiţionare). 

Instalaţiile specifice (extractoare de ulei volatil, 

uscătoare, depozite) se amplasează în apropierea 

locurilor de producţie (A. Laza şi G. Racz, 1975, Op. 

cit., L. S. Muntean, 1990, Op. cit.). Din păcate, în ultimii 

ani suprafeţele cultivate şi specializarea unităţilor de 

producţie în domeniul plantelor medicinale şi aromatice 

nu mai cunoaşte ritmul ascendent necesar.  

Un rol important în creşterea producţiei plantelor 

medicinale şi aromatice cultivate îl are cercetarea 

ştiinţifică în domeniul bioecologiei, ameliorării şi a 

tehnologiilor de cultură pentru aceste plante. 

Coordonarea programului naţional de cercetare în acest 

domeniu s-a intitulat de Staţiunea de Cercetări pentru 

Plante Medicinale şi Aromatice (SCPMA) de la 

Fundulea, creată o dată cu înfiinţarea trustului Plafar, în 

baza Decretului Consiliului de Stat nr. 114 din 23. X. 

1975. Cercetările în domeniul plantelor medicinale şi 

aromatice se desfăşoară în câmpurile şi laboratoarele 

SCPMA Fundulea, în alte staţiuni de cercetări agricole 

din ţară, amplasate în condiţii ecologice diferite, în 

universităţi de învăţământ superior agronomic, în 

Institute pentru controlul de stat al medicamentelor şi 

cercetării farmaceutice, în cadrul Întreprinderilor Plafar 

etc.  

În ultimii ani a avut loc o reorganizare a industriei 

medicamentului vegetal în ţara noastră, concretizată în 

apariţia de noi unităţi de producţie şi valorificare a 

plantelor medicinale şi aromatice, precum şi a 

medicamentului vegetal, în condiţii de exigenţă crescută 

în autorizarea spaţiilor de producţie, laboratoarelor de 

analiză şi standarde de calitate a produselor medicinale 

vegetale. Trebuie menţionat şi faptul că Trustul Plafar 

nu mai deţine monopolul de recoltare, achiziţionare şi 

condiţionare a produselor vegetale medicinale, marile 

unităţi industriale de stat şi Laboratoarele de 

microproducţie s-au scindat, unele funcţionând ca unităţi 

private, însă altele nu au rezistat concurenţei, 

falimentând (M. Tămaş şi Ilioara Oniga, 2001, Produse 
fitoterapeutice româneşti. Ed. a II-a; Tipografia UMF 

Cluj-Napoca).  

 

 

 
Revistele Hameiul şi Plantele Medicinale (1993-2008) şi 

Hop and Medicinal Plants (2008-prezent), publicate de 

Centrul de Cercetare Cultura Hameiului şi Plantelor 

Medicinale din USAMV Cluj-Napoca, conduse de autor 

(de la fondare în anul 1993 şi în prezent) 

 

Rezultatele cercetărilor întreprinse în domeniul 

culturii şi valorificării plantelor medicinale şi aromatice 

în ţara noastră sunt publicate în revistele: Herba 
Romanica (Analele SCPMA – Fundulea, din anul 1970), 

în Acta Phytotherapica Romanica (din anul 1994) 

precum şi alte publicaţii de profil (Buletinele ştiinţifice) 

din universităţi agricole, de medicină – farmacie şi 

unităţi de cercetare. La U. S. A. M. V. Cluj-Napoca, 

apare revista Hameiul şi plantele medicinale (din anul 

1993), Hop and Medicinal Plant (din anul 2008), în care 

apar cercetări în domeniul culturii şi valorificării 

plantelor medicinale şi aromatice. S-au realizat 

valoroase teze de doctorat privind biologia, ameliorarea 

şi tehnologia de cultivare a plantelor medicinale şi 

aromatice, precum şi în direcţia valorificării materiei 

prime vegetale.  

Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice pe 

suprafeţe tot mai mari este avantajoasă atât pentru 

unităţile cultivatoare, prin beneficiile care le aduc 

acestora, cât şi economiei naţionale, producându-se în 

ţară necesarul de materie primă pentru unităţile 

industriale de profil.  
 

PROF. UNIV. DR. LEON SORIN MUNTEAN 
USAMV Cluj-Napoca 
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AM FOST TIMP DE CÂTEVA ZILE PACIENTUL UNUI DOCTOR DE EXCEPŢIE 

 

n toamna anului 2006, dorind să cunosc starea 

de sănătate a ochilor mei şi eventualele 

posibilităţi de ameliorare, m-am prezentat la 

Spitalul Militar Central din Bucureşti, unde am 

fost consultat de către Dr. Ştefaniu Ioan, Dr. în 

ştiinţe medicale, cunoscut atunci ca fiind unul 

dintre cei mai buni medici oftalmologi din ţară. 

Domnul Dr. Ştefaniu, a constatat atunci că sufăr 

de miopie forte, cataractă senilă în evoluţie, 

retinopatie diabetică back ground, coroidoză 

miopică. Despre posibilitatea unor operaţii de 

cataractă, mi-a spus că ar fi riscante în cazul meu. 

(Să se fi referit la un eventual pericol de 

desprindere de retină?). Cum după această 

consultaţie nu a mai intervenit in mod aparent 

nimic grav, am rămas de atunci cu părerea că 

lucrurile pot rămâne aşa. Dar, începând din 

toamna anului 2012, am început să am dificultăţi 

crescânde, tot mai mari, îndeosebi cu cititul 

scrisului de mici dimensiuni. Dacă până atunci, 

lucram fără probleme la calculator, puteam să 

citesc destul de bine (fără ochelari) cele scrise 

mărunt pe etichete şi instrucţiuni diverse, de 

atunci nu mai reuşeam acestea.  

Întâmplător, la finele anului 2012, am aflat 

că la Blaj, sunt organizate consultaţii medicale 

oftalmologice de către specialişti cu un bun 

renume de la Secţia de Oftalmologie a Spitalului 

Militar din Cluj-Napoca. Astfel, la 26. 01 2013, 

am fost consultat la Blaj, de către Doamna Dr. 

Olaru Genoveva, care, a constatat la ambii mei 

ochi cataractă cortico-nucleară avansată şi miopie 

forte, iar fundul de ochi nu era vizibil şi mi-a 

recomandat să solicit programare pentru operarea 

cataractei la ambii ochi, în cel mai scurt timp. 

Aflat încă sub influenţa celor discutate în toamna 

anului 2006 cu Domnul Dr. Ştefaniu, aveam unele 

îndoieli în ce priveşte siguranţa reuşitei operaţiei, 

aşa că am solicitat o serie de lămuriri Doamnei Dr. 

Olaru, telefonic şi prin internet. Răspunzându-mi 

cu multă amabilitate şi competenţă, Doamna 

Doctor mi-a recomandat să mă programez pentru 

operaţie de cataractă la Doamna Dr. Maria 

Monica Gavriş, la Spitalul Militar Din 

Cluj-Napoca.  

Astfel, din data de 27. 05. 2013, am devenit 

pacientul acestui doctor de excepţie atât din pdv 

profesional cât şi moral. Educaţia pe care a 

primit-o încă din primii ani ai copilăriei, şi în anii 

studiilor primare şi gimnaziale la Blaj 

(1968-1976), i-au format şi dezvoltat „preţuirea în 

primul rând a familiei şi a credinţei”. Drumul spre 

cariera medicală şi l-a ales încă din anul 1976 

când era de-abia în clasa a şaptea, hotărând să 

urmeze Liceul Sanitar din Sibiu, apoi, urcând 

treptele anilor de studii (1981-1987) la UMF 

„Carol Davila” Bucureşti, Secţia Medicină 

Militară.  

În anii 1993, 1994, 1997, a „efectuat stagii 

practice în clinici din Germania, Ungaria şi Franţa, 

în special în chirurgia cataractei, a dezlipirii de 

retină şi a strabismului.” („DICŢIONARUL 

CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI”, Ed. ASTRA, 

Blaj, 2011 pag. 110).  

Ca un corolar al performanţelor sale 

profesionale în oftalmologie şi cercetărilor pentru 

o nouă teză în medicină, primeşte titlul de doctor 

în ştiinţe medicale, iar din anul 2000, este numit 

şef al secţiei oftalmologie a Spitalului Militar de 

Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca, 

odată cu retragerea din activitate a col. dr. Ioan 

Horge, despre care Doamna Dr. Gavriş spune: 

„Am fost eleva şi mai târziu colaboratoarea 

doctorului Horge, sub a cărui directă îndrumare 

m-am format profesional, fascinată de varietatea şi 

acurateţea tehnicilor chirurgicale pe care domnia 

sa le efectua, de volumul mare de lucru, de 

puterea sa de muncă şi de comunicare. Col. dr. 

Ioan Horge a fost şi este modelul pe care doresc 

să-l urmez. Mi-a dat aripi şi m-a lăsat să cred că 

oftalmologia nu este doar o profesie ci poate 

deveni şi o pasiune. ” („DICŢIONARUL 

CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI”, Ed. ASTRA, 

Blaj, 2011 pag. 111). Doamna Doctor nu doar ca 

i-a urmat modelul predecesorului său, dar ca un 

manager exemplar, şi-a format o echipă din tineri 

medici rezidenţi formaţi de domnia sa printre care: 

dr. Diana Popa, dr. Genoveva Olaru şi dr. Lehard 

Levaiu Pe lângă activitatea medicală dusă zilnic 

cu multă competenţă şi conştinciozitate de către 

Doamna Doctor, (de multe ori de dimineaţa până 

seara), în Secţia de Oftalmologie a Spitalului 

Militar din Cluj-Napoca, domină ordinea, 

disciplina şi curăţenia caracteristice unei unităţi 

militare de elită, specifice întregului personal.  

La puţin timp după 2001 când a efectuat 

primele operaţii de cataractă prin 

facoemulsificare, cu implantare de cristaline 

Î 
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artificiale foldabile, a demarat o acţiune dedicată 

formării tinerilor specialişti oftalmologi, în 2004 

iniţiind „Ziua Oftalmologiei Transilvănene” – live 

surgery, ce includea transmisiuni în direct a 

operaţiilor de cataractă. „În 2011 a efectuat în live 

surgery pe lângă chirurgia cataractei, chirurgia 

modernă a glaucomului cu implantare de 

minishunt, chirurgia vitreo-retiniană prin incizii de 

23G şi chirurgie refractivă cu laserul Excimer 

Wave Light 400 Hz. Aceste intervenţii au fost 

efectuate şi transmise în direct din Clinica privată 

de oftalmologie „Laser Optisan”. În 

perioada2005-2011 a efectuat operaţii de cataractă 

în Clinica privată de oftalmologie ”, Optolens” 

Tg. Mureş, unde a deschis „drum” colegilor mai 

tineri pentru continuarea tehnicilor moderne de 

chirurgie a cataractei. A iniţiat cursuri 

postuniversitare şi „wet-laburi”în chirurgia 

cataractei, în colaborare cu Clinica de 

Oftalmologie din Tg. Mureş, a prezentat lucrări pe 

această temă la congrese şi conferinţe de 

specialitate în ţară şi în străinătate.” (Ana Hinescu 

şi Arcadie Hinescu, OAMENI DE IERI ŞI DE 

AZI AI BLAJULUI, Ed. Napoca Star, 

Cluj-Napoca, 2012, pag. 217).  

Având deplină încredere în precizia şi 

reuşita lucrărilor chirurgicale ale Doamnei doctor, 

i-am solicitat să fiu operat la ambii ochi. succesiv, 

la un interval de timp cât mai scurt între operaţii. 

Operaţia la ochiul drept a fost efectuată pe data de 

27 mai 2013, iar la cel stâng la 30 mai. După 

operaţie, pe deplin reuşită, acum văd foarte clar 

atât la distanţă cât şi amănunte de mici dimensiuni 

în apropiere şi la calculator.  

Prin întreaga sa viaţă şi muncă pilduitoare 

dedicate sănătăţii, doamna dr. Monica Gavriş 

merită pe deplin nu doar titlul de „Cetăţean de 

onoare al Municipiului Blaj”(Blaj, 2003) şi cel de 

„Senior al cetăţii”, (Cluj-Napoca, 2012) ci, pe 

lângă acestea, un loc memorabil printre 

intelectualii ce fac cinste ţării noastre.  

Iunie 2013 
 

AUGUSTIN MARIUS ABUŞEANU  
 
 

 
 

Principalii colaboratori ai Doamnei Dr. Maria Monica Gavriş 

Jos, în centru, D-na Dr. Monica Gavriş, alături, Dr. Diana Popa, în rândul doi, de la st. la dr. :  

As. Mariuţa Oniga, fetiţa D-nei Dr. Gavriş, Iulia Gavriş („viitor oftalmplog”),  

Dr. Gavriş Sorin (soţul D-nei Dr., membru fondator al clinicii Laser Optisan), As. Mirela Popovici 

În rândul trei: As. Letiţia Cherteş, Cherteş Ioan (Managerul clinicii Laser Optisan), As. Carmen Lupaş,  

Dr. Olaru Genoveva, Dr. Lehard Levai. 

Toţi aceştia au fost formaţi de către Doamna Dr. Monica Gavriş 
Iunie 2013 
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INFLUENŢA „ASTREI” ASUPRA LUI KÓS KÁROLY 
 
uropa Centrală şi de Est reprezintă o regiune relevantă 
a convergenţelor, convieţuirea milenară între românii, 
maghiarii şi saşii din spaţiul intracarpatic rezultând 

interferenţe culturale extrem de bogate, nu doar antagonisme 
sociale şi ură etnică induse de tenacitatea politică.  

Există numeroase momente în sfera culturii când 
valorile şi meritele au fost recunoscute şi apreciate reciproc. 
Un astfel de moment l-a constituit imaginea „ASTREI” şi 
Blajul pentru polihistorul ardelean Kós Károly. În trecut, 
viaţa culturală a fost asigurată de „ASTRA” şi „Erdélyi 
Múzeum Egyesület” („Societatea Muzeului Ardelean”), 
instituţii care aveau membri români, maghiari şi saşi, deci 
izolarea nu era atât de accentuată, precum se evidenţia. După 
Unirea din 1918, statutul societăţii maghiare nu a fost 
recunoscut, colecţiile i-au fost confiscate şi conferinţele au 
fost interzise

1
. Reînfiinţarea, sub numele de „Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület” („Societatea Culturală Maghiară 
Ardeleană” – E. M. K. E.), sprijinită şi de Octavian Goga, a 
fost aspru criticată de presa română care, prin date preluate 
din anuarele societăţii, contesta activitatea pur culturală din 
trecut şi arăta intoleranţa politică faţă de români ori 
caracterul şovin

2
, negând colaborarea dintre „E. M. K. E. ” şi 

„ASTRA”. Cert este că ambele societăţi au avut un rol foarte 
important, activitatea acestora a influenţat şi orientarea lui 
Kós Károly, un om de cultură în adevăratul sens al 
cuvântului, scriitor, editor, politician, arhitect, inginer, 
considerat părintele transilvanismului. Transilvanismul nu a 
apărut din senin în perioada interbelică, cel promovat de Kós 
Károly fiind preparat de evenimente anterioare, de experienţe 
politice la care a asistat. Prima dintre ele s-a întipărit în 
memoria copilului de 11 ani, în timpul când locuia la Cluj, 
cu prilejul procesului Memorandumului, ocazie cu care 
fusese profund impresionat de marea masă de români 
ardeleni adunaţi în Piaţa Trencsén şi goniţi de armata călare. 
Apoi, în 1911, pe când se întorcea cu trenul de la Sfântu 
Gheorghe, unde construia muzeul, un preot român l-a însoţit 
să vadă adunarea de la Blaj organizată de „ASTRA” la care 
au participat mii de oameni în oraşul mic de 2. 500 de 
locuitori, eveniment despre care îşi amintea astfel: „Fiule, pot 
să zic, a fost impozant. Acestea m-au influenţat profund. Am 
văzut că aici este altceva, decât despre ce ni se vorbeşte 
nouă, elevilor, la Budapesta. Şi că în politică este o mare 
greşeală... „

3
. Kós Károly a acordat o importanţă deosebită 

aniversării de 50 de ani a „ASTREI”, deoarece jubileul de 25 
de ani al „EMKE” din acelaşi an s-a ţinut cu uşile închise, 
doar pentru o categorie selectă a societăţii maghiare

4
. 

Redactorul Rákosi Jenő nu a acordat atenţie evenimentului 
prezentat de Kós Károly în articolul Levél a balázsfalvi 
gyűlésről (Scrisoare despre adunarea de la Blaj)

5
, dar 

tânărul arhitect a cunoscut o altă Transilvanie, un popor 

                         
1 Dávid Gyula, Egy könyvről, amely nagy vállalkozás is lehetett 
volna, în vol. Erdélyi irodalom – világirodalom, Tanulmányok, 
cikkek, jegyzetek, Csìkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 
2000, p. 304.  
2 Vezi numerele din mai 1927 şi februarie 1929 ale  „Naţiunii”.  
3 [t. n. ] Őszi beszélgetés Erdély köveiről, în vol. „A legszebb 
élet amit magamnak el tudtam képzelni. Benkő Samu 
beszélgetései Kós Károllyal, Bukarest, Kriterion, 1978, pp. 
68-69, vezi şi Kántor Lajos, Irodalom múlt és jövő mezsgyéjén 
I., în  „A Hét”, an XXII, nr. 45, 7 noiembrie 1991, pp. 6-7.  
4 Kós Károly, Életrajz. Közzéteszi Benkő Samu, Budapest, 
Szépirodalmi Könyvkiadó – Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 
1991, pp. 116-118.  
5 Kós Károly, Levél a balázsfalvi gyűlésről, în  „Budapesti 
Hìrlap”, 4 septembrie 1911.  

român solidar, înzestrat cu o puternică voinţă de afirmare.  
Trăirea acestor experienţe, contactul cu saşii din 

Sibiu, problema naţionalităţilor prezentată de Jászi Oszkár, 
precum şi nenumăratele tensiuni interioare l-au condus pe 
Kós spre un realism sănătos formulat peste ani în Kiáltó Szó

6
 

(Glasul care strigă) considerat „manifestul activismului 
minoritar maghiar din România, prin care i-a încurajat pe 
membrii comunităţii să se implice activ şi în mod organizat 
în viaţa publică din România”

7
, formulând reperele 

autodefinirii şi politica de adaptare a minorităţii în noul stat. 
Documentul este recunoscut ca primul discurs identitar 
maghiar şi reprezintă baza ideologiei transilvaniste. 
Permisiunea tipăririi acestei broşuri ascunde un alt episod 
interesant din viaţa lui Kós; înainte de Primul Război 
Mondial l-a cunoscut pe Emil Măcelaru, preotul comunei 
Gălăşeni de lângă Stana ”, un om de bună educaţie, amabil, 
vesel şi popular, iubit şi apreciat deopotrivă de 
intelectualitatea română şi maghiară din Călata”

8
. L-a 

reîntâlnit în 1916, pe vremea când Kós era teterist, 
comandant fără grad în batalionul de rezervă al regimentului 
21 al infanteriştilor din Cluj, iar într-o noapte, aflat la Blaj, 
unde se decretase interdicţia de a circula noaptea, împreună 
cu câţiva colegi au oprit trei civili pe care i-au eliberat după 
ce Kós l-a recunoscut pe Emil Măcelaru. Câţiva ani mai 
târziu, în 1921, Kós Károly a scris Kiáltó Szó, tipografia a 
trimis textul la cenzură, iar autorul a fost chemat urgent la 
Prefectură, cenzorul-şef fiind chiar Emil Măcelaru. Cei doi 
au modificat textul, au tăiat unele fragmente, dar după 24 de 
ore de la apariţie, poliţia a confiscat broşura şi cenzorul a fost 
eliberat din funcţie

9
. Episodul acesta rămâne însă unul 

relevant din sfera relaţiilor româno-maghiare, dovedind 
solidaritatea şi spiritul superior al intelectualilor.  

Bibliografie: 
1.  „A legszebb élet amit magamnak el tudtam képzelni. 

Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal, Bukarest, Kriterion, 1978.  
2. Beke, György, Fără interpret. Convorbiri cu 56 de 

scriitori despre relaţiile literare româno-maghiare, Bucureşti, 
Editura Kriterion, 1972.  

3. Dávid Gyula, Egy könyvről, amely nagy vállalkozás is 
lehetett volna, în vol. Erdélyi irodalom – világirodalom, 
Tanulmányok, cikkek, jegyzetek, Csìkszereda, Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó, 2000.  

4. Kántor Lajos, Irodalom múlt és jövő mezsgyéjén I., în „A 
Hét”, an XXII, nr. 45, 7 noiembrie 1991, pp. 6-7.  

5. Kiáltó Szó. A magyarság politikai útja. A politikai 
aktivìtás rendszere. Megìrták Kós Károly, Paál Árpád, Zágoni 
István, Cluj-Kolozsvár, [1921].  

6. Kós Károly, Életrajz. Közzéteszi Benkő Samu, Budapest, 
Szépirodalmi Könyvkiadó – Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1991.  

7. Kós Károly, Levél a balázsfalvi gyűlésről, în „Budapesti 
Hìrlap”, 4 septembrie 1911.  

8. Maghiarii din România şi etica minoritară (1920-1940). 
Volum editat de Lucian Nastasă şi Levente Salat, Centrul de 
Resurse pentru Diversitate Culturală, Cluj, 2003.  

9.  „Naţiunea” – numerele din mai 1927 şi februarie 1929.  
 

OLCAR ENIKŐ 

                         
6 Kiáltó Szó. A magyarság politikai útja. A politikai aktivìtás 
rendszere. Megìrták Kós Károly, Paál Árpád, Zágoni István, 
Cluj-Kolozsvár, [1921].  
7 Levente Salat, Etica minoritară maghiară interbelică din 
perspectiva provocărilor contemporane ale diversităţii, în vol. 
Maghiarii din România şi etica minoritară (1920-1940), p. 14.  
8 Beke György, Kós Károly, op. cit., p. 14.  
9 Ibidem, pp. 13-15.  
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CONSTANTIN FROSIN, POET FRANCOFON ŞI IMBATABIL TRADUCĂTOR 
 

e universitarul-poet şi traducător, eseist şi publicist 
Constantin Frosin e greu să te apropii. Numai dacă 
parcurgi Cv-ul său, realizezi că ai în faţă o 
personalitate plurivalentă, dificil de prins într-o schiţă 

de portret. O personalitate care, se pare, e mai bine cunoscută 
în Franţa decât în România. Căci universitarul Constantin 
Frosin a ţesut, din ’90 încoace, drumuri trainice în spaţiul 
francofoniei, fiind, exclusiv, un scriitor de limbă franceză. 
Deşi cunoaşte bine încă alte şase limbi, a ales să publice şi 
traducă cu prioritate pe acest palier lingvistic foarte apropiat de 
sufletul nostru: franceza.  

Parcurgând toate treptele universitare până la profesor 
şi decan, la Universitatea Danubius din Galaţi, Constantin 
Frosin a dezvoltat paralel o intensă muncă de traducător şi a 
manifestat o vie prezenţă în spaţiul poetic românesc şi francez. 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (2000), el este, 
totodată, membru al diferitor alte (multe) reputate societăţi din 
ţară, dar mai ales al unor prestigioase societăţi literare din 
Franţa (SPAF -Societatea Poeţilor şi Artiştilor Franţei; SPF – 

Societatea Poeţilor Francezi/ Société des Poètes de France), 
din Francofonie, în general (ADELF-Asociaţia Scriitorilor de 
Expresie Franceză/ Association des Ecrivains d’Expression 
Française; al Academiei Francofone, ori al unor organisme 
internaţionale (Academia Internaţională din Luteţia, Academia 
Europeană) ş. a. Aceste demnităţi – pe care nu le-am mai 
întâlnit recent la niciun alt scriitor român – vorbesc de la sine 
despre prestigiul atins de domnia sa. Numeroasele premii şi 
medalii deţinute – Premiul şi Medalia Parlamentului European 
(„Trophée Gerner”, 1995, Strasbourg); Marele Premiu al 
Academiei Francofone (1999); Medalia de Aur a Academiei 
Internaţionale din Luteţia (1999); Marele Premiu pentru 
Literatură al Institutului Italian de Cultură şi al revistei 
Nouvelle Lettere (1998); Medalia de aur a Meritului şi 
Devotamentului Francez (2009), Medalia de Aur a Renaşterii 
Franceze (2012) etc. – vin să confirme recunoaşterile sale în 
plan european şi, evident, naţional. Ofiţer al Ordinului naţional 
francez al Artelor şi Literelor (2009), Cavaler al Ordinului 
francez al Artelor şi Literelor (2000), Ofiţer al Ordinului 
naţional francez alLaurilor Academici (2004), expert în 
problemele Francofoniei, membru al Academiei Francofone 
(din 1991), el este inclus în „Who’s Who in France”, în 
„Anuarul Personalităţilor din Francofonie: Le Richelieu” ş. a. 
De altfel, autorul, foarte grijuliu cu fixarea imaginii sale pentru 
posteritate (şi pentru contemporaneitate, evident), are propriul 
site, figurează în Wikipedia şi în multe alte surse de informare 
din spaţiul virtual, fără de care se poate spune că e extrem de 
dificil să fii cunoscut astăzi.  

Autor a peste 40 de cărţi originale (multe publicate în 
Belgia, Franţa sau Canada), între care 20 de poezie, el este, de 
asemenea, traducătorul neobosit, cu un palmares impresionant 
de volume (9 din franceză în română, cca 200 din română în 
franceză) apărute în edituri româneşti şi francofone, precum şi 
de poeme, eseuri, publicate în reviste din Francofonie (peste 
600, din Franţa, Belgia, Italia, Luxemburg, Canada, dar şi din 
Germania), între care, cca 100 de scriitori români etc. Aceste 
date pun în evidenţă o performanţă greu de atins, o trudă uriaşă 
de a găsi echivalenţele cele mai reuşite dintr-o limbă în alta, o 
stăpânire perfectă a acestora, a nuanţelor şi bogăţiei lor de 
exprimare, o iubire nelecuită faţă de literaturile din care 
traduce (franceză, italiană, română). Mai mult, este şi un 
teoretician al artei traducerii (La Traduction entre Mythe et 
Réalité, Éd. Le Brontosaure, 2003; Art et technique de la 

traduction, Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, 
Galaţi, 2000), autor a numeroase eseuri despre traducere.  

În plus, este istoric al literaturii franceze (Aperçu 
d’histoire de la littérature française, ed. Fundaţiei Academice 
Danubius, Galaţi, 2004) şi lingvist, alcătuitor de dicţionare 
(Dicţionar de argou francez-român, Ed. Nemira, Bucureşti, 
1996), de instrumente necesare juriştilor (Le français 
juridique, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2001), 
economiştilor, turiştilor şi oamenilor de afaceri, pentru a se 
descurca în această limbă. Să amintim că prima traducere a 
fost o carte despre Eminescu, pe care a publicat-o în Franţa 
(Constantin Crişan. Eminescu sau blestemul în genunchi / 
Eminescu ou le blasphème de l’agenouillement, Éd. Les Trois 
Cailloux, Amiens, France, 1993), că s-a aplecat cu atenţie 
asupra poeticii geniului poeziei româneşti căutând cele mai 
reuşite echivalenţe în limba lui Hugo (Luceafărul, Sonete, 
1997, 2001, 2002). Din aceeaşi dorinţă de a face cunoscute 
valorile literare naţionale, i-a tradus şi publicat pe Caragiale 
(Cartea Românească, 2002), Ion Barbu (Ed. Eminescu, 1995), 
Urmuz (Cartea Românească, 2001), ori pe contemporani, 
precum Sorescu, Eugen Simion (editaţi la Strasburg), Horia 
Zilieru, Leonida Lari etc.  

Din literatura franceză s-a oprit la nume de scriitori 
mai mult sau mai puţin cunoscuţi (Louis-Ferdinand Céline, 
Daniel Walther, Laurent Bayard – Ed. Nemira, etc.), 
aducându-i în atenţia lectorului român. Datorită bogatei sale 
activităţi în această sferă a echivalenţelor lingvistice, a fost 
ales, pe merit, Preşedintele de Onoare al Asociaţiei 
Traducătorilor Profesionişti. „Practic, toate traducerile din 
română care ne parvin, sunt datorate d-lui Costantin Frosin, 
profesor la Universitatea Danubius Galaţi” – remarcă Paul 
Van Melle, subliniind astfel o realitate dură, şi anume lipsa 
unui proiect naţional de anvergură la acest definitoriu capitol al 
promovării literaturii române în lume.  

Activitatea sa publicistică e strâns legată de cea de 
traducător, întrucât publică prioritar în limba franceză, în 
calitate de colaborator la prestigioase reviste din spaţiul 
francofon („Lettre Internationale” ”, Bulletin Français” ”, Le 
Bulletin de la Maison de Poesie de Paris” ş. a.), sau în revistele 
„Le Courrier international de la Francophilie” (al cărei director 
este), ceea ce i-a adus şi calitatea de membru al Asociaţiei 
Ziariştilor din România (AZR, din 1991). Debutul în 
publicistică s-a petrecut în limba română, în România 
(februarie 1990, în Revista V, Focşani), ulterior a debutat şi în 
limba franceză, în spaţiul francofon, în care a optat să scrie 
exclusiv (1990, în revista Florica a lui Nicolas Sylvain).  

Am considerat această succintă incursiune în 
biograficul autorului necesară pentru conturarea profilului său 
poetic, întrucât cele două faţete – de traducător şi poet 
francofon – se află mereu în interdependenţă şi interconexiune, 
cu atât mai mult cu cât el nu scrie decât în franceză. Afirm asta 
pentru că, iată, Constantin Frosin a debutat editorial ca scriitor 
mai întâi în limba franceză, în afara ţării (L’ivre de peau 
hési(t)e, L’Etoile d’Argent, Belgia, 1992), şi apoi la o editură 
din România, dar tot în limba franceză (Ikebana en miettes, 
Éd. Alma, Galaţi, 1994), lucru mai rar întâlnit şi extrem de 
dificil – ca un poet să se traducă singur, să scrie direct în altă 
limbă decât cea maternă, ori în două-trei limbi. De subliniat că, 
la cele 20 volume de poezie proprie (între care 11 apărute în 
România, 9 în spaţiul francofon), se adaugă peste 300 poeme 
proprii publicate în reviste din Francofonie, sau multe altele 
incluse în cele peste 60 antologii de poezie de expresie 
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franceză, apărute în Franţa, Belgia, Luxemburg, Canada 
(Flammes vives, Éd. Flammes Vives, Paris, 1993; Poètes 
roumains du XX-e Siècle, Éd. Résu, 1995; Mille poètes, mille 
poemès, Éd. L’Arbre à Paroles, Bruxelles, 1997; La Brigade, 
de René Bonnet de Murlive, Éd. Arcam, Paris, 2002);Soif de 
Mots, Éd. Le Brontosaure, Franţa, 2003 ş. a.). Este, în plus, 
alcătuitor de antologii de poezie română tradusă în limba 
franceză (Poètes Roumains du XX-e siècle, éd. revistei „Résu”, 
France, 1994 ş. a.). Mots de passe (1995), Poèmes (1995), 
Pages poétiques (1997), Tout en vous aimant (1998), Pohèmes 
drôles à tics (2003), Aprèsl’amour, à la belle étoile (2002), 
sunt câteva din titlurile volumelor de poeme originale editate 
la Strasburg, la Paris, la Avignon (Éd L’Ancrier, Le 
Brontosaure etc (la edituri franceze, belgiene, canadiene, 
luxenburgheze, italiene)).  

La acestea se adaugă studiile critice – o pertinentă şi 
inedită abordare a lui Cioran (L’autre Cioran. Cioran lève la 
masque, Editions L’Harmattan, Paris, 2010), trecută aproape 
neobservată în ţară –, bogata eseistică (cca 100 eseuri în reviste 
străine, cca 200 în cele româneşti, între ele: Schimbarea limbii 
nu înseamnă schimbarea la faţă, Editura Eminescu, 2000; Du 
non sens au paradoxe, éditions Le Brontosaure,) 

Pentru scriitorul de expresie franceză Constantin 
Frosin ”, literatura este, aşa cum mărturiseşte 

(Mărturisirea mea de credinţă literară, în „Monitorul 

cultural”, nr. 9, 2011) „o cale, un mijloc, iar nu un scop în 

sine”, ce s-ar putea divide în trei direcţii: „1. poezie, de tip 

experiment (vezi Subrealismul, direcţie lansată de noi în 

Francofonie); 2. Eseu – categorie care se subdivide în: a. 

eseu legat/inspirat de problemele puse de traducerea 

literară(...), cu caracter didactic, dedicate (...) 

traducătorilor profesionişti;b. eseu filosofic ori metafizic; 

c. eseu cu tente de libellă, autoironie sau pamflet (...); 3. 

creaţie literară de tip ludic, defulatoriu, sau scriitură sub 

dicteu; 4. recenzii, prefeţe, postfeţe. În toate aceste direcţii 
s-a manifestat şi el. „Poezia nu e deci pentru el nici 
consolatoare, nici reparatoare, ci substanţă vie » – remarcă 
criticul literar Jean-Paul Gavard-Perret.  

Cele două cărţi apărute în 2012 la Tipo Moldova Iaşi, 
în ambiţioasa colecţie „Opera Omnia. Poezie contemporană” 
(în care au fost incluşi importanţi poeţi contemporani din 
spaţiul general al limbii române), relevă sintetic cele două 
dimensiuni creatoare ale scriitorului şi traducătorului 
Constantin Frosin. Este vorba de două antologii: una colectivă 
– Petite anthologie de poésie roumaine (traducere şi selecţie 
de Constantin Frosin); alta de autor – Constantin Frosin. 

L’Âme de l’argile.  
Prima dintre acestea se deschide cu traduceri din 

folclorul românesc – trei celebre balade/legende româneşti 
(Mioriţa, Legenda Mânăstirii Argeşului, Toma Alimoş) – şi 
continuă cu peste 250 de poeme din creaţia literară, începând 
cu Petru Cercel şi încheindu-se cu Vasile Voiculescu, ordinea 
stabilită fiind cea alfabetică. Finalul volumului include, în loc 
de postfaţă, poemul La traduction de René Bonnet de Murlive, 
o binevenită notă biobliografică şi câteva (deloc puţine) 
referinţe critice semnate de reputaţi critici literari, universitari, 
oameni de cultură din ţară (Eugen Simion, Bogdan Ghiu, 
Valentin Protopopescu), cât mai ales din spaţiul francofon din 
Franţa (Jean Dutourd, de la Academia Franceză; Jacques 
Charpentreau, directorul revistei „Maison de poésie de Paris”; 
Paul Van Melle, directorul revistei „Inedit”; Gustave 
Hodebert; Catherine Bankhead, directorul revistei „Art et 
Poésie de Toraine”; Nadine Dormoy, preşedinta Asociaţiei 
„L’Europe plurilingue”, Dominique Dutilloy, jurnalist; 
Françoise Wuilmart, directorul Centrului European de 

Traducere Literară ‹Centre Européen de Traduction Littéraire›; 
Joël Conte; Jean-Paul Gavard-Perret, profesor la Universitatea 
din Chambéry; Louis Delorme, poet, critic, eseist, editor; 
Daniel Aranjo, profesor universitar, poet şi critic literar, 
traducător, laureat al Academiei Franceze), Canada (Jacques 
Bouchard, Universitatea din Montréal), Italia (Gio Ferri, 
directorul revistei „Textuale”). Să spunem că cel mai întins 
spaţiu este rezervat lui Eminescu (47 de poeme, între care nu şi 
Luceafărul-tradus şi publicat separat -sau Memento Mori, 
Glossă, în schimb, multe postume): capitolul Eminescu – Le 
génie tutélaire. Selecţia este una subiectivă şi obiectivă, alături 
de Vasile Alecsandri, Nicolae Iorga, Alexei Mateevici, 
Alexandru Macedonski (cu câte un poem), figurează poeţi 
interbelici (Tudor Arghezi, George Bacovia, Ion Barbu, 
Lucian Blaga, Ion Pillat, Vasile Voiculescu, Octavian Goga, 
Magda Isanos), sau contemporani (Nicolae Labiş, Nichita 
Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Ana Blandiana, 
Ştefan Augustin Doinaş, Zaharia Stancu, Ileana Mălăncioiu, 
Radu Cârneci), şi un rătăcit optzecist (Adrian A Lui 
Gheorghe). Despre calitatea traducerilor lui Constantin Frosin 
au scris personalităţile menţionate mai sus, texte publicate din 
care voi extrage (în traducerea mea) doar câteva aprecieri 
foarte elocvente: „minunată traducere (Ion Barbu) sub pana lui 
Constantin Frosin, care face să reiasă jocul de visare şi muzică, 
de idee şi cuvânt” (Jean-Paul Gavard-Perret); „Cunosc de 
multă vreme traducerile lui Constantin Frosin, care sunt 
traduceri făcute de un poet. Ceea ce reiese din simţul ritmului, 
din focul său tainic. Când stăpâneşti o limbă în felul acesta, 
când « o posezi ”, înseamnă că o iubeşti şi o cunoşti sub toate 
aspectele, şi că eşti capabil chiar s-o întorci pe toate feţele, aşa 
cum merită, de altfel, doar adevăratele amante – cele iubite. 
„(Daniel Aranjo); „Constantin Frosin, Românul perfect 
bilingv, şi în plus dublat de o vastă cultură, de un vocabular 
francez foarte bogat şi mai ales de o sensibilitate estetică” 
(Jacques Bouchard); „prin întreaga sa activitate poetică şi 
literară din ce în ce mai auzită/cunoscută, el se situează ca un 
cuceritor al acestei Europe, la care noi toţi aspirăm, reunind 
culturi nu atât diferite, cât complementare” (Joël Conte); 
„versiunea pe care o publică Constantin Frosin (a poemului 
„Luceafărul” – Hypérion – de Mihai Eminescu, n. n.), 
considerată prin comparaţie (cu traducerea Magdei Isanos, n. 
n.), este vizibil mai modernă, mai vie şi mai ales mai accesibilă 
lectorului de astăzi” (Paul Van Melle); „Nu este deloc simplu 
să reconstitui gândirea unei limbi în alta, să nu-i trădezi nici 
spiritul, nici litera”(Louis Delorme, prefaţatorul antologiei Les 
Poétes roumains à l’honneur, directorul Editurii Le 
Brontosaure, editorul Antologiilor Soif de mots, primul Poet 
laureat al unui Premiu naţional de Poezie, acordat de totalitatea 
asociaţiilor şi societăţilor de poezie din Franţa, prieten al 
României şi preţuitor al valorilor româneşti); „traducerea 
d-voastră (Sonetele lui Eminescu, n. n.) e un mic cadou pe care 
îl faceţi literaturii franceze” (Jean Dutourd); „sunt într-adevăr 
impresionat de efectul transportării versului muzical din Joc 
secund (Ion Barbu, n. n.) în limbajul, periculos prin precizie, al 
poeziei franceze” (Eugen Simion); „două excelente versiuni 
(Urmuz, n. n.), în franceză (Constantin Frosin, n. n.) şi în 
engleză, impecabil realizate” (Bogdan Ghiu); „Constantin 
Frosin este un teribil traducător în franceză, constant interesat 
de promovarea, interpretarea şi apărarea marilor autori ai 
culturii române. (...) Un lucru e cert: umanistul autor gălăţean 
este un intelectual superior. (...) scrie cu rigoarea unui logician 
metamorfozat în gramatician şi cu dezinvoltura unui scientist 
convertit la literatură. ” (Valentin Protopopescu, în revista 
„Radio România”). Traducătorul aduce clarificări nu 

numai în ceea ce priveşte arta traducerii, ci şi în selecţiile 
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operate, menţionând că „Principalul criteriu de selecţie al 

valorii ori al priorităţilor trebuie să fie cel al confirmării, al 

validării respectivei valori de către critica şi istoria 
literară”. Aşadar, un mare traducător, foarte cunoscut şi 
apreciat în afara ţării, recunoaşteri de care beneficiază foarte 
puţini dintre confraţii săi, foarte onest în raport cu zgomotul 
unora dintre aceştia, deşi cu mai multe etaje decât unii dintre 
dânşii.  

Cartea a doua, apărută la Tipo Moldova, este o selecţie 
de autor din majoritatea volumelor publicate până în prezent, o 
ediţie în limba franceză a unui poet francofon român. Cartea 
are în titlu o metaforă – L L’Âme de l’argile (Suflet de argilă) 
– ce este foarte sugestivă pentru tematica generală, filosofică, a 
operei sale poetice. În loc de prefaţă, cum ne-a obişnuit deja, el 
aşează un poem dedicat lui de către René Bonnet de Murlive, 
pe care-l voi cita în întregime, pentru că din acesta reiese 
preţuirea francezilor pentru încăpăţânarea autorului de a 
traduce într-o limbă şi o literatură care şi-au pierdut din rolul 
lor de odinioară, respirând greu sub invazia brutală de 
englezisme, de a le păstra/reda frumuseţea şi puritatea, de a 
scrie în numai această limbă, care nu este cea maternă: „Du 
côté de l’ aurore, / Où renaît la lumière, / Au pays de Trajan, / 
Latin indélébile:/ Un français impeccable, / Écrit comme parlé, 
/ Plaît à l’œil, à l’oreille. // Un langage accompli/ Non pollué 
s’exprime, / Avec la pureté/ Du celui d’autrefois/ Qui devrait 
honte faire/ Au franglais d’aujoud’hui, / Que l’on préfère en 
France, / En ce temp d’indigence... // Ami de Galati, / Cher 
Constantin Frosin: / Enseignez-nous l’amour/ Le respect de 
français/ Comme vous le savez”. Condiţia sa de scriitor de 
expresie franceză a făcut ca majoritatea cronicilor despre opera 
sa poetică (evident şi despre traduceri) să apară în spaţiul 
Francofoniei şi mai puţin în cel naţional, el deschizând astfel 

un nou drum, cel al poetului Europei unite, ce alege să scrie 
în una din limbile de largă circulaţie ale acesteia: franceza. 
Astfel se explică şi apariţia lucrării Constantin FROSIN, 

Francophile roumain, la Luxemburg (Editura Poiêtês), în 
2007, sub coordonarea lui Laurent FELS, lucrare în care sunt 
incluse cronicile scrise şi publicate de personalităţi din acest 
spaţiu. „Constantin Frosin îşi plasează textul într-un cadru 
metafizic unde lumina, printr-un procedeu alchimic din cele 
mai sublime – se metamorfozează în obscuritate şi unde 
Nimic-ul devine Tot-ul.” – remarcă acesta. „Precum un 
Augustus al Poeziei, Frosin o transformă într-un act scurt, 
gratuit şi un act ratat – ratat, dar reuşit prin cei/cele despre care 
vorbeşte (el sau ceilalţi), care sunt adesea actori sângeroşi 
proiectaţi contra decorurilor prăbuşite cu un mişcător şi 
emoţionant ansamblu de suspine. „ – observă Jean-Paul 
Gavard-Perret. „Un stil foarte personal” – precizează Samuel 
Bréjar (în revista „Rimbaud”, nr. 8-9/1996), referindu-se la 
volumul Pour de bon. Alte asemenea aprecieri vin să fixeze 
poezia sa la locul pe care aceasta cu adevărat îl merită: 
„Constantin Frosin a sfârşit prin a fi francez” (Paul Van Melle 
”, Inédit Nouveau”, nr. 166/2002); „Constantin Frosin 
măsoară lumea şi societatea de astăzi cu privirea unei 
înţelepciuni a celui care refuză să dispere atunci când oamenii 
devin mai puţin umani” (Paul Van Melle); „textele tale sunt de 
o incredibilă calitate” (Jean Sagittaire, preşedintele fondator al 
„Arts d’Oise”, 1993); ”... această nouă operă, în care regăsesc 
completa măiestrie a limbii franceze şi a prozodiei „(Roland 
Le Cordier, preşedintele de onoare al Société des Poétes 
Français, 1999);... . . Nu e de mirare, prin urmare, că René 
Bonnet de Murlive îl asemuie cu Jean Dorat, eruditul Pleiadei 
Franceze, numindu-l „Primul francofon din România, pentru 
care franceza este o altă limbă maternă, original poet, 
îndrăgostit de Franţa şi de limba franceză” (în: Préface la 

antologia La Brigade, Éd. Arcam, 2002), iar alţii cu Laforge 
etc.  

Foarte dificil de desluşit în toate tainele sale, întrucât 
poetul Constantin Frosin e dublat de filosoful, esotericul, omul 
de cultură cu bogate lecturi, traducătorul Constantin Frosin, 
discursul său poetic nu poate fi încadrat într-o direcţie anume, 
într-un curent sau orientare literară. Ceea ce se observă de la o 
primă şi atentă lectură, este tocmai această aşezare a lui 
dincolo de orice limitare, mai exact, în sfera libertăţii totale de 
exprimare şi utilizare a limbajului poetic. Sensul profund al 
celor exprimate trebuie căutat în adâncuri, nu la suprafaţa 
adesea înşelătoare a cuvântului, ori aceasta presupune 
înarmarea cu instrumentele cele mai fine de analiză. Căci 
Constantin Frosin te poate înşela prin suprafeţele versurilor lui, 
adâncimile însă scot la suprafaţă un poet fără niciun fel de 
complexe, de graniţe lingvistice, un poet care aparţine lumii.  

Elegiac, clasic prin structură şi educaţie, el creează un 
univers poetic de mare sensibilitate, muzicalitate şi rafinament, 
balansând continuu între sobrietate şi ludic, gândirea sa 
paradoxală, fiind armătura de neclintit a acestora. Spaţiile 
aparente pe care le cutreieră eul poetic sunt cele ale 
frumuseţilor senine, miraculoase, ale naturii, sau cele ale 
iubirii ca unic pansament şi con de speranţă a lumii aflată în 
degringoladă, tocmai pentru că nu poate vedea minunile ce se 
petrec în fiecare zi sub ochii ei, ci numai zgura. Întotdeauna 
însă ele sunt dublate de o încărcătură filosofică, uneori 
ezoterică. Căci tematica centrală a acestora e una existenţială, 
metafizică. Timpul şi curgerea sa, Infinitul şi raportul cu 
Creatorul, Viaţa şi Moartea, Realul şi Irealul, Destinul şi 
Hazardul, Aici şi Dincolo, Iubirea şi Iluzia, Golul 
creaţionist-Golul interior, Dumnezeu şi Creaţia Sa sunt 
dimensiunile filosofice ale poeticii sale existenţialiste. Este o 
poezie plină de speranţă, de un umanism şi o bunătate 
contaminante, dar, în acelaşi timp, o poezie gravă care te 
obligă la reflecţie privind existenţa umană raportată la 
Divinitate. Topos-urile şi simbolurile te poartă cu gândul spre 
alte lumi, pline de armonie şi încântare, ce aminteşte de clasicii 
greci, dacă discursul poetic – lăsat să zburde în vers liber – nu 
ne-ar aduce în prezent, la toată neliniştea lumii în care trăim. 
Eul poetic e astfel mai totdeauna dedublat, dar nici Celălalt 
nu-şi găseşte locul şi atunci se întoarce în eul din care plecase, 
căci încrederea este mai totdeauna erodată de îndoială şi vrea 
certitudini. Ironia, autoironia, paradoxul, calamburul, parodia, 
jocul, ludicul, teatralizarea, umorul, nihilismul, interogaţia 
sfredelitoare sunt câteva din instrumentele poetice utilizate de 
acest Don Quijote al secolului nostru, ce caută cu obstinaţie 
sensul ultim al cuvântului, revelarea sensului lumii, 
manifestându-şi, înainte de toate, setea de iubire şi de 
cunoaştere. „O personalitate şi o operă pline de faţete!” – cum 
afirma Catherine Bankhead

1
. Intrat în jocul lui, îl descoperi, 

rând pe rând, sub diferitele sale măşti poetice: romantic şi 
afectat de iluzii, lucid şi asediind realul, introspect şi ironic, 
muzical şi pictural, rece ca lama unui brici şi raţional, duios şi 
uman, religios şi neliniştit. El plonjează din real în imaginar şi 
invers cu o lejeritate dezarmantă, cele două dimensiuni 
pierzându-şi adesea limitele, încât nu e deloc simplu să-l 
urmezi în plecările şi revenirile sale. Oglinda, Umbra 
încadrează aceste evadări continue. Asemeni pictorului care 
intră şi iese din tablou, el intră şi iese din oglindă ca simbol al 
trecerii dintr-o dimensiune în alta. Topos -urile poeticii sale nu 
sunt legate de un spaţiu anume, ele fiind cele generale ale 
umanităţii. Sonete sau poeme lungi cât un volum, haiku-uri 

                         
1 „Art et poesies de Touraine”, nr. 168, 2002.  
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sau poeme în vers alb, versurile sale – meditaţii asupra 
existenţei umane – ne invită într-un labirint plin de enigme. 
Disperat, acid, nihilist şi debordând de încredere, 
interogativ-filosofic şi exclamativ, retoric şi incifrat, romantic 
şi de o terifiantă luciditate, melancolic şi gânditor profund şi 
teatral, plin de entuziasm şi golit de iluzii, el este preocupat 
continuu de problematica existenţei umane. Imagini splendide 
şi metafore rare sunt însoţite de o simbolistică cu largi 
semnificaţii: Stix, Charon, Infinitul, Destin, Cartea Destinului, 
Spaţiu, Moartea, Paradis şi Infern, Noaptea, Absenţa, Tristeţea, 
Singurătatea, Paradisul pierdut, Marele Anonim, Apollo ş. a. – 
scrise cu majuscule.  

Titlurile volumelor, în traducere în limba română, 
reflectă prin metaforele ce le poartă, diferitele paliere ale liricii 
sale: poezie filosofico – metafizică, poezie existenţială 
(Cuvinte de trecere, Pentru totdeauna), poezie 
filozofico-religioasă, moralistă (Mai aproape de Dumnezeu ca 
niciodată; În căutare de înger;), poezie filosofică de 
dragoste(În timp ce te iubesc; După dragoste, ... . ; Unui suflet 
frumos), poezie filosofico – ludică (Poezii amuzante cu ticuri), 
poezie-experiment (Poeme sub-realiste), poezie imnică (Imn 
Armoniei), poezie de omagiere (Între lăută şi marmură).  

Haiku-urile sale (volumele: Ikebana în firimituri, Mai 
aproape de Dumnezeu ca niciodată; Cocoşată, interogaţia) – 
adevărate poeme aforistice, bijuterii foarte fin lucrate 
(„Quelles sont ces ténèbres / qui se tiennent derrière la vie? 
Quelque ombre au tableau…”; „Toujours en attente / jamais 
éternelle, / la vie s’égare au passage”, „Fêlé, le doute / 
s’arrache au provisoire, / mais colle davantage aux 
certitudes”, „L’arbre se fait brouillard / la route se recouvre 
d’impasses, / mon âme, de déserts”) –, i-au adus unele dintre 
cele mai elogioase aprecieri. „Stăpânirea limbii franceze îi 
permite să se joace cu cuvintele: le plasează, asociază, 
descompune…. Căci este vorba, într-adevăr, de o muncă de 
giuvaergiu” – notează Joël Conte în Prefaţa la antologia En 
quête de l’ange(Editura Pallas, Focşani, 2004); „Autor al unei 
serii de haïku-uri moderne, unde gândurile profunde, ideile, 
zboară din pagină în pagină” – sesizează Michèle Pichery 
(directorul revistei „École de la Loire”, 1994). Roberto 
Pasanisi (directorul revistei „Nuove Lettere”), referindu-se la 
volumul Bossue, l’interrogation, remarcă extraordinara 
muzicalitate a versurilor, cu efecte de polifonie, ce-l apropie de 
Verlaine şi simbolism, un simbolism dual însă, ontologic şi 
metafizic: „Muzicalitateaverlaineană a versului, bogata 
substanţă existenţială şi filosofică a temei, a problemelor 
abordate, aerul de uşurinţă în dictare conspiră pentru a face din 
acest volumomică bijuterie, o gingaşă floare de seră din bogata 
grădină a poeziei franceze contemporane. ” Dorinţa de 
Absolut, de revelare a acelui Tată Atotcreator, ce pare absent, 
indiferent faţă de creaţia Sa, străbate toate interogările şi 
frământările existenţiale ale eroului poetic („Peut-on se dire 
seul/ Tant que Dieu est là?/ Sur quoi Veille l’Eternité?”; 
„L’Homme... se trompe-t-il/ de vie ou de Mort?/ Dieu fait la 
sourde Oreille”).  

Poezia de dragoste este un alt teritoriu de rezistenţă a 
liricii lui Constantin Frosin. Este o iubire marcată de trecerea 
timpului („temps raté”, temps manqué”), de trecerea propriei 
vieţi a eroului poetic („ma vie passée”), de melancolie şi 
singurătate, căci iubita rămâne prinsă în ireal şi iluzie. Setea lui 
de iubire („soif d’aimer”) se transferă astfel în alt plan, cel 
astral. Oglinda nu mai cuprinde cele două chipuri împreunate 
(„C’était écrit ?... / Une couche de glace/ sépare nos deux 
miroirs” – En queue de piano). Cântecele sale de iubire au 

uneori toate ingredientele romantismului sau simbolismului, 
absenţa iubitei multiplicându-se în mii de faţete (Est-ce vrai 
que c’est faux?), eroul poetic sfârşind golit de speranţă, se 
retrage în sine, trecând într-o altă dimensiune („je sombre / où 
règne l’Ombre” – Pour deux sous). Dialogul cu Celălalt Eu e o 
formă de a ieşi şi evada din real, formula utilizată fiind una 
imperativă („Va ton chemin / me dit l’Autre // Va ton chemin / 
à l’encontre du Destin” – Licenciement), finalul fiind cel 
cunoscut-necunoscut (Qui va là? / surgit le holà / À l’autre 
bout / la fin de tout” – Après coup). Eroul poetic nu-şi iartă 
înfrângerile, drept care se priveşte cu ironie, îşi şfichiuie 
orgoliul („Narcisse veillard”). Imaginea Corbului poesc este 
magistral prinsă într-un poem intitulat C’était comme hier 
(„Hier soir (je n’étais plus ce monde) / Dans mes orbites 
creuses s’engouffra / Un vol de corbeaux. Leur plan immonde 
/ Visait à mettre à mort la foi”), simbolistica sa rămânând 
aceeaşi: croncănitul ameninţător al sfârşitului, al Trecerii spre 
care ne îndreptăm cu toţii. Aşadar, o poezie de dragoste cu 
puternice accente metafizice.  

Omagiul adus lui Brâncuşi prin volumul Entre le 
luth et le marbre se încadrează foarte bine proiectului poetic 
frosinian aşezat în plan larg universal, căci toate 
sculpturile-idei din planul creaţiei inegalabilului sculptor devin 
idei-simbol în creaţia sa poetică. El priveşte toată această 
simbolistică din perspectivă filosofică, conotaţiile găsite fiind 
de mare profunzime a gândirii şi de subtilă liricitate. Brâncuşi, 
numit „Poète-Sculpteur”, este artistul care deţine arta de a 
prinde lumina şi a o face captivă în opera sa, care reface 
drumul imens al Genezei (La rosée en prend de la graine). 
Simbolistica utilizată te poartă în lumi mitice: Masa Tăcerii 
(„Table du Silence”) – Casă în Absolut („On célèbre ceux qui 
n’ont eu peur de mourir” – La pierre qui parle; „Nous montre 
que vivants et morts sont à l’étroit” – Facettes de la chimère), 
dar şi locul de unde vin şi pleacă muritorii spre alte 
dimensiuni; Coloana Infinitului (Colonne sans Fin) – 
desfiderea Infinitului; soarta noastră ce tinde spre dimensiuni 
astrale („Supporte le Ciel, illumine la Verité” – Des hauts et 
des bas); Poarta Sărutului („Porte du Baiser”), dincolo de care, 
de o parte se află Paradisul, de cealaltă, Infernul („Son seuil a 
pour fondement le centre de la Terre / C’ est à nous d’accepter 
ou non l’Infini” – De part et d’autre); Pasărea („L’Oiseau”) –
zborul spre alte dimensiuni, astrale („le vol sacré / Vers le 
Paradis des Hommes, où tout est beau” – En quête de soi), dar 
şi pana poetului, inspiraţiei.  

Reputat scriitor francofon, traducător, cărturar, 
fondator de publicaţii şi de instituţii cu profil francofon, 
neobosit susţinător al unor idei culturale de integrare 
europeană prin valorile proprii fiecărei naţii, Constantin Frosin 
face şi reface, cu migală şi încredere, noi punţi ale României 
spre lume, spre acea Europă unită în care diferenţele sunt 
zestrea pe care fiecare ţară, cu atât mai mult România, le 
adaugă la patrimoniul cultural şi literar general al acesteia, 
îmbogăţindu-l. Laurent Fels (poet, critic literar, profesor la 
Universitatea din Luxemburg, membru al Academiei 
Europene) îl consideră, pe bună dreptate ”, apărător al 
Francofiliei” ce „trudeşte pentru abolirea frontierelor literare şi 
culturale în lume, care practică încă, foarte adesea, segregaţia”, 
iar René Bonnet de Murlive ”, O eminentă personalitate a 
României, cunoscută în Franţa şi în tot spaţiul Francofoniei” 
(...).  

CATINCA AGACHE 
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ANIVERSĂRI 
 

MOLDOVAN-COCIŞIU ELENA – 95 DE ANI 
 

EU CITESC, EU RÂD, EU CÂNT 
Interviu realizat de prof. DIANA TOCACIU cu ELENA COCIŞIU MOLDOVAN, 

scriitoare, profesoară, fiica pedagogului şi publicistului blăjean Toma Cocişiu 

 
„Datoria mea este să las pământul mai bun decât l-am găsit. Vreau să trăiesc, vreau să râd, să mă 

joc, să iubesc, să muncesc. Vreau să ascult cântece frumoase, să citesc cărţi bune, să văd tablouri 

încântătoare. Vreau să alerg prin păduri, să mă scald în apele limpezi ale ţării mele. Vreau să mă 

joc cu zăpadă. Vreau să construiesc case, drumuri, fabrici, şcoli… Eu sunt trecutul şi prezentul, 

viitorul, uşuraţi-mi calea şi eu vă voi ajuta la rândul meu” (Elena Moldovan, Al treilea ochi) 

 

 Stimată doamnă profesoară Elena Cocişiu 

Moldovan, în peste şase decenii de activitate 

pedagogică, publicistică şi literară aţi devenit o 

scriitoare autentică, foarte apreciată. Sunteţi un rezultat 

de valoare al învăţământului românesc. Pentru început, 

vă propun să ne întoarcem în timp, la anii copilăriei 

dumneavoastră, la atmosfera de familie.  

E. C. M. – Am avut o copilărie fericită, un tată 

grijuliu şi o mamă foarte gospodină. Mama mea, fiică 

de preot, l-a ajutat şi l-a sprijinit foarte mult pe tata în 

activitatea sa didactică. Îmi amintesc cu drag de 

„podul visurilor mele”, unde îmi duceam prietenele. Ne 

făceam case cu păpuşi şi trăiam o viaţă foarte fericită. 

Erau foarte mulţi porumbi care locuiau acolo, de aceea 

îl numeam „Podul cu porumbi”.  

 Cum v-a influenţat relaţia cu tatăl 

dumneavoastră? Cât de profundă a fost ea? 

E. C. M. – Am fost singurul copil la părinţi. 

Ceea ce trebuie să remarc este faptul că tata nu m-a 

răsfăţat, nu a căutat să fac tot ceea ce voiam, fiind 

singurul copil. Tatăl meu mi-a dat o educaţie 

moral-creştină în toate sensurile vieţii. Îţi spun o 

întâmplare pe care am scris-o şi pentru nepotul meu. 

Aveam şase ani. Mă plimbam cu tata prin grădină. 

Acolo, mi-a arătat o furnică ce ducea în gură o 

fărâmătură de pâine, dar fărâmătura a căzut. Am stat 

cu el, m-a ţinut de mână şi mi-a zis să aştept să văd 

până când furnica ia hrana. Aşa, am văzut cum a dus-o 

la furnicar, care se afla în grădina şcolii. A repetat 

această experienţă cu furnica de mai multe ori. Am 

învăţat, încă de atunci, că orice greutate ai în viaţă, 

trebuie să o suporţi cu răbdare, astfel, totul se sfârşeşte 

cu bine şi Dumnezeu te ajută. Aveam o grădină foarte 

frumoasă. Tata, chiar după ore, rămânea acolo cu 

copiii. Nu a fost niciodată nervos, nu a ironizat vreun 

copil, nu a jignit pe nimeni. Singurul lucru pe care îl 

făcea era să îi spună copilului: „Să nu mai faci!” A fost 

un dascăl care şi-a iubit toţi elevii: buni sau mai puţin 

buni, harnici sau mai puţin silitori. Şi eu am fost 

profesor, dar nu am fost la el, nu am ajuns la nivelul de 

înţelepciune al tatălui meu. A fost un exemplu de 

dascăl, un modelul pentru toţi. Tata a fost nu numai 

inovatorul unui sistem de 

învăţare activ şi creator, ci 

m-a învăţat poveşti, poezii din Vlahuţă, Alecsandri, 

Coşbuc. A avut grijă să studiez, în clasele primare, la o 

învăţătoare severă, doamna Raţiu, soţia profesorului de 

la Liceul „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj. Nu am 

fost niciodată premiată, nici nu ar fi acceptat tata să fiu 

protejată în vreun fel. La şcoală, am fost tratată la fel 

ca toţi copiii. Tata nu a căutat să îmi facă pe plac, să 

mă ridice, pentru că eram fata directorului. În anul 

1914, împreună cu alţi blăjeni (Negruţiu ş. a.), tata a 

trecut clandestin prin „Vama Cucului” în vechiul regat, 

pentru a urma cursurile lui Nicolae Iorga (1914-1916). 

La sfârşit, toţi absolvenţii au primit cărţi cu autograf. 

Mai târziu, când Iorga a venit la Blaj, i-a zis: „Frate 

Toma, ia şi scrie primele manuale pentru Ardeal!” Iar 

mama stătea nopţi întregi (mama a făcut Şcoala Civilă 

pe lângă Mitropolia de la Blaj) şi, cu scrisul ei mărunt, 

aduna din ciorne toate ideile tatălui meu şi le pregătea 

pentru tipar. L-a ajutat foarte mult.  

 Care erau personalităţile blăjene pe care le-aţi 

cunoscut şi erau oaspeţi frecvenţi în casa părinţilor? 

E. C. M. – Toţi profesorii veneau, toţi au fost la 

noi în casă: profesori, canonici. Nicolae Iorga a venit 

la Blaj cu prilejul unor serbări jubiliare ale Astrei 

(Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi 

Cultura Poporului Român). Cel mai bun prieten al 

tatălui meu a fost scriitorul, profesorul şi directorul 

Liceului de fete din Blaj, Al. Lupeanu-Melin. Erau 

născuţi în acelaşi an (1887). Au scris şi câteva cărţi 

împreună. Lui Melin îi plăceau clătitele, iar când venea 

la noi, îi spunea mamei mele: „Mili, clătite!” Vreau să 

menţionez încă ceva: la noi veneau şi călugării 

asumpţionişti, în special părintele Merks. Acesta a venit 

şi l-a învăţat pe tata limba franceză. Limba germană o 

ştia de la liceu şi i-a ajutat la traduceri, pentru că 

trimitea articole la reviste din străinătate. A 

corespondat cu Adolf Ferrière, doctor în sociologie, din 

Belgia. Paginile de corespondenţă ale tatălui meu au 

fost adunate, prin grija doamnei Marcela Ciortea, în 

două volume. Alţi corespondenţi ai tatălui meu au fost: 

Dumitru Muster, Radu Petre, Vladimir Ghidionescu, 
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Ion Agârbiceanu, Sextil Puşcariu şi alţii, pedagogi, 

elevi sau părinţi. Şcoala experimentală din Blaj, 

fondată de tatăl meu, a fost vizitată de personalităţi 

precum: profesorul Narly; ministrul educaţiei – prof. 

univ. la Piteşti, domnul Radu Petre împreună cu 

studenţii; Onisifor Ghibu; profesorul univ. de 

pedagogie Vladimir Ghidionescu; prof. univ. Văleanu. 

În acea perioadă a frământărilor, existau foarte multe 

reviste pentru dascăli. De exemplu, revista „Ars 

discendi” (Arta de a învăţa) a fost scoasă de tatăl meu 

timp de 10 ani (1968-1978). Astăzi, de ce nu mai sunt 

reviste pentru dascăli? 

 În ce măsură v-aţi implicat în activitatea 

desfăşurată de tatăl dumneavoastră în experimentul de 

la Blaj? Care au fost ecourile şcolii active în presa 

timpului? 

E. C. M. – Experimentul de la Blaj a fost 

cunoscut foarte bine şi cu mare publicitate în perioada 

celor două războaie mondiale, mai ales după raportul 

pe care tata l-a ţinut în faţa Congresului Internaţional 

de Pedagogie de la Paris, în anul 1939, publicat cu 

anticipaţie de Adolf Ferrière în Revista Internaţională 

de Pedagogie „Pour l’Ère nouvelle”. În activitatea 

mea didactică, am încercat să lucrez în spiritul şcolii 

noi, active şi creatoare.  

 Aţi continuat tradiţia familiei şi aţi devenit 

dascăl. Povestiţi-ne despre activitatea didactică pe care 

aţi desfăşurat-o în calitate de profesoară la Liceul din 

Turda! 

E. C. M. – Am fost profesor de limba română şi 

apoi psiholog la Liceul de Viticultură din Turda. M-am 

implicat foarte mult în activitatea didactică. Am predat 

psihologie la două licee şi am avut un laborator de 

psihologie unde completam fişe date de fostul meu 

profesor, Nicolae Mărgineanu. Am organizat lectorate 

cu părinţii, în condiţiile în care soţul meu nu avea 

slujbă, tata nu avea pensie, iar eu eram singura 

întreţinătoare a familiei, cu doi copii. Am iniţiat şi 

coordonat un Cerc literar şi dramatic care funcţiona 

sub auspiciile Teatrului de Stat din Turda, condus de 

Avram Besoiu. Am realizat o revistă şcolară, 

„Mlădiţe”, pentru elevii claselor I-VIII. Coordonând 

Cercul dramatic, am prezentat la Teatrul din Turda 

multe scenarii şi am constatat că teatrul este un factor 

educativ atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari. 

Făcând vizite dese la familiile elevilor, în calitate de 

psiholog, am remarcat că familiile de muncitori care 

frecventau teatrul (existau bilete gratuite) aveau casa în 

ordine, mâncarea aranjată, copiii îngrijiţi. Îi întrebam 

de ce au făcut aşa, iar ei îmi răspundeau că aşa au 

văzut la teatru. Am obţinut Premiul I la nivel naţional 

cu Cercul dramatic şi am primit felicitări şi o poezie în 

premieră, în manuscris, de la Demostene Botez, 

preşedintele Uniunii Scriitorilor din acel timp. Poezie 

se numea „Maculator”. Am predat ore de literatură şi 

istorie meşterilor de la Fabrica de Sticlă. Am primit 

scrisori de la elevi şi părinţi. Oamenii din Turda m-au 

preţuit şi m-au iubit, iar după pensionare, au dorit să 

rămân acolo. Însă m-am întors acasă pentru a-mi griji 

părinţii. Dumnezeu m-a ajutat foarte mult ca să reuşesc 

în viaţă.  

 Aţi desfăşurat o activitate publicistică şi literară 

impresionantă, cu o tematică variată, axată pe probleme 

de educaţie a tinerei generaţii sau pe psiho-pedagogie. 

Cum aţi reuşit să vă dedicaţi atât de intens scrisului? 

E. C. M. – Am scris foarte mult. În liceu, am fost 

preşedinta Societăţii de lectură „Ileana Cosânzeana”, 

condusă de scriitorul Melin. Prima data, fiind studentă, 

am scris în revista „Răsai soare”. Era revista de 

pedagogie a tatălui meu. Îmi amintesc că am scris un 

articol despre profesorul de psihologie Nicolae 

Mărgineanu, despre Vladimir Ghidionescu, Onisifor 

Ghibu şi despre profesorul de estetică, Liviu Rusu. Am 

scris piese de teatru. Piesa „Mihăiţă, dragul mamei” a 

fost prinsă într-un volum: „O aventură pe Planeta 

Marte. Piese de teatru pentru cei mici şi cei mari” 

(2003). Am publicat mai multe volume de literatură 

pentru copii: „Povestiri de odinioară”, „Eu citesc, eu 

râd, eu cânt” ş. a. Am tradus din franceză pe Toma 

d’Aquino de Raisa Maritain. Am colaborat la 

numeroase reviste: „Femeia”, „Făclia” din Cluj, 

„România literară”, „Tribuna” din Cluj, „Tribuna 

Învăţământului”, „Vatra” din Târgu-Mureş, „Unirea” 

din Alba Iulia, „Unirea” din Blaj, „Vermeille” din 

Paris, „Jurnalul Naţional” ş. a. Multe poveşti scrise de 

mine au fost transmise la Radio în emisiunea: „Bună 

seara, copii!” 

 În calitate de fiică a pedagogului de prestigiu 

european, Toma Cocişiu, v-aţi asumat misiunea de a-i 

promova activitatea şi de a-i publica toate cărţile.  

E. C. M. – Aşa este. Dar mai am multe caiete 

ale tatălui meu nedeschise. Mai există multe materiale 

pentru noi cărţi. Tata a trăit 99 de ani şi a scris foarte 

mult. Am speranţa că şi aceste însemnări vor vedea 

cândva lumina tiparului.  

 Impresionantă este şi activitatea dumneavoastră 

de astăzi. Continuaţi să trimiteţi diferitelor publicaţii 

materiale interesante pe teme literare sau pedagogice. În 

toate, mesajul este acelaşi, de dragoste pentru carte, 

pentru dascăli. Ce mesaj aveţi astăzi pentru generaţiile 

tinere şi pentru profesori? 

E. C. M. – Am multe să le transmit. Regret că 

tineretul de astăzi este dezinteresat, îndepărtat de tot ce 

înseamnă educaţie. Educatorilor le spun să iubească 

elevii. Numai prin dragoste se poate face carte şi 

educaţie şi tot.  

 Doamna profesoară, vă mulţumesc din suflet 

pentru oportunitatea interviului. A fost un privilegiu 

pentru mine să vă întâlnesc. Vă urez La mulţi ani fericiţi 

şi binecuvântaţi, cu multă sănătate! 

E. C. M. – Cu mult drag. Să vă dea Dumnezeu 

sănătate, putere de muncă şi numai bucurii!  
Blaj, 26 iunie 2013 

A consemnat Diana TOCACIU 
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IOAN CHINDRIŞ – 75 
 

ăscut la 21 martie 1938, Sânmiclăuş, jud. 

Sălaj, azi Satu Mare, istoric literar şi istoric al 

fenomenului cultural – religios, din părinţii 

Ioan şi Maria (n. Bârsan). Originar, conform 

documentelor, din vechea familie de nobili 

maramureşeni Chindriş alias Balea de Ieud, cu 

arborele genealogic coborând în linie bărbătească de 

la voievodul Dragoş-Vodă, descălecătorul Moldovei.  

STUDII: Clasele primare în localitatea natală. 

Gimnaziul şi studiile liceale la Liceul Mixt nr. 1 

Carei, 1949-1955. Facultatea 

de Filologie a Universităţii 

din Cluj, 1957-1962, cu 

lucrarea de licenţă Romanele 

lui Ioan Slavici. Doctorat în 

filologie în 1977, avându-l ca 

magistru pe Iosif Pervain, cu 

teza Modalităţi paşoptiste în 

cultura românească. 

Ideologia istorică a lui 

Alexandru Papiu Ilarian. 

Doctorat în istorie în 1994, 

cu aceeaşi teză, echivalată ca 

interdisciplinară. 

ACTIVITATEA: Redactor 

la Studioul de Radioteleviziune Cluj între 1962-1965, 

realizator de emisiuni istorice şi culturale, şef al 

Secţiei de cultură. Între 1985-2005 cercetător la 

Institutul de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, 

secretar ştiinţific al Institutului şi conducător de 

doctorat în cadrul Academiei Române. Din anul 

2005 director al Bibliotecii Academiei Române din 

Cluj-Napoca. Debutează cu reportaj literar în ziarul 

„Pentru socialism” din Baia Mare (1957). Ca 

redactor la Studioul de Radioteleviziune Cluj 

(1962-1985) cultivă acest gen literar în emisiunile 

realizate, precum şi în reviste ca „Vatra”, „Flacăra”, 

„Tribuna”, „Familia”. Complementar, abordează şi 

alte genuri publicistice, precum reportajul-anchetă, 

„masa rotundă”, interviul etc. Îşi exersează condeiul 

pe o scară valorică amplă, de la ziarele de provincie, 

la revistele literare de frunte, cum este 

„Manuscriptum”, unde deţine timp de două decenii o 

rubrică permanentă de document literar. Debutul 

literar în „Tribuna”, cu schiţele Bărbosul şi Melchior 

(1967), opţiune abandonată în favoarea istoriei 

literare. Debut editorial cu vol. Corespondenţa lui 

Alexandru Papiu Ilarian (coautor cu Iosif Pervain), 

în 1972. Propensiune interdisciplinară între literatură 

şi istorie, adâncită după 1985, când devine cercetător 

la Institutul de Istorie „George Bariţ” din 

Cluj-Napoca. Funciar, C. are vocaţia valorificării 

textului literar inedit. Editează un număr mare de 

opere rămase în manuscris sau scrieri mai puţin 

cunoscute ale reprezentanţilor Şcolii Ardelene, în 

publicaţii de specialitate şi în volume, dintre care 

sunt de reţinut: Arhieraticonul lui Inochentie 

Micu-Klein şi importanta scriere a lui Samuil Micu, 

Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor, alături 

de ediţii din lucrările lui Petru Maior şi Gheorghe 

Şincai. Lui C. îi aparţin 

iniţiativa, coordonarea, 

prefaţarea şi realizarea în 

parte a două ediţii critice 

monumentale: Biblia de la 

Blaj, opera de vârf a Şcolii 

Ardelene, apărută în anul 

jubiliar 2000, şi Biblia 

Vulgata. Blaj 1760-1761, 

unica traducere a Vulgatei 

în limba română, apărută în 

2005. A iniţiat, de 

asemenea, şi a realizat în 

cea mai mare parte corpusul 

de corespondenţă literară 

George Bariţ şi contemporanii săi (9 vol., 

1973-1993), oferind un model apreciat de punere în 

valoare a genului epistolar, bogat reprezentat în 

climatul social şi literar al secolului al XIX-lea. 

Ardelenist de marcă din generaţia anilor ’60 ai 

secolului trecut, C. îşi propune să stabilească, pe un 

amplu fundament documentar, locul şi importanţa 

scrisului românesc de coloratură ardeleană, în 

ansamblul formării literaturii române moderne. 

Aspectul forte al metodei sale este arheologia 

istorico-literară. Bazat pe aceasta, dezvoltă o 

laborioasă operă de investigare a două „vârste” 

literare din spaţiul vizat: Şcoala Ardeleană din 

secolul al XVIII-lea şi prelungirea ei istorică în 

literatura generaţiei de la 1848. Pe făgaşul tradiţiei 

interdisciplinare clujene (Vasile Bogrea între istorie 

şi filologie, D. Popovici şi Ion Breazu între literatură 

şi istorie), leagă nemijlocit esenţa produsului literar 

de dinamica epocii în care s-a născut. Refuzând 

judecarea literaturii vechi cu măsura exigenţelor 

estetice de astăzi, C. coboară planul analizei 

„antichităţilor româneşti” la nivelul vechilor cerinţe 

intelectuale. Integrarea naţională a Şcolii Ardelene, 

operă delicată, o vede posibilă numai prin 

emanciparea de „beletrismul de cabinet”, elitist şi 

N 
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exclusivist. Noţiunea de literatură a evoluat istoric, 

schimbându-şi înţelesul până aproape de 

nerecunoscut. Dar, în pas cu timpul, literatura, 

înţeleasă ca sumă a scrierilor produse într-o societate 

dată, a germinat idei şi influenţe care i-au determinat 

evoluţia spre beletristica propriu-zisă. C. poate fi 

definit ca un istoric literar interesat mai mult de 

evenimentele intime din retortele vechiului scris 

românesc, în cazul de faţă ardelean, decât de reuşitele 

produsului finit, veşnic supus arbitrarului ideologic şi 

mental al posterităţii. Istoric, procesul literar se 

dovedeşte adeseori superior produsului literar, prin 

calitatea lui de element viu, reglator al pulsaţiei 

intelectuale. Din această apreciere rezultă rolul 

preponderent al factologiei şi arheologiei 

istorico-literare, în toate scrierile lui C. Metoda 

reliefează mai pregnant, în viziunea sa, factorul 

underground care determină fluxul creaţiei literare, 

şi, ca un corolar, mentalul colectiv pe care această 

creaţie îl produce. Epoca primară a Şcolii Ardelene, 

secolul al XVIII-lea, unde se impune în fruntea 

exegeţilor actuali, o vede prin prisma 

personalismului lui Friedrich Schleiermacher, care 

i-a influenţat pe corifeii Şcolii. Şcoala Ardeleană este 

construcţia istorică a unor personalităţi puternice. 

Aici istoricul literar agreează rolul de regizor discret 

al spectacolului om – operă, determinant în procesul 

de creaţie. Inochentie Micu-Klein, Petru Pavel 

Aaron, Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, 

Ioan Budai-Deleanu şi alţii sunt eroii unor astfel de 

reevaluări prin textele lor. Exemplul tipic este 

volumul Petru Maior, Scripta minora (1997), 

experiment editorial reuşit, unde vechiul scriitor îşi 

construieşte biografia socială şi spirituală din mărturii 

personale, de la texte de tip „ars literaria” la polemici, 

jurnale, corespondenţă sau mărturii ale culturii 

personale. Ca istoric al Scolii Ardelene, C. a supus 

atenţiei publice aspecte necunoscute sau puţin 

cunoscute ale acestui curent literar, bazându-se pe 

documente de arhivă, manuscrise sau vechi tipărituri, 

devenite rarisime şi inaccesibile. De aici graba febrilă 

a istoricului literar de a da la lumină cât mai multe 

texte ale Şcolii Ardelene, în ediţii care, nu o dată, 

contrazic sau dărâmă imagini vechi sau truisme, 

preluate de la autor la autor, tocmai din cauza 

necunoaşterii punctuale a subsolului manuscris al 

Şcolii. Cu cele 20 de volume dedicate Blajului şi 

Şcolii Ardelene, se situează în fruntea exegeţilor 

actuali ai curentului cultural iluminist fundamentat la 

confluenţa Târnavelor în secolul al XVIII-lea, pe care 

îl vede recuperat prin accesul fundamental la 

numeroasele texte inedite moştenite de la corifeii, în 

ediţii critice după manuscrisele originale. Volumele 

de sinteze asupra iluminismului blăjean 

(Naţionalismul modern, 1996; Cultură şi societate în 

contextual Şcolii Ardelene, 2001) cultivă un 

iconoclasm benign faţă de exegeţii precursori, 

dezvăluind informaţii necunoscute, accepţiuni 

îndrăzneţe şi unghiuri noi de abordare. Opera de 

ordonare în aria Şcolii Ardelene se încununează cu 

reeditarea monumentală a Bibliei de la Blaj din 1795 

şi realizarea ediţiei princeps a Bibliei Vulgata. Blaj 

1760-1761, ca manifestări de vârf ale celebrului 

curent de idei din literatura noastră veche. Editor 

coordonator al celor două lucrări, C. este totodată 

autorul masivelor studii introductive, adevărate 

monografii ale vieţii cultural-literare ardelene din 

secolul luminilor. C. se raliază concepţiei unor 

cercetători mai vechi (Ion Breazu, Iosif Pervain, 

George M. Marica şi alţii), care echivalează generaţia 

spirituală de la 1848 cu o a doua vârstă a Şcolii 

Ardelene. În această a doua generaţie s-au manifestat 

marile spirite prepaşoptiste şi paşoptiste ardelene, 

corespunzând preromantismului şi romantismului. 

Stilul preponderent investigator al istoricului literar 

s-a îndreptat din nou spre zone fertile, puţin 

cunoscute însă, ale scrisului epocii, cum ar fi opera 

lui Alexandru Papiu-Ilarian, Simion Bărnuţiu sau 

George Bariţ. La o dată când conceptual actual de 

literatură se desprindea de vechea accepţiune a 

scrisului în general, opera acestora revelează aspecte 

notabile ale fenomenului. Tipărind în două ediţii 

amplu comentate Discursul de la Blaj al lui Simion 

Bărnuţiu, C. descoperă în cunoscutul text politic 

structuri de expresie literară care îl apropie de marea 

retorică europeană a anului 1848, exemplul de 

referinţă fiind francezul Félicité Lamennais. 

Istoriografia momentului este la fel de tributară 

prozei romantice, fapt demonstrat în lucrarea 

monografică cu titlul Ideologia revoluţionară a lui 

Alexandru Papiu Ilarian. Filonul beletristic se 

trădează în cele mai neaşteptate texte ale vremii, un 

loc aparte ocupându-l corespondenţa dintre actorii 

scenei sociale şi cultural-literare. Mircea Zaciu 

caracterizează discursul epistolar din Corespondenţa 

lui Alexandru Papiu Ilarian, drept un câmp de 

manifestare a „marilor patimi romantice”, 

precursoare de expresie literară. Experimentul 

continuă cu corpusul de corespondenţă literară 

George Bariţ şi contemporanii săi, lucrare colectivă 

de răsunet, iniţiată şi realizată în cea mai mare parte 

de C. Prin această operă de amploare se impune la 

noi genul epistolei literare şi memorialistice 

comentate, din care se reconstituie „o reprezentare 
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epică a timpului” (Ion Vlad), „o gingaşă operaţie de 

sondaj în adâncimi nepătrunse” (Şerban Cioculescu). 

Hermeneutica epistolară, ca instrument al arheologiei 

istorico-literare, l-a condus pe C. la descoperirea 

postumă a unor scriitori romantici din orbita Blajului 

de la mijlocul secolului al XIX-lea, a căror operă 

corectează imaginea plată a unui Ardeal lipsit de 

filonul literar: Ioan Rusu, Iosi Mani, Constantin 

Alpini, Timotei Cipariu sau Nicolae Pauleti. Cel din 

urmă face obiectul unei ediţii masive realizate de C. 

(1980), prin care se redă literaturii noastre 

preromantice, cu argumente expuse într-un amplu 

studiu introductiv, un foarte talentat poet 

preromantic, total ignorat. Preocuparea pentru inedit 

şi valorificarea acestuia, devenită aproape obsesie, îl 

conduce pe C. şi spre istoria cărţii româneşti vechi. 

Se încadrează în oastea numeroasă a 

„contribuţioniştilor” la Bibliografia românească 

veche, cu câteva descoperiri de cărţi româneşti 

necunoscute bibliologilor, dar şi cu aporturi 

metodologice legate de actualizarea repertoriului 

„scripturilor române”. Cea mai notabilă descoperire 

este ediţia întâia a poemului encomiastic Poëmation 

de Secunda Legione Valachica sub Carolo barone 

Enzenbergio, imagine unică despre români a 

italianului Silvius Tannoli, tipărită la 1768, ediţie pe 

care cercetătorii o căutau de aproape 200 de ani. 

Urmăreşte cartea românească veche atât în fondurile 

din ţară, cât şi din străinătate. O pasiune adiacentă 

(violon d’ Ingres) a lui C. este eseul istoric 

sentimental, sub forma poemului în proză, dedicat 

unor personalităţi din trecutul mai îndepărtat sau mai 

apropiat. Amintindu-le unor critici de Eroii lui 

Carlyle (Şerban Cioculescu), aceste „reportaje în 

trecut” sunt piste de evadare pentru eruditul 

autocondamnat la rigoare, raţiune şi fapt pozitiv. 

Piese unice în felul lor, prin retorism şi reverie 

meditativă, aceste parentalii sunt adunate în volumul 

cu titlul împrumutat de la Vasile Pârvan: Memoriale 

(1998). PREMII, DISTINCŢII: Pentru activitatea 

sa bogată i s-au conferit mai multe distincţii şi 

premii, dintre care se pot aminti (foarte selectiv): 

Ordinul „Meritul Cultural în grad de Cavaler” pentru 

realizări în domeniul ştiinţific (2010); Medalia 

jubiliară „Anul Creştin 2000”, acordată de Scaunul 

Apostolic de la Roma în 2001; Premiul „Nicolae 

Iorga” al Academiei Române pe anul 1976; Premiul 

de Excelenţă al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi 

Artă pe anul 2008. Din anul 1998 este cetăţean de 

onoare al municipiului Blaj. CĂRŢI (numai 

volume, selectiv): Corespondenţa lui Alexandru 

Papiu Ilarian, I-II, Cluj, 1972 (coautor Iosif Pervain); 

Alexandru Papiu Ilarian şi Academia Română, Cluj, 

1973; Chipuri din hronicul neamului, Bucureşti, 

1977; Ideologia revoluţionară a lui Alexandru Papiu 

Ilarian, Bucureşti, 1983; Figuri de cărturari, 

Bucureşti, 1987; Naţionalismul modern, 

Cluj-Napoca, 1996; Memoriale 100, Cluj-Napoca, 

1998; Simion Bărnuţiu. Suveranitate naţională şi 

integrare europeană. O hermeneutică de texte, 

Cluj-Napoca, 1999; Cultură şi societate în contextul 

Şcolii Ardelene, Cluj-Napoca, 2001; Transilvanica. 

Studii istorice şi literare, Cluj-Napoca, 2003; Petru 

Pavel Aron, Blaj, 2007 (colaborare cu Niculina 

Iacob); Biblia lui Petru Pavel Aron – unica traducere 

a Vulgatei în cultura românească, în seria 

Conferinţele Academiei Române. Ciclul „Limba 

română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor”, 

Ed. Galaxia Gutenberg, 2010 (colaborare cu Niculina 

Iacob); Tradiţie şi inovaţie latinistă în Biblia lui 

Timotei Cipariu, în seria Conferinţele Academiei 

Române. Ciclul „Limba română şi relaţiile ei cu 

istoria şi cultura românilor”, Ed. Galaxia Gutenberg, 

2010 (colaborare cu Niculina Iacob); Ediţii critice: 

George Bariţ şi contemporanii săi, I-IX, ed. îngr., 

pref. şi note (alături de alţii) ~, Bucureşti, 1973-1993; 

Nicolae Pauleti, Scrieri, ed. îngr., pref. şi note ~, 

Bucureşti, 1980; Samuil Micu, Istoria românilor, 

I-II, ed. princeps îngr. după ms., pref. şi note ~, 

Bucureşti, 1995; Petru Maior, Scripta minora. (Ars 

literaria. Animadversiones. Epistolarium. Ultimae), 

ed. îngr., pref., trad. din lat. şi note ~, Bucureşti, 

1997; Icon Lacrymans Balasfalvensis MDCCLXIV 

Icoana plângătoare de la Blaj 1764, Cluj-Napoca, 

1997 (coautor şi coordonator ediţie ~); Petru Maior, 

Protopapadichia, ediţie îngrijită şi studiu introductiv 

~, Cluj-Napoca, 1997; Simion Bărnuţiu, Istoria 

filosofiei, I, Bucureşti, 2000 (coordonator şi coautor 

ediţie ~); Inochentie Micu-Klein, Arhieraticon, ed. 

îngr. şi pref. ~, Bucureşti, 2000; Biblia de la Blaj. 

Ediţie jubiliară, editor coordonator, pref. şi 

transcriere din chirilică (alături de alţii) ~, Roma, 

2000; Simion Bărnuţiu, Filosofia după W. T. Krug, 

ediţie princeps după manuscris inedit de ~ şi Ionuţ 

Isac, Cluj-Napoca, 2004; Timotei Cipariu, Epistolar 

1836-1877, cuvânt înainte de Eugen Simion, text 

îngrijit, studiu introductiv şi note de ~, Bucureşti, 

2005; Biblia Vulgata. Blaj 1760-1761, ediţie 

princeps, I-V, Bucureşti, 2005 (editor coordonator ~; 

coordonare filologică Niculina Iacob); Ioan 

Marginai, Stihuri din Sfânta Scriptură pentru multe 

lucruri. Prima concordanţă biblică românească, 

ediţie princeps după manuscris inedit de ~ şi Niculina 

Iacob, Ed. Galaxia Gutenberg, 2009; Ioan Rusu, 
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Scrieri. Ediţie de ~ şi Niculina Iacob, Ed. Galaxia 

Gutenberg, 2010; Samuil Micu în mărturii 

antologice, Ed. Galaxia Gutenberg, 2010 (colaborare 

cu Niculina Iacob); Ioan Budai-Deleanu în mărturii 

antologice, Cluj-Napoca, 2012 (colaborare cu 

Niculina Iacob). La acestea se adaugă circa 1 000 de 

studii şi articole ştiinţifice, recenzii şi cronici de 

specialitate, articole şi emisiuni de toate genurile din 

mass-media, scrisă, vorbită, imagologică sau digitală. 

REFERINŢE: a) Clujeni ai secolului 20. Dicţionar 

esenţial, Cluj-Napoca, 2000, p. 20; Ioan Chindriş, la 

Remus Câmpeanu, Biserica Română Unită între 

istorie şi istoriografie, Cluj-Napoca, 2003, p. 

252-262; Dicţionarul general al literaturii române 

[II, C/D], Bucureşti, 2004, p. 203-204; Aurel Sasu, 

Dicţionarul biografic al literaturii române, I (A-L), 

Piteşti, 2006, p. 231; Dan Fornade, Personalităţi 

clujene [1800-2007], Cluj-Napoca, 2007, p. 

125-126; Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din 

Sătmar, Satu Mare, 2008, p. 221-224; Cristian 

Colceriu, Elite clujene contemporane. Cluj 

contemporary elites, Cluj-Napoca, 2009, p. 157-192; 

Cornel Udrea, Microfonul cu cerneală. Almanah 

monografic al scriitorilor radiofonişti clujeni 

1954-2009, Cluj-Napoca, 2009, p. 39-46; b) Nicolae 

Balotă, Papiu Ilarian şi contemporanii săi, în 

„Luceafărul”, 1972, nr. 44, p. 7; V. Curticăpeanu, 

Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian, în 

„Studii. Revistă de istorie”, 1972, nr. 5, p. 

1089-1092; Dumitru Micu, Vulturul doborât, în 

„Amfiteatru”, 1972, nr. 7, p. 8; Mircea Zaciu, 

Ardelenii, în „Steaua”, 1972, 1-15 oct., p. 14-16; 

Virgil Nemoianu, Ilarian printre contemporani, în 

„Familia”, 1973, nr. 2, p. 12; Ion Vlad, Epistolarium 

transilvănean (2). George Bariţ şi contemporanii săi 

(vol. II), în „Tribuna”, 1975, nr. 25, p. 2; Mircea 

Popa, O generaţie luptătoare, în „Tribuna”, 1981, nr. 

33, p. 7; Georgeta Antonescu, Nicolae Pauleti. 

Scrieri, în „Manuscriptum”, 1982, nr. 1, p. 185-187; 

Z. Ornea, Contemporanii lui George Bariţ, în 

„România literară”, 1983, nr. 39, p. 4-5; Al. Zub, 

Ioan Chindriş, Ideologia revoluţionară a lui 

Alexandru Papiu Ilarian, Bucureşti, 1983, 206 p., în 

„Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. 

Xenopol” din Iaşi”, 1984, p. 654; Gh. Platon, Ioan 

Chindriş, Ideologia revoluţionară a lui Alexandru 

Papiu Ilarian, Bucureşti, 1983, 203 p. (181 text + 

cronologie şi bibliografie), în „Analele Universităţii 

«Al. I. Cuza» din Iaşi”, 1984, p. 89-90; Şerban 

Cioculescu, „Decodarea” unei complexe 

personalităţi: George Bariţ, în „România literară”, 

1985, nr. 38, p. 7; Ion Buzaşi, Chipuri de cărturari, 

în „România literară”, 1987, nr. 38, p. 9; Ioan Bizău, 

Ortodoxia liturgică a lui Inochentie Micu-Klein, în 

„Renaşterea”, 2001, nr. 2, p. 9; Ion Buzaşi, Ioan 

Chindriş, Niculina Iacob, Petru Pavel Aron, Ed. 

Astra, Blaj, 2007, în „Astra blăjeană”, Anul XI, 

2007, nr. 2 (43), p. 32-33 şi în „Discobolul”, Alba 

Iulia, Revistă de cultură, Serie nouă, Anul X, nr. 

117-118-119 (aprilie-mai-iunie), p. 44-48; Iacob 

Mârza, Câmpul culturei naţionale, în „Transilvania”, 

serie nouă, anul XXXVII (CXIII), nr. 2/2008, p. 

85-87; Daniela Deteşan, Ioan Rusu, Scrieri. Ediţie de 

Ioan Chindriş şi Niculina Iacob, Ed. Galaxia 

Gutenberg, 2010, 222 p., în vol. Şcoala Ardeleană 

IV, Ed. „Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 2010, p. 

301-302; Ciprian Ghişa, Ioan Chindriş, Niculina 

Iacob, Samuil Micu în mărturii antologice, Ed. 

Galaxia Gutenberg, 2010, 648 p, în Şcoala 

Ardeleană IV, Ed. „Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 

2010, p. 305-308; Ioana Bonda, Ioan Marginai, 

Stihuri din Sfânta Scriptură pentru multe lucruri. 

Prima concordanţă biblică românească, ediţie 

princeps după manuscris inedit îngrijită de Ioan 

Chindriş şi Niculina Iacob, Ed. Galaxia Gutenberg, 

2009, 347 p, în Şcoala Ardeleană IV, Ed. „Episcop 

Vasile Aftenie”, Oradea, 2010, p. 308-310; Cornel 

Ungureanu, Rectificări necesare, în „Orizont”, 22 

februarie 2011, nr. 2 (1541), ANUL XXIII; Ion 

Buzaşi, Şcoala Ardeleană în câteva restituiri literare, 

în „România literară”, anul XLIII, 2011, nr. 36, 9 

septembrie, p. 11; Eugen Munteanu, Lucia-Gabriela 

Munteanu, Un eveniment filologic de excepţie: 

publicarea unei versiuni româneşti din secolul al 

XVIII-lea a Bibliei, tradusă după Vulgata, în 

Filologie şi bibliologie. Studii, Timişoara, 2011, p. 

253-268; Eugen Munteanu, Lucia-Gabriela 

Munteanu, An Exceptional Philological Event: the 

publication of a Romanian version of the Bible from 

the 18th century, translated after the Vulgate Bible, 

în „Biblicum Jassyense”, „Romanian Journal for 

Biblical Philology and Hermeneutics”, edited by the 

Center of Biblical-Philological Studies Monumenta 

linguae Dacoromanorum „Alexandru Ioan Cuza” 

University Iaşi, Romania, volume 2, 2011, p. 

104-112; Cristina-Mariana Lungu (Cărăbuş), Ioan 

Chindriş, Niculina Iacob, Samuil Micu în mărturii 

antologice, Ed. Galaxia Gutenberg, 2010, 648, în 

„Philologica Jassyensia” an VII, nr. 1 (13), 2011, p. 

290-293.  
 

ANA HINESCU 
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COMEMORĂRI 
 

MEDALION COMEMORATIV: ION AGÂRBICEANU – 50 DE ANI 
  

n primele decenii ale 
secolului al XX-lea, 
cercetările culturale din ţara 

noastră s-au referit atât la 
concepţia despre lume în 
general, cât şi la viziunea 
umanistă care se degajă din 
ansamblul scrierilor lui Ion 
Agârbiceanu. Astfel, scrierile 
prozatorului ardelean au 
beneficiat de un studiu amplu. 
Cele mai importante monografii, 
consacrate întregii opere a lui 
Ion Agârbiceanu, au fost 
realizate, în ordine cronologică, 
de Mircea Zaciu (Ion Agârbiceanu, 1964; Ion 
Agârbiceanu (monografie), 1972), Dumitru 
Vatamaniuc (Ion Agârbiceanu, 1970), Cornel 
Regman (Agârbiceanu şi demonii, 1973), Mircea 
Popa (Introducere în opera lui Ion Agârbiceanu, 
1982).  

Cercetătorii mai sus menţionaţi au precizat 
că, în ceea ce priveşte scrierile lui Ion Agârbiceanu, 
acestea au un caracter umanist, reflectând, prin 
prisma viziunii sale creştine, concepţia despre om 
şi conduita umană. Mircea Zaciu

1
 a arătat ca 

aspecte umaniste: perimetrul satului cu arhetipurile 
unor personaje clasice (Costea Pădurarul, 
Angheluş, Gura satului, Hoţul, Glas de durere, 
Răzbunare, Împăcare, Plutaşii); supunerea în faţa 
destinului sau umilinţa fiinţelor copleşite de 
condiţia lor umană (Popa Vasile, Suferinţe, 
Slăbiciuni, Vaiere, Dan Jitarul). Dar umanismul 
care răzbate din aceste lucrări este impregnat de 
formarea teologică a scriitorului, asemenea lui Gala 
Galaction, viziunea sa creştină îmbinându-se cu o 
atitudine „franciscană”, detectabilă în povestirile 
sale

2
.  

Situarea omului şi creaţiei în condiţiile 
ardelene de la începutul secolului al XX-lea aduc în 
lumină un scriitor strâns legat, nu numai prin tot 
ceea ce a scris, dar şi prin biografie, de viaţa 
Transilvaniei din primele şapte decenii, 
Agârbiceanu rămânând legat de aceste locuri, cu 
excepţia refugiului din timpul primului război 

                         
1 Vezi Mircea Zaciu, Ion Agârbiceanu, Bucureşti, Editura 

Minerva, Seria Universitas, 1972, pp. 63-65.  
2 Ibidem, p. 9.  

mondial: „El a fost, în multe privinţe, 
exponentul unei provincii căreia i-a 
simţit din plin frământările, istoria, 
dimensiunea morală”

3
, robit însă de 

realitatea ei lexicală. Citind opera sa, 
înţelegem că ne aflăm în prezenţa 
unui „… creator de vocaţie, dedicat 
trup şi suflet scrisului”

4
. Această 

operă se înscrie în „teritoriul de 
fuziuni romantico-realiste, unde 
întâlneşte experienţa sadoveniană, de 
la modelul căreia pornise”

5
.  

Sadoveanu, Agârbiceanu şi 
Rebreanu sunt creatorii unei literaturi 
care se adresează omului celui mai 

simplu, individului mărunt, insignifiant, trecut cu 
vederea şi care face din mediul social, din natură 
elementele principale ale unei estetici umaniste 
suigeneris. Apelul la elemente de supranatural 
lărgeşte harta sistemului de semnificare a umanului 
din proza autorului Arhanghelilor, dând 
povestirilor sale, inspirate din modul de viaţă al 
băieşilor de la minele de aur din Munţii Apuseni, o 
adâncime specifică, aşa cum o subliniază, în 
repetate rânduri, şi criticul Mircea Popa: „O sumă 
de credinţe populare, perpetuate din generaţie în 
generaţie, sunt vânturate şi răscolite de fiecare 
dată când un om este pus în primejdie sau îşi 
pierde viaţa, când minele varsă mari cantităţi de 
aur sau îşi seacă izvoarele. Omul simplu este tentat 
să lege întotdeauna aceste evenimente de un semn 
supranatural, să le pună în legătură cu 
transcendenţa”

6
.  

Scriitorul ardelean s-au delectat în a creiona 
plăcut un nou tip uman. A oferit îndatoritor un nou 
model de umanitate. Prin simplitatea sa, prin 
înţelepciunea sa calmă, el oferă exemplul unei vieţi 
frumoase şi fericite. Opera lui Agârbiceanu este o 
operă profund religioasă, „o teosofie creştină, 
gnostică şi profetică” în acelaşi timp, în care 
cunoaşterea constituie o funcţie a vieţii şi a 
credinţei, un simbol al experienţei spirituale.  

Tematica operei scriitorului de la Cenade 
este bogată, diversă şi, credem noi, de mare 

                         
3 Mircea Zaciu, op. cit, p. 10.  
4 Ibidem, p. 8.  
5 Ibidem, p. 9.  
6 Mircea Popa, Introducere în opera lui Ion Agârbiceanu, 

Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 254.  
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actualitate. Marile teme care se împletesc şi revin 
obsedant, constituind adevărate leitmotive ale 
discursului său, sunt remarcabile prin amploarea şi 
profunzimea lor: sensul istoriei şi rostul omului în 
lume, criza morală a omului în lumea 
contemporană, eternitate şi temporalitate, 
avatarurile timpului istoric şi tensiunea 
eshatologică, spirit şi suflet, raporturile dintre laic şi 
religios, profan şi sacru, imanenţă şi transcendenţă, 
actul creator ca sens al istoriei, modelul christic sau 
calea divino-umană a mântuirii; umanitatea ca 
divino-umanitate; revelarea omului ca persoană 
prin credinţă şi creaţie; persoana umană ca 
„microcosmos” şi „macrotheos” creată de 
Dumnezeu – Persoana Absolută.  

Compasiunea pentru cei nenorociţi este 
redată cu mare artă de Ion Agârbiceanu în creaţii 
precum: Fefeleaga, Luminiţa, Copilul Chivei, 
Prăginel, Fişpanul. Valoarea umană a acestor 
portrete stă tocmai în nobleţea de inimă a 
oamenilor zugrăviţi în ele. Nimic nu este mai curat 
şi mai profund omenesc decât iubirea pentru copii a 
Fefeleagăi, pentru care biata femeie munceşte o 
viaţă întreagă cu o resemnare profundă; sau dorinţa 
babei Mâia, din povestirea Luminiţa, de a muri 
creştineşte, la pâlpâirile unei lumânări; sau iubirea 
de mamă a surdo-mutului din Copilul Chivei; sau 
dragostea pentru copii a lui Prăginel; sau munca 
neîncetată a lui Niculai a Firii, poreclit „fişpanul”, 
până în clipa din urmă.  

I. Negoiţescu remarcă arta povestitorului Ion 
Agârbiceanu, care a creat numeroase portrete din 
lumea satului, aplecându-se cu sensibilitate asupra 
sufletului ţărănesc „Mai fin decât Slavici, mai poet 
decât Rebreanu, mult mai inventiv decât ei, cu o 
prodigioasă fantezie epică, Agârbiceanu ne-a dat o 
întinsă galerie de portrete rurale, care prin 
varietate şi prin interesul ei uman nu are egal în 
literatura noastră decât galeria urbană a 
Hortensiei Papadat-Bengescu. Iar dacă aceşti doi 
autori (a căror apropiere sub orice formă poate să 
pară paradoxală – deşi înclinaţia către boală, 
către morbid le este totuşi comună) se deosebesc 
atât prin lumile diferite pe care ochiul lor epic le 
surprinde, cât şi prin mijloacele de expresie, căci 
pentru a pătrunde în sufletul urban Hortensia 
Papadat-Bengescu recurge la bisturiul 
cerebralităţii –, lipsa de analiză psihologică, 
elementaritatea, naivitatea expresivă a stilului lui 
Agârbiceanu duc la rezultate nu mai puţin 
eficiente, atunci când se aplică sufletului ţărănesc, 
el însuşi elementar şi naiv”

1
.  

                         
1 I. Negoiţescu, Valori stilistice în nuvelele lui Agârbiceanu, în 

În condiţiile în care satul suferă multiple 
transformări, iar ţăranul se diferenţiază din ce în ce 
mai mult de ţăranul ardelean din peisajul 
începutului de secol XX, se poate observa că 
modul de viaţă şi mentalitatea omului de la sat sunt 
altele. De aceea, putem afirma că opera lui 
Agârbiceanu, pe lângă valoarea literară, are şi o 
reală valoare documentară: „O lume apusă e 
păstrată ca într-o raclă în opera prozatorului. 
Chiar şi limba scrierilor lui Agârbiceanu, cu 
regionalismele pe cale de dispariţie sau cu unele 
nuanţe de sens cu circulaţie restrânsă, devine o 
preţioasă mină de exploatat pentru filologi”

2
. 

Şerban Cioculescu a relevat această latură a 
scrisului lui Ion Agârbiceanu: „Limba, deosebit de 
bogată, este un alt monument de filologie, cu un 
puternic substrat provincialist, cu unele arhaisme, 
cu puţine germanisme, cu mult mai multe latinisme 
şi cu numeroase creaţii metaforice personale, cu 
tipar popular”

3
. Volumele În întuneric, Prăpastia, 

Spaima, Chipuri de ceară, Desamăgire cuprind 
ceea ce este esenţial în creaţia scriitorului. Lumea 
înfăţişată de prozator în schiţele, povestirile şi 
nuvelele sale apare „ca un tărâm al durerii”

4
. 

Personajele zugrăvite – ţărani, muncitori, preoţi, 
învăţători, funcţionari – au o soartă tristă, fiindu-le 
destinată o viaţă plină de umilinţe şi de chinuri.  

În întreaga sa activitate, prozatorul ardelean, 
căruia îi aducem un omagiu la 50 de ani de la 

trecerea sa în eternitate (1963-2013), s-a străduit 
să descopere, să explice şi să comunice sensurile 
cele mai adânci şi funcţia umanistă a creaţiei sale. 
Ajungând într-un punct îndepărtat al vieţii şi al 
creaţiei, scriitorul constată, cu satisfacţie, că şi-a 
îndeplinit ţelul, adică a lăsat lumii o creaţie care 
înglobează atât componenta umană, cât şi cea 
ştiinţifică a personalităţii sale: „Aflându-mă pe un 
prag de unde pot arunca o privire generală asupra 
activităţii mele literare, cred că pot avea 
mângâierea că m-am silit şi am luptat mereu ca în 
viaţa mea să se armonizeze omul cu scriitorul”

5
.  

 

DIANA TOCACIU 
 

                                        

„Viaţa românească”, anul X, nr. 4, aprilie 1957, pp. 180-181.  
2 Radu Brateş, Ion Agârbiceanu, în volumul Aspecte din viaţa 

Blajului. Ediţie îngrijită de Voichiţa Ionescu şi Liana Biriş, 

Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2008, p. 203.  
3 Şerban Cioculescu, Marginalii la opera lui I. Agârbiceanu, în 

volumul Varietăţi critice, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 

1966, p. 377.  
4 Dumitru Micu, Realismul critic al prozei lui Ion Agârbiceanu, 

în „Steaua”, anul XIII, nr. 9 (151), Cluj, septembrie 1962, p. 56.  
5 Ion Agârbiceanu, Responsabilitate, în „Steaua”, anul XIII 

(151), nr. 9, Cluj, septembrie 1962, p. 3.  
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IN MEMORIAM PROFESORUL VASILE ALBU (1935-2013) 
 

ând soarele acestei veri capricioase îşi 

celebra solstiţiul răsfăţându-se în 

veşmintele-i aurii, nourii cei plumburii ai 

morţii i-au dat târcoale colegului şi prietenului 

nostru, profesorul Vasile Albu – 

dascăl de istorie şi slovă 

pământeană, bun român şi 

împătimit oştean al Asociaţiunii 

ASTRA ale cărui idealuri le-a slujit 

constant răpindu-i, harnic şi darnic, 

întreaga-i fiinţă, deoarece un şir de 

ani a fost preşedintele 

despărţământului „Chioar” de la 

Şomcuta Mare, teritoriu de laudă şi 

vie spiritualitate românească. Ni-l amintim ca pe 

un bărbat falnic, cu părul nins de povara anilor şi 

de noianul grijilor ce-l cumpăneau. Statura-i im-

pozantă, croită parcă din stejarii porţilor 

maramureşene, părea de nedoborât nicicând şi de 

către nimeni. Dar n-a fost să fie aşa. Cu vorba-i 

domoală şi chibzuită, profesorul Albu te „aşeza” 

cuminte în meandrele istoriei şi filologiei deprinse 

conştiincios, în tinereţea sa, la vestita Şcoală a 

Clujului. Nu puteai scăpa, cu una cu două, de la 

„lecţia” magistrului ascultat întotdeauna cu atenţie 

şi până la capăt în tot ce-ţi avea a spune documen-

tat şi de-a dreptul captivant. Desigur, el cobora din 

stirpea învăţaţilor ardeleni a căror „împărăţie”, 

credem că, nu are sfârşit.  

Era, vorba lui Camil Petrescu, „UN OM 

ÎNTRE OAMENI”, un veritabil APOSTOL al 

Ţării Chioarului cu care se logodise tainic, ţinutul 

respectiv devenindu-i ideal şi veşnicie. Tocmai de 

aceea, cântarea tristă a corurilor sătenilor de la 

Buciumi, Şomcuta Mare ori Finteuş a suspinat la 

slujba prohodului în acele zile de solstiţiu, în prag 

de Sânziene, îndoliind natura, hăt, până spre Ţara 

Lăpuşului... Dar, mai ales, l-au plâns 

sufletele cinstite regretându-l pe 

omul care a pus atâta pasiune şi pri-

cepere în favoarea actului de cul-

tură. Profesorul Albu „suferea” de o 

molipsitoare trudă continuă subsu-

mată educaţiei permanente, fie că 

aceasta se numea intelectuală, 

estetică sau civică. Într-un cuvânt 

„zestre” oferită cu generozitate ge-

neraţiilor ce s-au perindat la catedră şi nu numai. 

Prin obştescul său sfârşit, venit din păcate prea de 

timpuriu, brutal de repede şi-n suferinţă, plecarea 

dintre noi a profesorului Vasile Albu lasă un gol 

greu de depăşit, tocmai acum când asistăm la o 

uşoară revigorare a sentimentului patriotic, din 

păcate hulit de „unii” într-un timp relativ recent. 

Conştiinţele neamului sunt chemate, aşadar, să 

apere tot ceea ce înseamnă valoare şi identitate 

românească.  

Ne vine greu să ne împăcăm cu gândul că 

de acum încolo nu-l vom mai întâlni pe domnul 

Albu pe la reuniunile Astrei şi că nu-i vom mai 

admira zâmbetul sincer izvorât din bunătate şi din 

privirea-i cu adevărat umană...  
 

PROF. LIVIU DÂRJAN 
Preşedintele despărţământului „Fraţii Po-

peea” Săcele – Braşov 

 

 

C 
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PERSONALITĂŢI 
MARELE ACTOR FLORIN PIERSIC, LA EMISIUNEA „SĂNĂTATEA DE LA A LA Z”,  

A DOCTORULUI MIRCEA FRENŢIU, LA ALBA TV 
edicina, cea mai nobilă dintre arte, printr-un gest 
prometeic a răpit încet, încet zeilor puterea de a 
împrăştia suferinţă asupra oamenilor şi chiar a 
permis prin descoperirile contemporane de a smulge 

din ghearele morţii pe unii oameni ce păşeau dincolo de Styx 
şi a-i readuce la viaţă. Medicina este în definitiv o bucăţică de 
umanitate iar noi, medicii nu suntem nici fiinţe din paradis, 
nici îngeri căzuţi, suntem oameni care luptă 
cu cei doi duşmani de temut ai omenirii care 
sunt boala şi moartea, uneori câştigând, 
uneori pierzând această bătălie dar 
întotdeauna ridicându-ne din propria cenuşă 
precum pasărea Phöenix şi o luăm de la 
început. Datorită faptului că noi, medicii, 
lucrăm cu suferinţa umană, cu durerea, în 
general cu lucruri care trezesc sentimente de 
spaimă şi groază avem nevoie şi de lucruri 
frumoase, şi de multe ori ne refugiem în artă. 
Nevoia mea de frumos s-a născut din anii 
studenţiei când l-am admirat pe marele actor 
Florin Piersic în filmele lui, în piesele lui de 
teatru. Datorită admiraţiei mele pentru el şi 
admiraţiei soţiei mele, Adriana, pentru Florin 
Bogardo am pus numele fiului nostru, Florin, 
în onoarea celor doi oameni de cultură. 
Acum 10 ani, în 2003, marele Florin Piersic venea la Blaj cu 
piesa „Logodnicele aterizează la Paris”. După spectacol, unei 
doamne ce făcea parte din echipa lui i s-a făcut rău, a leşinat şi 
fiind acolo am luat-o repede în maşină şi am dus-o la spital 
unde am reechilibrat-o hidroelectrolitic printr-o perfuzie. Spre 
uimirea mea marele actor Florin Piersic, în loc să meargă la 
masă, unde era aşteptat a venit la spital să se intereseze de 
pacientă şi nu a plecat decât când a aflat că ea este sănătoasă. 
Aşa ne-am cunoscut şi bineînţeles că am făcut o fotografie pe 
care am înrămat-o şi am atârnat-o pe perete la cabinetul meu. 
După 10 ani, Florin Piersic, m-a căutat pentru o problemă 
medicală şi când a intrat în cabinet şi a văzut fotografia, nu-i 
venea să creadă. După luni de zile prietenia noastră s-a 
cimentat şi iată-mă prieten şi medic al marelui actor Florin 
Piersic. 
 Afirmaţia mea fiecare chirurg are cimitirul lui, l-a 
impresionat pe marele actor Florin Piersic şi s-a hotărât să vină 
la invitaţia mea, la emisiunea Sănătatea de la A la Z la Alba 
TV pentru a discuta despre artă şi medicină cele două meserii 
având multe lucruri comune, printre care puterea şi 
slăbiciunea. Atât actorul cât şi medicul trăim la limită şi fiecare 
îşi joacă rolul vieţii lui în faţa unei oglinzi. Oglinda actorului 
este publicul iar oglinda noastră, a medicilor, este omul bolnav 
şi propria noastră conştiinţă. Privind viaţa prin această prismă 

prima întrebare pe i-am adresat-o actorului Florin Piersic a 
fost: Ce rol şi-a dorit foarte mult şi nu l-a primit deocamdată? 
Şi bineînţeles că răspunsul a fost Hamlet. I-am explicat că şi 
noi, medicii, jucăm pe Hamlet, prinţul Danemarcei, zi de zi şi 
că adevărata problemă pentru Hamlet nu este A fi sau a nu fi, 
ci a se răzbuna sau a nu se răzbuna, a ucide sau a nu ucide iar 
adevărat problemă pentru noi, medicii este a trata sau a nu 

trata cu un anumit medicament, a opera sau 
a nu opera, a reanima sau a nu reanima. 
Şovăiala actorului este plină de dramatism şi 
poate fi admirată pe scenă dar şovăiala 
medicului poate duce la moarte, la moartea 
pacientului. De asemenea actorul Florin 
Piersic şi medicul Mircea Frenţiu au ajuns la 
concluzia că lupta cu morile de vânt a lui 
Don Quijote revine în actualitate şi este chiar 
o problemă politică. În România actuală mari 
actori ajungând la vârsta de aur trăiesc de 
foarte multe ori în sărăcie, iar medicii îşi 
agită braţele în zadar în faţa veşnicei 
subfinanţări din sănătate. 
 Următoarea întrebare a fost: Cum 
poate fi un actor curajos? Florin Piersic 
spune: eu am fost curajos o viaţă întreagă în 
multe scene din filme dar şi în viaţa de zi cu 

zi, la ce fel de curaj te gândeşti? Atunci i-am dat exemple de 
curaj actoricesc înainte de 89: Toma Caragiu cu „Şopârliţa” iar 
după 89, Maia Morgerstern cu un clip despre şi pro Roşia 
Montană în care smulgându-şi cerceii din urechile sângerânde 
spune: „Poftiţi aurul meu, domnilor, dar lăsaţi-ne în pace!” 
Răspunsul a fost prompt: Interpretând un rol am scos din rolul 
respectiv semnificaţiile de care au nevoie spectatorii, jucând 
roluri de haiduc justiţiar, rege, ţăran, oţelar, ofiţer, paraşutist, 
am convingerea că am dat tot ce este mai bun din mine, 
publicului. 
 Având onoarea să-i fiu medic şi prieten pot să vă 
spun că acest mare actor cu statura şi mâinile lui Goliat, cu 
zâmbetul său irezistibil are încă un suflet de copil şi mai are 
multe de spus pe scena Teatrului Naţional. La vârsta avidă de 
mari adevăruri, Florin Piersic îşi tezaurizează „pietrele pentru 
templul său” şi sunt extrem de multe filme, piese de teatru, 
cântece, distincţii dar şi soţia lui dragă, Ani, cei doi copii; 
Florinel şi Daniel, milioanele de admiratori şi prietenii lui, 
printre care mă număr şi eu. Şi închei cu versurile lui Omar 
Khayam: „Noapte, stele… tremuri? / Ce ai? / Te înfiori când 
te apleci genunea lumii s-o măsori?” 

DR. MIRCEA FRENŢIU 

 

M 

ÎN LUMINA REFLECTOARELOR UN MEDIC ŞI UN ACTOR RENUMIT, FLORIN PIERSIC LA ALBA TV 
 
 Urmăresc cu drag emisiunea doctorului Mircea Frenţiu, Sănătatea de la A la Z atât la Radio Reîntregirea dar mai 
ales pe sticla televizorului la Alba TV, în fiecare joi seară la ora 20,30. Trebuie să ai un suflet deosebit ca să poţi înfrânge 
„Invincibila Armada” a suferinţei umane dar mai ales să duci o luptă permanentă cu boala şi moartea atât în viaţa reală dar şi 
la Radio Reîntregirea şi la TVR Alba aşa cum face doctorul Mircea Frenţiu. Aşa cum Prometeu care este cel mai nobil dintre 
oameni a furat focul şi l-a adus oamenilor aşa şi doctorul Mircea Frenţiu aduce în faţa noastră cunoştinţele necesare de a 
diagnostica o boală făcând un adevărat apostolat de medicină preventivă şi nu numai.  
 În ultima lui emisiune îl are ca invitat pe renumitul actor Florin Piersic cu care are un dialog extraordinar şi greu de 
atins chiar de către cei profesionişti. După un an de absenţă îl vedem pe marele Florin Piersic la Alba TV şi în alte ipostaze 
decât până acum, ca prieten şi pacient al doctorului Frenţiu, „ca un om printre oameni”. Lucian Blaga spunea: Om de cultură 
este acela care prin puterile sale transformă haosul în cosmos. Un astfel de om este doctorul Mircea Frenţiu. Pentru acest 
medic cultura rămâne izvor de înţelegere a destinului uman şi de nu, un puternic liant interuman. Emisiunea doctorului 
Frenţiu este un balon de oxigen dar şi o achiziţie foarte bună pentru Alba TV. Felicitări Alba TV! 

GHEORGHE CIUL 
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POEZIE 
IOAN RAŢIU 

 

Nesfârşire 
 
Nu se sfârşesc gândurile omului 
cum nu se sfârşesc anotimpurile 
chiar dacă primăvara pătrunde în vară 
toamna în iarna şi iarna în primăvară.  
Nu se sfârşesc căutările omului  
Chiar dacă uneori se învrăjbeşte 
şi-si varsă veninul peste linişte.  
Dorurile noastre nu se sfârşesc 
cum nu se sfârşeşte puterea luminii,  
neastâmpărului vântului,  
dragostea pentru cei dragi 
şi pentru ŢARĂ,  
chiar dacă unii 
încearcă s-o vândă 
ca Iuda pe Iisus.  
Rămân în nesfârşirea nesfârşitului,  
In zarea după care alergăm tot la nesfârşit.  
 
 

Sorb lumina 
 
Închid ochii 
simt singurătatea 
cum mă-mpresoară 
şi liniştea cum mă mângâie,  
Parcă presimt 
Tăcerea lăsându-se peste gânduri 
şi mă-mbracă o nesfârşită dragoste 
o dragoste nepământeană 
Deschid ochii şi adulmec starea de linişte 
sorb lumina, izvorul de viaţă 
ce m-a purtat prin vremuri 
cântă îngerii nevăzuţi  
şi inima mi se înalţă.  
 
 

Acasă 
 
Acasă mă învăluie lumina purificată 
Ascult liniştea cum bate la geam 
Şi simt dragostea de altădată  
Şi fericirea pe care o aveam.  
 
Acasă acum tăcerea-i stăpână 
Amintirile mă-nvăluie lin 
Vai, ce sfioase ele m-alină 
Şi sufletu-mi de dragoste-i plin,  
 
Acasă e tot ce mai am 
Copiii mi-s duşi departe şi-n lume 
Adesea parcă-i vad trecând pe la geam 
Şi-i strig pe fiecare pe nume 

 
Acasă-i linişte, tăcere şi bătrâneţe în doi 
E iarnă şi frigul ne ţine în casă 
Încă suntem bucuroşi şi amândoi 
Ţinem trează iubirea de-acasă.  
 
 

Microbiografie Cipariană 
 
Deasupra Coastei Şipotului 
la douăzeci şi unu februarie 
o mie opt sute cinci 
s-a născut aici,  
în Pănade, Timotei Cipariu 
Au fost la părinţi 
cinci fraţi şi o soră,  
Timotei fiind cel mai mic,  
Au rămas în viaţă doar doi 
Timotei, Prâslea cel voinic,  
şi Ioan al doilea pe lume venit.  
Da, Timotei este voinic 
că rămâne în istoria 
culturii româneşti 
figură enciclopedică 
şi te uimeşti 
că în veacul său 
omul izbânzii rămâne.  
A fost un autodidact,  
învăţământul blăjean 
pe culmile vremii l-a ridicat 
La Blaj a luat parte la toate 
acţiunile culturale şi sociale 
ale timpului său.  
Om luminat.  
În o mie opt sute patruzeci şi opt 
a fost unul dintre cei zece 
secretari ai Marii Adunări Naţionale.  
A fost ales în delegaţia  
care urma să ducă la Viena 
cererile naţiunii române Împăratului.  
Semnează apelul din douăzeci octombrie 
care chema românii la arme 
pentru libertate naţională 
şi spera într-o mare victorie.  
A fost pentru români o fală,  
ales în Dieta Transilvanie 
deputat de Cetatea de Baltă 
luptând şi aici pentru libertate naţională.  
Fondator al Astrei şi vicepreşedinte 
iar din o mie şapte sute şaptezeci şi şapte 
funcţia de preşedinte îi revine,  
În o mie opt sute şaizeci şi sase 
este ales preşedinte al Academiei Române 
şi vicepreşedinte al acesteia 
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multă vreme rămâne.  
Este al doilea român ales,  
după Dimitrie Cantemir 
membru al unei academii străine 
şi dacă reţin bine,  
aceasta este, şi o spun cu îndrăzneală 
Societatea Germană Orientală,  
Dar unde nu-l găsim pe Cipariu 
în istoria şi cultura naţională? 
Precursor al muzeografiei româneşti 
organizator modern al învăţământului secundar,  
teolog şi filolog, autor de manuale şcolare 
sau tălmăcitor al Bibliei, editor.  
Diverse i-au fost preocupările şi cu har 
dar două i-au rămas predilecte,  
Limba şi Istoria pe care 
nu le putea lăsa să aştepte.  
Opera sa fundamentală 
la care a lucrat cu multă migală  
este Gramatica Limbii Române,  
Analitica şi Sintetica.  
Personalitatea enciclopedică a Cipariului 
se regăseşte şi în cea de scriitor,  
scrie poezii, teatru, proză, memoralistică,  
jurnal de călătorii în ţară şi în afară,  
este folclorist şi neîntrecut orator.  
Pe pământ şi sus în cer  
pentru pănăzeni, Cipariu 
rămâne speranţă şi dor 
lumina ochilor lor în veacul veacurilor.  
 
 

Am visat 
 
Am aţipit în aşteptare 
şi-am descoperit 
ceva nedefinit 
pluteam pe-o rază  
de lumină lucitoare,  
tu mă priveai zâmbitoare 
Era nespus de frumos,  
Trezindu-mă am simţit 
că iubesc cu-adevărat  
şi-am zâmbit absolutului.  
 
 

Cântecul acesta 
 
 
Cântecul acesta 
îmi răcoreşte inima,  
Nu are cuvinte 
dar melodia este încântătoare 
şi mă trezeşte la viaţă,  
Pe creanga unui cais înflorit 
îl cântă o minune de pasăre 
şi ştiu negreşit 
că ziua aceasta  

este mare, deosebită,  
că-n mine dragostea 
de oameni s-a înzecit,  
Cântecul acesta mă alintă,  
mă fericeşte şi-mi aminteşte 
cât de mult cândva am iubit.  
 
 

Şterg praful din stele 
 
Noaptea cu cer de mister  
cu stele ce luminează 
din imensitatea depărtărilor 
tăinuie lumile neştiute,  
Sufletele duse de pe Pământ 
undeva acolo 
şterg praful din stele 
şi împreună cu îngerii  
pregătesc veşnicia Universului 
şi străşnicia viselor mele,  
Puterea divinităţii 
depăşeşte mărginimea minţii 
şi totul e un veşnic necunoscut.  
 
 

Stăpânul lumilor 
 
Nu-i numai lumea noastră 
Universul ascunde mulţimile lor 
Creatorul ne tăinuie  
Şi nu le dă pe nume  
Sufletul mi-e plin de dor,  
aş vrea să cunosc  
chipul creatorului lor  
Presupunem că pe noi pământenii 
ne-a făcut după chipul  
şi asemănarea sa 
şi de-acolo din necunoscut 
rămâne veşnic stăpân – 
vrednicia e biruinţa SA.  
 
 

Ce mai sper? 
 
La marginea gândurilor mele  
este o prăpastie,  
Acolo stelele 
sunt întunecate 
de atâta lumină 
şi nesfârşite suflete 
cu ele se alină,  
Moartea stă supărată 
că aici este neputincioasă 
Văzduhul e liber 
şi cântă îngerii 
aproape de cer,  
Voi ştiţi ce mai sper 
Viaţă, multă viaţă! 
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PROZĂ 
 

BACIU GAVRILĂ 
 
ra cel dintâi, după director sau cine ştie ce altă 
sursă, ce ştia de venirea unor inspecţii în şcoală, 
astfel că în târziul serii, cu lămpaşul în mână, 

clipocind prin noroaiele drumurilor, se-nfăţişa pe la 
casele dascălilor să le dea vestea poate cel mai puţin 
aşteptată: Făcutu-v-aţ planurile, dom-văţător, şi tot ce 
trăbă pe mâne? Că vine inşpecţie mare şi, de nu, îi bai! 
Îi atenţiona pe toţi cu toată responsabilitatea, ştiind şi el 
cerinţele draconice impuse de noile autorităţi şi mai 
ales sancţiunile ce puteau coborî asupra lor. Trăia, ca 
pedel, alături de toţi ai şcolii, durerile şi bucuriile lor, 
atâtea câte mai erau pe atunci, şi-şi dorea din totdeauna 
ca şcoala lui să iasă bine. De aceea, în momentul în 
care afla că cineva mai mare le-ar trece pragul, nu mai 
avea linişte şi odihnă: venea şi mai devreme în şcoală 
să facă şi mai curat decât o făcea întotdeauna, să 
asigure din plin căldură, ca tovarăşii să nu-i baje de 
vină! Să iasă şi el bine la inspecţie! Deşi turba cu care 
făcea foc, adusă de prin Răsărit, ce dar! în locul 
lemnelor din totdeauna, îl cam necăjea cu fumul ei 
bogat. Îşi punea, după ce isprăvea cu ordinea, şorţul 
albastru cu piept, de duminica, că în faţa oamenilor de 
ştiinţă – după cum numea el oamenii cu şcoală – nu 
puteai sta oricum. Că-s oameni mari oamenii cu carte! 
Ştia să dea Cezarului ce era a Cezarului, înclinându-se 
cu tot respectul în faţa lor.  

Aşa l-am pomenit la intrarea mea în clasa întâi şi 
aşa l-am petrecut cu toţii pe drumul către pensie după o 
viaţă pusă în slujba şcolii. Fusese cel dintâi, după 
venirea mea în şcoală, pe care îl sărbătorisem trecând 
la pensie, ceea ce mi se părea mie, ca cel mai tânăr 
dascăl al şcolii, undeva pe la capătul lumii. Şi al 
zilelor! 

Ne primea, pe noi şcolarii, cu atâta drag în 
recreaţie la locul lui de muncă, acolo în pivniţa şcolii, 
pe post de magazie de lemne, şi, aşezându-se pe 
butucul de despicat, când avea lemne, iar când astea 
lipseau, se aşeza pe grămada de turbă neagră pusă mai 
la aer s-o mai zboare vântu, să arză oleacă mai ghine!, 
îşi scotea punga cu tăbac şi gazeta pentru foiţă, din 
care-şi răsucea numaidecât cu degetele butucănoase o 
ţigară de toată comedia, nu mai puţin pântecoasă. 
Răsufla şi el alături de noi, oprindu-se din lucrul 
istovitor, luând în piept atâtea poveri, de atâta amar de 
vreme. Ne povestea de bunătăţile ce au fost cândva 
prin pivniţele astea ale grofului, de distrugerile fără 
noimă petrecute la Revuluţie, cum zicea el, de era hinul 
pănă-n jenunchi, mă cochii! Ba încă pe mine mă arătă 
odată cu mâna celorlalţi de faţă cum că moşul meu l-ar 
fi scăpat pe Măria Sa de furia sătenilor atunci 
ducându-l în fuga mare a iepelor la Blaj şi de acolo mai 
departe la Mureş-Oşorhei. De unde să pricep eu fapta 
moşului, de-o fi fost bună ori de-o fi fost rea, în cele 
din urmă eu gândind în sinea mea că o fi făcut totuşi 
bine nelăsându-l să moară. Oricum, între ceilalţi, ce 

n-avuseseră moşi să scape pe alţii de la pieire, eu mă 
vedeam cineva, de parcă eu aş fi înfăptuit asta. În 
vreme ce ne povestea, îşi culegea scrumul ţigării, ce 
ardea uneori, când foiţa lua foc, mai ceva ca o 
bobotaie, în palmă, grijuliu din cale-afară să nu 
păţească, Doamne fereşte, vreo primejdie, vorba lui 
moş Luca, căruţaşul humuleştean. Avea grijă să ne 
trimită la clasă, căci, prinşi de istorisirile sale, uitam de 
noi şi i-am fi rămas mai degrabă, cu mult mai multă 
tragere de inimă, prin preajmă, decât să ne-nhămăm 
iarăşi la povara ce ne-o da învăţătura.  

Locuia aproape de şcoală. Trecea numaidecât 
din grădina casei sale prin spărtura făcută în zidul 
imens ce odinioară împrejmuia curtea, dărâmat de 
localnici peste vreme pentru material de construcţie, ca 
îndată să fie la datorie. Zidit în var, mă minunam de ce 
o fi fost făcut aşa, şi atâta de trainic, de vreme ce ai 
noştri puneau între cărămizi mortar de pământ! Cum 
şcoala nu avea fântână e de înţeles că nici apă de băut 
nu aveam şi-atunci, prin spărtura zidului, coboram 
numaidecât la fântâna lui să ne stâmpărăm setea. 
Învăţat cu copiii, iubindu-i şi ocrotindu-i ca pe copiii 
lui, ne scotea apă rece cu găleata, o aşeza pe marginea 
fântânii şi cu cana trecută din mână în mână ne sătura 
pe toţi cât ai bate din palme. Nevasta lui în schimb ne 
drăcuia şi se lua după noi ori de câte ori ne simţea 
pe-aproape, de ne pierea pofta de apă. Asta, doar până 
ce apărea baciu Gravilă şi atunci toate erau bune şi la 
locul lor.  

Lucrasem, reîntors acasă după anii de şcoală, o 
bună bucată de vreme şi ca director cu baciu Gravilă. 
Nu purtasem niciodată cheile şcolii la mine, în el având 
totdeauna deplină încredere, la rându-i confirmând-o 
cu vârf şi îndesat. Că, de aveai nevoie de ceva dintr-ale 
şcolii nu-i iertat, zicea el celor de i-au urmat după 
trecerea la pensie, să te tinzi acolo fără ştirea domnului 
director. Că dumnealui îi om de ştiinţă şi ştie de ce ai 
lipsă! Aşa că cere şi vei căpăta! Nu ştiu de ce eu mă 
vedeam mai tot timpul acelaşi şcolar ocrotit cândva de 
dumnealui, de moşu Gravilă cel cuminte şi bun.  

Doamne, ce mult se bucura când noi, oamenii de 
ştiinţă, la Sfinţii Mihail şi Gavril îi treceam pragul să-l 
cinstim de ziua numelui, mai ales că pe atunci şi vinul 
cel nou prindea a se limpezi şi ne făcea drăgăstos cu 
ochiul din cana aburindă de pe masă. O cană şi ne era 
de ajuns, dar plăcerea şi bucuria celui de acum ajuns 
moş, nu aveau margini, nu mulţi dintre vecini 
bucurându-se la onomasticele lor de o aşa onoare.  

El, un modest şi neînsemnat om de serviciu al 
şcolii – după gândirea şi aprecierea lui, un om mare şi 
valoros, cu rol atât de important în viaţa şcolii, pentru 
noi.  

IOAN POPA 

E 
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MĂTUŞA IŞTINĂ 
 

u eram neamuri de nici un fel, dar atitudinea ei 
faţă de noi, copiii vecinilor, atât de blândă şi 
înţelegătoare, aproape maternă, ne-a făcut pe 

toţi s-o socotim o adevărată mătuşă. Aşa că, mătuşă-n 
sus, mătuşă-n jos ori pe unde o aflam, se vede că nu i-a 
displăcut nici ei apelativul folosit, şi, drept urmare, şi 
l-a însuşit cu mult drag, încercând, prin urmare, să se 
comporte ca atare. Şi doar n-o silea nimeni şi nimic să 
facă asta, dar se vede că structura sa interioară, clădită 
pe bunătate, îi dicta un asemenea comportament. Ne 
primea pe toţi, mari şi mici, în şezătoare seară de seară 
pe mamele noastre, la joacă şi cine ştie ce alte năzbâtii 
pe noi cei mici. Mă mir şi acum de unde atâta pricepere 
şi curaj când ea rămăsese văduvă de timpuriu, cu nu 
mai puţin cinci copii pe cap, cu batoză şi animale, cu 
pământuri de lucrat, tuturor purtându-le de grijă şi 
găsindu-le rezolvare. Angaja maşinistăr să pregătească 
motorul, maşina de îmblătit şi toate ce ţineau de ele, 
uleiuri, benzin, piese de schimb, astea aducându-le de 
pe la Sibiu, oraşul bine cunoscut, aici desfăcându-şi şi 
surplusul de produse, grâu, făină şi altele asemenea. 
Pleca, mai ceva ca un bărbat sau în rând cu ei, în 
cărăuşii, de cu seară, ca la ceasurile dintâi ale dimineţii 
să fie în mijlocul târgoveţilor, aşa ca până a nu se 
întuneca să fie înapoi la ai ei. Nu se temea de nimeni, 
doar tuciurii de pe la Ocna mai făcând-o uneori să 
tresară, mai totdeauna singură pe scândura căruţei. 
Avea jilţ arătos, îmbrăcat în piele de viţel, alb cu pete 
roşii, dar nu-l prea punea la drumurile astea de afaceri, 
tocmai ca să nu atragă atenţia răufăcătorilor, chiar 
dacă, asemenea unui haiduc, purta pistol la brâu. Asta, 
câtă vreme fusese îngăduit a purta, căci după 
instaurarea noilor rânduieli, ale anilor 50, a fost silită 
să se despartă de el. Nu ştiu cum, dar mai ţin minte cât 
de des o cerceta şeful de post să afle de mai avea ori ba 
piştiolul cu pricina, cum zicea ea. Îi răscolea casa cu 
oamenii lui de bine, căuta prin şură şi prin nutreţuri, te 
miri pe unde, prin ce cotloane şi locuri ale ogrăzii, 
doar, doar. Plecau însă de fiecare dată aşa cum au 
venit, nu fără a-i afla alte pricini, cum că n-ar fi în ton 
cu noile cerinţe. Mult, mult mai târziu, pe când mătuşa 
trecuse de multă vreme la odihnă, curăţând feciorii 
fântâna dinspre drum, aşa cum fac gospodarii din 
vreme în vreme, fântânarul coborât acolo descoperi o 
asemenea sculă, toată ruginită însă şi mâncată de 
umezeală, numai bună de aruncat. Puţini din cei de faţă 
mai ştiau câte a pătimit cineva cândva din pricina ei, 
tocmai de aceea nici nu i-au mai dat importanţă 
descoperirii, să nu agite cumva iarăşi spiritele. Aşa că, 
de pe unde nu este foc…  

Ţin minte, tot aşa, cum odată era cât pe-aci 
s-o-ncurce, s-o lege şi s-o ducă până s-a cuminţi. Ce se 
întâmplase? Blană, om de-ncredere, mult apropiat lor, 
un fel de ajutor al maşinistărului şi al lor, vopsi 
fierătaniile maşinii cu verde, să nu le prindă rugina. De 
unde să facă el legătura cu cămăşile verzi, culoarea asta 

atât de duşmănos privită de regimul cel nou. Se 
pregăteau să plece cu toate angaralele la treierat în zona 
Haţegului, nu că cei de pe acolo n-ar fi avut aşa ceva, 
ci aşa ca să-i chinuiască pe stăpâni, căci, de nu te 
duceai unde te trimiteau, te băgau la sabotaj şi, ca 
sabotor al poporului, puteai ajunge până la pedeapsa 
supremă. Mătuşa Iştină trecea vina în seama celui ce 
făcuse acest act necugetat, ea neavând nici un amestec, 
el săvârşind fără ştirea ei (vorba vine!) minunea asta: 
Zo io, zău lu Dumnezău, de-oi hi ştiut, tovarăşe! O 
feştit cu ce-o găst p-ici! Se disculpa întruna proprietara 
ştiind ce-o poate aştepta. Nu ştiu cum de m-au lăsat 
prin preajmă, să fiu tot în gura lor, a oamenilor mari. Şi 
iarăşi nu pricep cum de nu m-am speriat de omul în 
uniformă, ca de obicei, de care fugeam ca de 
michiduţă. L-au întors pe toate feţele, doar-doar, dar a 
ţinut-o pe a lui şi n-a mai păţit nimic. Mai ales că el era 
din neamul lui Matei, om al regimului cel nou, altfel, 
om de omenie şi bun la toate.  

Rar lucru din casa lor la care să nu fi fost martor, 
cel puţin aşa mi se pare mie acum, că, de cum mă 
sculam, o şi tuleam la Valere să văd ce face şi ce 
directive mai primesc pentru ziua aceea, eu, mai mic cu 
ceva decât el, trebuind să-l ascult şi să-i împlinesc 
poftele. Asta când eram pe terenul lui, că dacă ne 
mutam la noi, aici eu eram mai mare. În atelierul tatii 
răscoleam totul făcându-ne trotinete şi alte minunăţii, 
niciodată ajungând cu ele la liman, doar cu uneltele 
răvăşite de în toată lunea dimineaţa mă lua tata la zor 
de câte i-am pricinuit pe-acolo. Aici eu preluam 
comanda, poate de aceea nici n-am reuşit mare lucru, 
mai totdeauna încheind ziua de trudă supăraţi de 
nereuşită.  

Într-una din zile, săpând Mătuşa Iştină cu ai ei o 
groapă adâncă în dreapta cărării ce despărţea grădina în 
două, nu departe de părul cu fructe văratice zemoase şi 
dulci, am rămas tare mirat de mărimea şi adâncimea ei 
şi mai ales de volumul mare de pământ rezultat. 
Stăruiam întruna să-mi spună ce fac acolo, dar nimeni 
nu-mi răspundea. Lucrau cu toţii încinşi ca sub o mare 
ameninţare. Până la urmă au fost siliţi să-mi dea 
explicaţii, dar sub jurământ că nu voi spune nimănui 
ceea ce urmăresc.  

Se zvonea că o să ajungă ruşii pe la noi şi, 
însetaţi de băuturi, femei, tutun şi alte plăceri – vodca, 
hazaika, tabacioc – răvăşesc case şi ogrăzi în căutarea 
lor. Unii şi-au zidit uşile pivniţelor ascunzând îndărătul 
lor fetele tinere şi frumoase ca să scape de batjocura 
prigonitorilor, alţii, tot într-acest scop, au zidit pereţi 
dubli la unele încăperi mai dosnice. Aici, Mătuşa Iştină 
urma să îngroape lada cea mare de zestre, cu hainele în 
ea, să nu i le ridice ruşii. Şi poate, cine ştie, o mai fi 
pus ea acolo şi alte scumpeturi şi valori, că doar nu s-o 
fi trudit doar pentru atâta. Când au pus lada n-am mai 
fost de faţă, dar mă gândesc acum, ăia nu vedeau că 
săpătura era proaspătă şi puteau oricând da ţărâna la o 

N 
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parte să vadă ce-i acolo? Idei, soluţii, care, pe cât de 
ingenioase păreau la început, pe atât de şubrede se 
dovedeau a fi până la urmă. De unde se vede că mintea 
Mătuşii umbla, fiind mereu pusă la încercare în faţa 
unor situaţii limită. Că vecinul Ştefan, gândind se pare 
că e mare prin primărie şi de el nu se va lega nimeni, a 
rămas fără Şargu, calul lor aprig şi credincios, fără vin 
în pivniţă şi cine mai ştie ce i-o mai fi rechiziţionat. De 
numai nu se luau cu toţii de cap, de pierderile suferite.  

În tinereţe, până a nu se mărita, trecuse munţii 
dincolo, oprindu-se tocmai la Craiova, ca fată-n casă, 
la cucoana. Şi-a luat ceva în bocceluţa cu care plecase, 
neuitând nicidecum hainele româneşti de acasă, 
poalele, iia şi crătinţa, năframa neagră de păr, pe toate 
ocrotindu-le şi păstrându-le la loc de mare preţ. Multe a 
văzut şi a tâmpinat, vorba lui Ghiţă, vecinul tare scump 
şi meşter priceput la vorbă, începând cu graiul şi 
continuând cu atâtea şi atâtea lucruri diferite de cele de 
acasă. Înaintea tuturor, vorba iuţită îi dădu mult de 
furcă până apucă să se familiarizeze cu ea. De-acolo 
adusese un fel de mers cu plugul de sărbători, dar asta 
aşa, mai mult să distreze pe cei de faţă: Hăis Joian, cea 
Plăvan, fi-v-ar mersu al dracu! striga ea în gura mare 
la boii din jug, în vreme ce pocnea cu biciul în dreapta 
şi-n stânga, ştia ea prea bine asupra cui să-l coboare 
mai apăsat!, plimbând atelajul printre noi toţi, cei de 
faţă, strânşi la vecinul Ştefan de ziua lui. Era singura 
dată când îi deschideam uşa, conţopist prin primărie 
fiind, el se ţinea mai bun ca ceilalţi, dar în ziua aceea, a 
Sfântului Ştefan, se făcea egalul tuturor.  

Sătulă de tabieturile Domnului şi ale Cucoanei, 
într-una din zile se retrăsese în camera ei şi-mbrăcă 
hainele cele scumpe de acasă. Coborî mai apoi în 
sufragerie şi începu a se privi în oglindă şi a juca aşa 
cum o făcea la jocul duminecii. Se vedea între cei dragi 
ai ei şi juca de mama focului, şi bătucea podeaua de 
răsuna casa. Cucoana deschise uşa să vadă ce se 
petrece cu Cristina, cum o rebotezase ea: Săriţi 
c-a-nnebunit Cristina! exclamă ea privind-o mirată şi 
intrigată că n-o bagă în seamă, prinsă atât de tare în 
iureşul jocului, tropotind, strigând şi chiuind. Cristina 
îşi potolea doar dorul de casă după atâta vreme 
petrecută pe acolo. Nu mult după aceea, hotărâtă să 
plece către ai ei, îi recită şi poezia, tot de pe acolo 
învăţată, ca un prolog la ceea ce urma să se petreacă: 
Coconiţă, ştii ceva?/ Nu mai stau la dumneata. 
/Pentr-un ciob de farfurie/Faci atâta gălăgie. /Mă duc 
acasă, /Mătur coşu, /Tai cocoşu, /Fac o supă şi-o 
cafea/Şi-s cocoană-n casa mea! Cu siguranţă cucoana 
i-o fi sărutat obrajii bucălaţi, aprinşi de dor şi drag. Iar 
noi, copiii vecinilor, îi ducem poezia mai departe, 
odată cu ea pomenindu-i de fiecare dată şi numele.  

Veselă mereu, de-o robusteţe psihică rar 
întâlnită, gândind la câte trebuia să facă faţă, purtând şi 
năframă, şi căciulă, Mătuşa Iştină îndată trecea la 
pozne, mai ales seara în şezătoare, mereu ţinută în casa 
ei, fără să se plângă vreodată de lemnele arse, de 
petrolul consumat cu lampa şi de multe altele, care 
oricând puteau fi socotite motive de gâlceavă. Dar nu, 

ea le primea cu drag pe toate că la mine n-are tu cine 
să să mănie şi să suduie!, aluzie la bărbaţii lor urâcioşi 
şi spurcaţ de n-o văst nici dracu de-ăştia! Bietele 
femei plecau ruşinate capetele, mai fiecare 
regăsindu-se în vorbele ei, cu oamenii lor ursuzi şi 
cărpănoşi. Ea, dimpreună cu Brotoaia, ce sta parcă s-o 
şi întreacă, ca cele mai bogate în ani, dădeau tonul 
petrecerii. Lucrul era lăsat la o parte, seara botezului, că 
aşa ziceau ele, că botează, nu că petrec, fiind destinată 
doar veseliei şi distracţiei. Făceau de ziua plăcinte, 
cumpărau vinuri şi tării, pe care le-ndulceau să le ungă 
grumazu mai ghine! E drept că le ungea pe moment, 
dar a doua zi zăceau mai toate cu capetele sub perne, 
atinse de dulceaţa înghiţită fără noimă. Nu ştiau de ce 
să se sature mai întâi, de băutură ori de dulceaţă, că tare 
erau dorite şi de una, şi de cealaltă. Ca gazdă, mătuşa 
Iştină dădea tonul în toate: aducea glume, ara cu plugul 
ca-n Regat, mâna boii pocnind din bici pe cine apuca şi 
se nimerea să fie prin preajma lui Joian sau a lui 
Plăvan. De şi copiii din leagăne se cutremurau de zarva 
iscată, că nu mai ştiau bietele femei pe unde să se mai 
ascundă din calea biciului şi a plugului lui Joian şi 
Plăvan. Veneau alte şi alte jocuri şi măscări, care de 
care mai încărcate de obscenităţi şi trivialităţi, la 
petrecere femeile desfăşurându-se mai ceva decât 
bărbaţii. Ele o fac rar, dar o fac bine. Totul culmina cu 
trimiterea unei delegaţii pe la alte şezători, o ceată de 
matahale deghizată în fel şi chip, să ducă salutul 
grupării lor celorlalte. Urma un adevărat spectacol, de 
un grotesc nemaipomenit, împins până aproape de 
limita de sus a comicului. Aveau de altfel şi regizoare 
pe măsură, Brotoaia dimpreună cu Mătuşa Iştină 
dovedindu-se de fiecare dată neîntrecute în recuzita 
întregului ceremonial. Se jucau De-a războiu, băteau 
tureacu, cântau, jucau, ţipau şi câte nu făceau spre 
hazul şi delectarea spectatoarelor, totul încheindu-se cu 
cinstirea gazdelor şi promisiunea de a le întoarce cât de 
curând vizita.  

Peste zi, era rândul nostru, al celor mici, să luăm 
casa şi ograda în primire. În văzul şi cu acordul ei tacit 
răsturnam totul, ne jucam şi ne distram de mama 
focului, neuitând ca la încheierea distracţiei să aşezăm 
lucrurile la locul lor. Poate şi de asta ne lăsa să ne 
facem de cap că ştia ea cu cine are de-a face. 
Rânduiam totul, ba încă mai făceam şi servicii pe 
deasupra, şi astea făcându-le tot în cadrul jocurilor. 
Aşa, bunăoară, rămânând grajdul cam gol, doar cu o 
vacă şi un cal, după venirea la cârmă a regimului 
democrat-popular, în pericol de a suferi de frig la 
vremea iernii ce se apropia, ne-am jucat de-a căratul 
plevei de afară în grajd. Care ducea cele mai multe 
coşuri şi ajungea cel mai iute la nu mai ştiu ce normă a 
fost fixată urma să fie declarat câştigător. Nu ştiam 
încă număra şi de aceea am tras ponoasele. Am cărat o 
după-amiază întreagă şi tot n-am ajuns la sfârşit. 
Duceam, de pildă, zece coşuri şi până la cota pusă ne 
mai rămâneau, să zicem, douăzeci. Mai duceam zece şi 
acum mai aveam doar cincisprezece sau optsprezece, 
după cât şi cum vroiau ei să socotească. Mergeam mai 
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mult înapoi decât înainte. Ne păcăleau cei mari, care 
râdeau în hohot de hărnicia noastră prostească, dar, ce 
să-i faci, dacă eşti mai mic şi neştiutor. Ne lăudau şi ne 
îndemnau să zorim lucrul, să nu pierdem întrecerea în 
concurenţă cu altă echipă la fel de prostuţă ca şi a 
noastră, adică a mea şi a unuia tot de seama mea. Eram 
lac de apă, ne curgeau sudori de sub căciuli, eram roşii 
ca buboaiele, dar n-o slăbeam deloc. Ca să nu mai spun 
de ţepele ce ne-au străpuns hăinuţele încât mumii, 
acasă, i-a trebuit multă vreme ca să le cureţe: Mânce-te 
spurcatu să te mânce, da un te-ai putut băga, de ţ-ai 
umplut aşe hainele? No, hai acum de le curăţă, 
coconaşule ce eşti! Cum să pot face eu aşa ceva când şi 
ei, cât era de mare, i-a trebuit vreme multă să le poată 
îndepărta. Treaba mea a fost doar să le aranjez ca 
lumea! Du-te-n lupare mă cochile, da unde-ai găst tu 
atâta pleavă? Că nici s-o hi căutat n-o putei afla! se 
amestecă şi Mama Marie în treburile noastre. De-ar fi 
ştiut ele ce muncă de Sisif am făcut eu toată ziua aceea, 
de nici la mâncare n-am mai dat pe acasă, ar fi trebuit 
să mă laude, nu să mă sfădească când una, când 
cealaltă, şi să mă ruşineze în fel şi chip.  

Am umplut jumătatea goală din grajd, de putea 
tot veni frigul, că spaţiul ocupat acum de animale se 
micise mult şi căldura se făcea mult mai degrabă 
simţită. Încât puteam concluziona: ce joc frumos am 
avut azi! Nu ştiu dacă Mătuşa cunoştea aranjamentele 
celor mari, pentru ea fapta săvârşită de noi fiind o 
adevărată mană cerească, căci pe aceştia din urmă 
nicicând n-ar fi putut conta la o aşa lucrare. Ăştia aveau 
alte preocupări, cu drăguţe de iubit şi cu ţigări de pipat. 
Că le descoperisem o lădiţă întreagă cu ţigări, sus în 
podul grajdului pe lăturoaie, un adevărat depozit, 
pentru care am şi încasat ceva bătaie de la Ilie, unul din 
feciorii ei mai mari, dându-le taina în vileag. De era cât 
pe-aici să-l pălmuiască tata şi pe el, îndrăznind el să 
dea în ficioru tatii! Noroc că tata nu şi-a prins până la 
urmă mintea cu el şi toate au fost bune, mai ales pentru 
mine, că-mi rămânea pe mai departe poarta Mătuşii 
Iştina deschisă. La jocurile copilăreşti alături de Valere, 
cu care împărţeam şi bune, şi rele. Storceam lacom 
mierea din faguri când Mătuşa Iştină o scotea din stupii 
aşezaţi în rând, cu faţa la soare, pe gărduţul de 
scândură ce-nchidea pridvorul. Avea stupi sistematici, 
nu ca alţii ce-i ţineau în coşniţe de pământ şi-i beleau, 
omorându-i, ca să le ia mierea. Cu maşina centrifugă, 
la care învârteam cu toată puterea învăţat fiind de la 
strungul tatii de acasă, o scoteam până la ultimul strop 
din fagure, apoi, cu masca pe figură, îl înapoia 
albinelor în stup să-l umple din nou. Alteori ne jucam 
prin grămada de grâu din casa dinainte, prin care 
descopeream bunătăţi fel şi fel, culminând cu pepenii 
galbeni şi păsătoşi ascunşi acolo ca să-şi desăvârşească 
coacerea. Ca să nu mai zic de borcanele mari cu jumări 
de porc găsite în plină vară în laviţa din fundul casei, 
mâncate pe săturate cu pită albă, albă, ca jambla de la 
oraş de albă, pe care ne-o aducea tata mai în toată joia 
de la Blaj, mergând el după materiale de lucru, de 

te-ndemna şi mai tare la mâncat. A noastră era mai 
neagră, din făină măcinată la piatră, nu ca a ei la sâte, 
ea având grâu mult îşi permitea să aleagă tărâţa din 
făină încă de la moară, în vreme ce muma o cernea 
acasă doar cu sită mai rară să nu treacă tărâţa toată, să 
mai rămână şi în făină ca să hie mai spornică.  

Cât era de prinsă cu treburile casei, Mătuşa 
Iştină avea vreme şi pentru cele sfinte, cercetând des 
biserica – o văd şi acum venind de la biserică în 
cojocelul alb din piele de miel, brodat cu flori şi 
ornamente de tot felul, rar cine avea în sat aşa ceva, 
dându-i un aer superior, de boieroaică – sau citind din 
Biblie pe unde şi când se putea. Ea n-o făcea însă ca 
Mama Marie în linişte, retrasă din calea lumii, ea îşi 
lua cartea sub braţ în după amiezile zilelor de 
sărbătoare şi ieşea la poartă la Gârloanţă, locul de 
adunare a unei bune părţi a vecinătăţii. Aici 
propovăduia cuvântului Domnului, nu multă lume fiind 
informată ca ea, aici aducea ea pilde fel şi fel, desprinse 
din Scriptură, spre luare aminte şi cuminţire. Mi-aduc 
aminte cum, cu ochelarii pe nas, aplecată mult asupra 
Cărţii, aproape îndoită de spinare, citea celor din jur 
din Proorocia despre dărâmarea Ierusalimului a lui 
Ezechiel: Din pricina tuturor uriciunilor tale, îţi voi 
face ce n-am mai făcut niciodată, şi nici nu voi mai 
face vreodată. De aceea părinţii vor mânca pe copiii 
lor, în mijlocul tău, şi copiii vor mânca pe părinţii lor; 
Îmi voi împlini judecăţile împotriva ta, şi voi risipi în 
toate vânturile pe cei ce vor mai rămânea din tine 
(Ezechiel 4, 5). Toate erau cum erau, dar când auzeam 
că părinţii ne vor mânca, mă speriam de moarte. 
Începeam a plânge în hohote şi fugeam iute acasă să 
mă ascund sub perini, să nu mă afle nimeni, de parcă 
chiar atunci m-ar fi ciopârţit ai mei. Mereu mă 
întrebam cum ar putea ei face una ca asta, ei care 
ţineau la noi ca la ochii din cap?! Cât despre zicerea de 
mai departe cum că şi copiii îşi vor mânca părinţii, asta 
n-o luam în seamă aşa mult, jurându-mi ca eu să nu fac 
una ca asta nicicând, fie ce-a fi! Mai bine m-oi lăsa să 
pier de foame, dar aşa ceva, ba! În zadar o înfrunta 
muma, cerându-i să nu mai citească de-aştea cu cochiii 
de faţă, că să sparie, de sar tot pe păreţ!, că ea nici n-o 
lua în seamă, că-i musai să ne cuminţâm, că ui ce ne 
aşteaptă! Cine se putea însă mânia pe ea, pe Mătuşa 
Iştină, orice-ar fi zis sau orice-ar fi făcut, ea vroindu-ne 
mereu doar binele. Cel puţin aşa o vedeam eu, şi aşa mi 
s-a şi întipărit, pentru totdeauna, în adâncul sufletului 
meu, icoana chipului său bun şi cuminte.  

Ce nu s-a schimbat niciodată, aşa rămânând de-a 
pururi şi aşa văzând-o chiar şi mare făcându-mă, trăind 
multă vreme în vecinătatea ei. Toată viaţa n-a fost 
decât o sclavă, o roabă a ei, dar care ar fi trebuit, în cele 
din urmă, aşezată pe-un tron de argint. Şi asta, urmare 
a puterii sale de sacrificiu, de suferinţă în tăcere, de 
umilinţă şi de credinţă.  

Icoană sfântă a blândei Mătuşi Iştină! 

IOAN POPA 
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PE CRESTELE CARPAŢILOR 
 

ând ni s-a propus traseul ce aveam a-l 

străbate într-un timp relativ scurt, de 2-3 zile, 

nici pe departe nu ne trecea prin cap ce 

aveam a pătimi odată porniţi la drum. Poate de-am fi 

ştiut pe unde ne vor purta paşii, mai bine zis 

maşinile, n-am fi acceptat, cu siguranţă, fără reţinere 

propunerea. Numai că auzind mereu de Transalpina 

asta cât de incitantă, de interesantă şi de sălbatică 

este, ne-am zis că merită să încercăm. Şi, pe 

deasupra, şi Transfăgărăşanul. Pe acesta îl mai 

văzusem cu ani buni în urmă, aşa că el nu ne mai 

speria. Ne-am încumetat a porni noi la drumuri mai 

lungi şi mai ostenitoare faţă de astea, ceea ce urma a 

împlini acum părându-ni-se până la urmă nu chiar 

floare la ureche, dar pe undeva pe aproape. Aşa că, 

întorcând-o pe toate feţele, prinsesem noi, adică eu 

şi Puşa, a ne îmbărbăta, hotărând s-o facem şi pe 

asta. Mai ales că eu eram scos în afara grijii de a 

conduce, ceilalţi socotind că eu am condus destul la 

vremea mea, adică nu că aş fi, chipurile, depăşit de 

ani!, dar nici prea departe nu era socotinţa lor. Ceea 

ce e adevărat din cap până-n picioare! Odată ce ţi-a 

trecut vremea, ca la salată, n-ai cum a mai întoarce 

roata. Trebuie luate lucrurile aşa cum sunt, vorba 

latinului, tale quale, cu-nţelegere şi răbdare, 

c-atunci, când răbdarea se-ntâlneşte cu timpul, se 

zice că şi dracul crapă.  

Până la Oaşa, vestita Oaşă sadoveniană de 

odinioară, cu care cea de azi nu prea mai are multe 

în comun, peisaj montan fermecător, muntele 

arătându-ni-se prietenos, cu păduri, cu aşezări 

înghesuite pe firul apei între pereţii lui înalţi, cu 

vârfurile ciuntite însă privirilor noastre de plafoniera 

maşinii. Ne mulţumim cu cât ni se oferă, admirând 

rând pe rând barajele înălţate în calea apei, pentru 

producerea curentului electric. Lacuri imense, cu apă 

multă, multă, prin toate lacurile de acumulare, 

mai-mai să depăşească nivelul de umplere. Mai are 

vreo 10 cm. – ne spune un comerciant ambulant de 

la barajul Oaşa, om al locului – până la cota 

maximă. Nedumerit, dar şi bucuros că avem apă 

destulă, că nu mai e criză de ea ca să avem curent, îl 

abordez din nou: Dar de ce n-o folosesc din plin, să 

producă cât mai mult curent, şi să n-o trimită în gol 

pe vale?! Şi ce să facă cu el? îmi răspunde scurt. 

Cum adică? continuu şi mai intrigat. Păi dacă 

fabricile nu mai merg, că alea consumau curentul 

ăla mult, la ce bun? Mda, mi-am zis, dar dacă avem 

din destul, la ce ni-l scumpesc mereu? Ridică din 

umeri a neştiinţă, o minte sănătoasă mai că nu 

pricepe aşa ceva, facem şi noi acelaşi lucru şi ne 

despărţim, nu înainte de a face o poză de grup şi ca 

femeile noastre, Doina, Sofia şi Puşa, să facă ceva 

cumpărături de la el, cârnaţi şi caşcaval proaspete, ca 

tot noi, cei fără volan, să servim un păhărel de ţuică 

de casă, slobozită printr-un robinet minuscul din 

butoiaşul de stejar, drept bonus, sau, altfel spus, 

după vorba sa, din partea casei. Aceeaşi poveste 

aveam s-o aflăm şi din gura unui angajat în uniformă 

de la Vidraru, aici apa fiind deversată timp de o 

săptămână să facă loc alteia. Nu mai avem ce face cu 

curentul! Ba încă, adaosurile în lanţ îl scumpesc 

într-atâta că îndepărtează cumpărătorii şi atunci îl 

iau din altă parte. Să ne mai mirăm că oamenii 

noştri merg pe litoral ori prin altă părţi de lume în 

vacanţă, unde totul e mult mai ieftin?! Ori că aduc 

marfă de afară?! Proastă rânduială!, ar fi zis baciul 

Alexa, eroul sadovenian din Baltagul, mirat şi el de 

cele ce se petrec. Nu mai e ca pe vremea lui: Asta-i 

bună rânduială şi-mi place! – exclamă el la primirea 

banilor de la Nechifor Lipan, chiar şi aşa 

neînţelegând mecanismul umblării lor – banii 

sosindu-i la timp în Deltă, având musai nevoie de ei.  

 

 
Grupul pe barajul de la Oaşa 

 

Dar să revenim la ale noastre, să ne bucurăm 

de ziua de azi, de ziua de vacanţă, şi să lăsăm la o 

parte prea multele motive de întristare ce răsar 

neîncetat, ca ciupercile după ploaie.  

Ne minunăm de întinderea luciului de apă pe 

cele 460 de hectare ale sale şi căutăm, cu gândul, 

locurile de altădată, pe unde Valea Frumoasei se 

unea cu Sălanele şi pe unde fraţii Stoichiţă, avocatul 

Ieronim şi doctorul Iosif, din Sibiu, cu moşie şi casă 

de vară la Roşia de Secaş, ridicaseră cea dintâi 

cabană, Casa Bătrână, în care fuseseră primiţi şi 

găzduiţi Ionel Pop şi Mihail Sadoveanu la întâia lor 

vizită pe aceste meleaguri, petrecută prin anul 1927. 

În apropiere şi-a ridicat mai apoi cabană şi Mihail 

Sadoveanu – Cabana de la Bradu Strâmb, martoră a 

atâtor istorisiri şi întâmplări nemuritoare – încântat 

peste măsură de liniştea şi frumuseţea locurilor, a 

Raiului, cum l-a numit el, astăzi zăcând pe fundul 

acumulării enorme de apă în spatele barajului înalt, 

de o sută de metri, la altitudine apreciabilă, 1250m. 

Urcasem cu mulţi ani în urmă pe Valea Frumoasei, 

peisaj cu adevărat mirific, mai pe toată-ntinderea ei 

C 
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de 22 de km, coborând din Cindrel până la vechiul 

lac de la Oaşa, de aici în jos, până la vărsarea în 

Mureş, cale de 71 km, râul numindu-se Sebeş.  

Într-acea primăvară Nemo i-a călăuzit în 

Valea Frumoasei şi i-a găzduit în casa bătrână ce-o 

ridicase acolo cu ani în urmă. . Veri la rând au venit 

mai apoi până ce într-o zi Maestrul şi-a destăinuit 

gândul de a avea şi el o cabană în Rai. Au căutat loc 

pe potrivă prin beteala de argint a Sălanelor şi l-au 

aflat în ocolul unui tăpşan, în faţa Bradului-Strâmb. 

Acolo a înfipt Maestrul ţăruşul, acolo şi-a ridicat 

casă, acolo trăind răstimpuri senine, acolo a scris, 

aşezat la masa de scânduri nevopsite din cerdac, 

nemuritoarele Povestiri de la Bradu-Strâmb. Acolo 

a găsit refugiu în anul 1943, deprimat şi petrecut de 

necaz în urma bombardării casei şi a morţii fiului 

Paul-Mihu pe câmpul de luptă de la Turda (Ioan 

Popa, Oameni, cărţi, fapte, Editura Reîntregirea, 

Alba Iulia, p. 47) în sept. 1944 şi înmormântat în 

cimitirul eroilor de la Alba Iulia, prin grija lui Ionel 

Pop. Fusese sublocotenent în rezervă la Grupul 90 

Vânători de Munte din Sibiu.  

Şoseaua aceasta din Munţii Parângului, unul 

din cele mai sălbatice masive muntoase din 

România, şosea de creastă, cea mai înaltă din ţară, 

punctul cel mai de sus fiind atins în Pasul Urdele, la 

2145m, pleacă, pentru noi cei de dincoace de 

Carpaţi, de la Sebeş, taie munţii în chip miraculos şi 

coboară până la Novaci, cale de nu mai puţin 148, 2 

km. trecând peste pământurile a patru judeţe: Alba, 

Sibiu, Vâlcea şi Gorj.  

Istoria drumului pare a fi veche de tot, ea 

coborând până în vremea când legiunile romane 

purtau lupte cu dacii băştinaşi. Peste timp a fost 

folosit de oierii mărgineni în mersul lor către Ţara 

Românească, iar mai târziu, în cele două războaie, 

de părţile beligerante. După anii 30, Carol al II-lea, 

dorindu-şi un drum strategic pentru artileria română 

trasă de cai, trimite pe premierul Gh. Tătărăscu să 

vadă cum poate fi realizat. Însoţit de 20 de călăreţi, 

conduşi pe poteci de munte de învăţătorul Ion D. 

Giurgiulan de la Novaci la Lotru, se porneşte 

lucrarea. S-a lucrat între anii 1934-39, la inaugurarea 

din 1939 participând însuşi regele Carol al II-lea şi 

viitorul rege, Mihai I, laolaltă cu primul ministru 

Tătărăscu. La volan era regele. De unde, Drumul 

Regelui sau Drumul Regal. După Revoluţia din 

Decembrie este devastat mai ales de către cei ce 

şi-au construit case în staţiunea Rânca folosind 

piatra zidurilor de susţinere la temelia cabanelor lor. 

A fost redată circulaţiei, după refacerea din perioada 

2004-2010, în acest din urmă an.  

Frumuseţea ei ni se dezvăluie treptat, relieful 

şi panorama, peisajele fermecătoare, de basm, dar şi 

cutremurătoare, unele părând desprinse din însuşi 

solul selenar, imagini rar întâlnite, încântându-ne 

privirile, pe de o parte, dar şi sădindu-ne în inimi 

stări ciudate, contradictorii, pe de altă parte. Am fi şi 

zăbovit aici, am fi şi plecat cât mai degrabă, vrerile 

oscilându-ne de la una la alta cu repeziciune.  

 

 
Pe creastă e vânt şi frig 

 

Urcuşuri abrupte, ca pe casă, pentru care şi 

viteza I părea prea mare, hăuri ameţitoare, vârfuri 

înalte, teşite ori ascuţite, frig pătrunzător, ca-n prag 

de iarnă, ciobanii purtând înapoia oilor căciuli cu 

urechi, iar comercianţii de la chioşcuri umblând 

încotoşmăniţi de parcă ar fi fost în dricul iernii. 

Cărări şi drumuri întretăindu-se urcă şi coboară peste 

tot, pe plai, semn că şi pe aici viaţa curge normal, 

doar nouă părându-ni-se altfel. Acolo, pe la cotele 

cele mai înalte, în aerul puternic ozonat, un măgăruş, 

proiectat pe înaltul cerului siniliu, postat de-a 

douălea în mijlocul şoselei, desprins oarecum de 

suratele lui, îşi găsi să ne întâmpine, cât de 

impasibil, Doamne!, cu bărbăţia lui straşnică, scoasă 

la vedere toată câtă era, bărbăţie vrednică de mari şi 

multe laude. Ceea ce şi noi am făcut cu toţii, 

meritându-le din plin! Părea scula lui ridicată la rang 

de trofeu.  

Îl ocolim încetişor ca să nu-i tulburăm starea 

euforică în care căzuse proţăpit pe toate cele patru 

picioare ale sale, şi-l părăsim, nu fără regrete că nici 

un aparat de fotografiat nu i-a nemurit imaginea.  

Staţiunea Rânca, la care ajungem în drumul 

nostru către Novaci, impresionează mai mult prin 

altitudinea la care se află, 1600m, decât prin 

frumuseţea ei. Este situată la 18 km de oraş, bazele 

ei fiind puse în anul 1930, la câţiva ani primul 

ministru Gh. Tătărăscu construind aici cabana 

centrală. După Revoluţie s-a extins, acum aflându-se 

în plină dezvoltare. Cum stratul de zăpadă, de peste 

2m, persistă din decembrie până în aprilie, staţiunea 

este căutată mult de amatorii de schi.  

La rândul lor, Dealurile Subcarpatice, de la 

Novaci la Curtea de Argeş, prin toate ale lor, case, 

livezi, fâneţe, copaci seculari răzleţi, adevărate 

podoabe ale naturii, ne reţin atenţia mereu trează, 

lăsând, din loc în loc, răgazuri de-o clipă unor 

exclamaţii suite din adâncul inimii către afară. Le 
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urmăream pas cu pas, ochii mobili şi curioşi trecând 

cu repeziciune de la unele la altele ca-ntr-o peliculă 

cinematografică.  

Din toate, ceramica de Horezu – cu 

binecunoscutul simbol al ei, cocoşul de Horezu, 

alături atâtor altor motive ale ei: soare şi stele, şerpi 

şi peşti, copaci, frunze şi flori, oameni şi destine, 

linii drepte şi ondulate, brâuri şi spirale, pomul 

vieţii, coada de păun, toate în culorile-i specifice, 

roşul şi galbenul de Horezu, afişate pe pereţii 

caselor, în nelipsitele holuri cu coloane, pe porţi – se 

detaşează vădit, admirând-o, atât cât s-a putut, din 

fuga maşinii. Răspândită prin schimburile dintre 

olari şi oieri, s-a impus pe o largă şi cuprinzătoare 

întindere, astăzi devenind un adevărat brand al 

acestei zone etno-folclorice.  

Tăiem, între multe altele, de-a lungul satul 

Tomşani, aşezarea cu numele ei stârnindu-mi 

duioase aduceri-aminte din vremea copilăriei. Aici, 

vecina mea, Ana a lui Brotea, îşi purtase anii vieţii 

alături de Vasile Găman al ei, cu isteţimea şi şarmul 

dăruite de Domnul, încântându-şi colegii de şcoală, 

unde lucrase ea, bună parte din ani, ca îngrijitoare. 

La vremea măritişului stârnise mirare, trecând odată 

cu asta munţii în Regat. Ce minune! Câtu-i Ardealu 

de mare – ziceau gurile rele – nu şi-o putut şi ea găsi 

unu, să nu plece pe lumea aialaltă! Mânca-o-ar 

amaru s-o mânce! Şi mumă-sa plângea de se rupea, 

dar, ce să-i mai facă?! Aşa, Ana şi-a dus viaţa mereu 

c-un spine în suflet, dorul de-acasă însoţind-o 

pretutindeni pentru totdeauna. Cu el trecând şi apa 

Styxului! 

Pe toată întinderea drumului, în câmp şi la 

porţi, în pieţe şi tarabe însingurate, pepeni galbeni şi 

verzi, legume şi fructe împodobesc peisajul. 

Cumpărăm şi noi pepeni, şi de-un fel, şi de celălalt, 

pe care însă i-am părăsit, serbezi şi fără gust, abia 

începuţi, într-un popas, aproape de monumentul 

grandios, ridicat în cinstea drumarilor argeşeni, 

căzut acum într-o nemeritată stare de degradare, de 

batjocură şi defăimare. Poate o fi stârnit, cu fastul 

său şi-a acareturilor din jur, invidia unora, căci 

raportat la placa atât de modestă închinată 

constructorilor Transfăgărăşanului, e într-adevăr 

cam mare distanţă şi discrepanţă. Păcat, şi de pepeni, 

şi de monument! 

Cam pe la jumătatea drumului dintre Curtea 

de Argeş şi Câmpulung, traversăm, prin partea sa 

nordică, cea mai frumoasă aşezare de pe Râul 

Doamnei, Domneşti, aşezare mare şi bogată, intrată 

în circuitul cultural naţional prin revista Pietrele 

Doamnei, revistă editată de Fundaţia Petre 

Ionescu-Muscel, purtând pe frontispiciu un moto 

încurajator pentru zilele noastre: Vom fi iarăşi ce am 

fost şi mai mult decât atât (Petru Rareş). O revistă de 

frumoasă şi profundă ţinută, apărând graţie unor 

oameni inimoşi precum George Baciu, Ion C. Hiru, 

acad. Gheorghe Păun ş. a., cu colaboratori răspândiţi 

mai pe toate plaiurile româneşti.  

Apucăm pe drumul care duce către pasul 

Rucăr-Bran din masivul Bucegilor, cu aşezări tot 

una şi una, aproape legate între ele, laolaltă alcătuind 

un tot de o frumuseţe negrăită, cu care nu multe zone 

ale ţării se pot lăuda. Şi totuşi, satele şi-au păstrat 

individualitatea rustică, o anume simplitate a traiului 

de zi cu zi, modernul pătrunzând pare-se mai greu. E 

vremea fânului, cu mic, cu mare, lumea fiind prinsă 

la lucrul câmpului. Cu furci şi greble pe umăr, am 

mai văzut furci de lemn cu două coarne!, şi greble, 

tot de lemn, cu colţi mărunţi şi deşi, care pe la noi au 

cam dispărut din inventarul ţăranilor, atâţia câţi mai 

sunt, lucrările acestea fiind efectuate acum cu maşini 

agricole. Am apreciat responsabilitatea cu care fac 

lucrul, firicel de fân nerămânând nestrâns, cu iarba 

lor scurtă şi deasă, de un verde crud, primăvăratic, 

fâneţele părând un adevărat gazon, bine întreţinut, de 

pe marile stadioane sau din parcuri de renume.  

Trecem dintr-o depresiune într-alta, de la cea 

a Dâmbovicioarei, la cele ale Podului Dâmboviţei şi 

Rucărului, pe serpentine care de care mai strânse şi 

mai ameţitoare, cu fiecare din ele deschizându-ni-se 

privelişti noi, superbe, încântătoare. Ajunşi pe 

coama dealului, facem un scurt popas, priveliştea ce 

ni se desfăşura dedesubt fiind cu adevărat 

extraordinară, exaltantă. Şi asta nu doar nouă 

petrecându-ni-se şi nu doar la vremea verii. Oricare 

ar fi anotimpul în care ea se dăruieşte privirii, 

rămâne aceeaşi: A nins cu nea de floare pe prunii 

din livezi/ Şi munţii de la Rucăr cu iarna lor îi vezi, 

zicea şi poetul de la Florica, Ion Pilat, nepot după 

mamă al lui Ion C. Brătianu, privind în zare, din 

partea opusă locului unde ne aflam noi. Nu e de 

mirare, şi abia acum înţeleg, de ce colegul şi 

prietenul Ştefan nu renunţă la o proprietate aflată 

aici, la Moeciu, în ciuda distanţei atât de mari faţă de 

casă. Căci, pe aici, raiul şi-a făcut din totdeauna şi, 

pare-se, pentru totdeauna, cuib… 

Sinaia. Lume multă, forfotă mare, de vacanţă.  

Numele oraşului este legat de mânăstirea 

întemeiată aici la anul 1695 de Marele Spătar Mihai 

Cantacuzino în urma unei călătorii făcute la Locurile 

Sfinte care, ajungând şi pe muntele Sionului, pe 

locurile unde Moise a primit Tablele Legii, 

conţinând cele zece porunci, a hotărât să-i dea 

numele Sinaia, cu rădăcina, după cum lesne se poate 

observa, în numele muntelui. Biserica este construită 

în stil brâncovenesc, cu pronaos, naos, altar şi 

coridor înconjurător cu coloane. După anul 1840, 

sporind numărul călugărilor, s-a ridicat biserica 

nouă. Mânăstirea Sinaia este numită şi Catedrala 

Carpaţilor.  

Pensiunea Popasul Haiducilor, nu departe de 

Castelul Peleş, ne găzduieşte două zile şi două nopţi, 

de aici pornind la obiective prea bine ştiute: Castelul 



Astra blăjeană, nr. 3 (68), septembrie 2013 

 

41 

Peleş, ridicat, ca reşedinţă de vară, de regele Carol I 

între anii 1873-1914, Pelişorul, palat construit de 

acelaşi Carol între 1899-1902, drept reşedinţă de 

vară a principilor moştenitori, Ferdinand şi Maria, şi 

Foişorul, cabana de vânătoare a regelui Carol, aici 

născându-se regele Mihai. Sunt construite din banii 

regelui Carol şi nu ai statului român, de aceea ele 

sunt proprietatea familiei regale şi nu a domeniilor 

regale. Nu le putem vedea decât pe primele două, 

doar ele având destinaţie de muzeu, Foişorul fiind 

folosit pentru protocol de către înalţii demnitari ai 

statului român.  

După o scurtă promenadă pe aleile răcoroase, 

părăsim cu uşoară undă de tristeţe locurile vizitate, 

multe părându-ni-se într-o stare precară: pereţi 

coşcoviţi, răvăşiţi de scurgeri de ape din jgheaburile 

atinse de vreme, tâmplărie scorojită gemând după un 

strop de vopsea, fântânile din curţi fără apă ş. a.  

Urcăm şi la Cota 1400 cu telegondola, 

alegându-ne doar cu farmecul călătoriei, acolo sus 

întâmpinându-ne un teren neamenajat, cu privelişte 

deschisă doar către nord, către vale, cea sudică fiind 

obturată de creasta muntelui. O preumblare cam 

pipărată şi fără rost. Bine a zis el românul că cine nu 

deschide ochii… 

Pornim către alt asalt, al Transfăgărăşanului. 

Un drum greu, mai cu seamă pe porţiunea de 13 km 

de la Bâlea Cascadă la Bâlea Lac, drum pe cât de 

dificil de urcat, tot pe atât de greu şi de coborât, în 

ciuda bunei şi modernei amenajări.  

Construit ca drum strategic între 1970-74 de 

Nicolae Ceauşescu este al doilea ca înălţime, după 

Transalpina, la Tunelul de 887 m lungime, ce separă, 

la bază, vârfurile Negoiu şi Moldoveanu, el atingând 

2042m. Are nu mai puţin de 830 de poduri şi podeţe, 

27 viaducte, fiind dislocate milioane de tone de rocă 

de către militarii vânătorii de munte. A răpit multe 

vieţi, aşa cum orice operă măreaţă o face, luându-şi 

jertfe dintre cei vii.  

Poposim la Cascada în trepte de 68 m, cea mai 

mare din România, ne ospătăm bine cu şorici 

proaspăt de porc şi alte delicatese de pe la tarabele 

de aci şi pornim urcuşul cel mare. Ne oprim din loc 

în loc să admirăm dantelăria pe care drumul o ţese în 

urma noastră. Pare de necrezut! 

Lacul glaciar nu se dezminte, totul în jur pare 

învăluit într-o mantie rece, neprimitoare. 

Vrând-nevrând, înghiţim o nouă porţie de frig, 

zăpada iernii trecute şezând cuminte încă la locul ei. 

La cabana de pe lac focul duduie în sobă. De nimic 

însă doar Adişor nu se teme. Cum nici de toate 

celelalte ale traseului. Nu urcase el la popasul de la 

Rucăr până aproape de creasta unui versant de 

rămăsesem îngroziţi gândind la coborâre?! Nu 

încercase cu mâinile lui apa lacului şi zăpada să le 

simtă pe viu temperatura?! Nu coborâse pe-un 

povârniş de speriat, cu bunelul Sili, să ajungă la apa 

lacului de la Vidraru?! Nu urcase, cu bunica mai 

tânără, Doina, în turnul înalt de la baraj să vadă mai 

bine toată preajma?! 

Ne crucim de cei ce ni se arată sus pe creste, 

de oile la păscut agăţate de povârnişul coastei şi de 

înghesuiala şi zarva mulţimii, strânsă aici de 

pretutindeni. Un grup masiv, peste 30 de motociclişti 

polonezi, în costume ciudate, de cosmonauţi, vine să 

sporească şi mai mult vacarmul din preajmă cu 

uzinele lor pe roţi. Unul avea montată cameră de 

filmat pe ghidon, din loc în loc culegând imagini. 

Altul, prin duruitul enorm al motoarelor, asculta 

muzică venită cine ştie de prin ce ascunziş al uzinei 

sale. Opresc în şosea, căci ei apăruseră de pe undeva 

de prin zona lacului, pesemne să-i privească lumea. 

Căci, cu adevărat, păreau coborâţi între noi, 

pământenii, dintr-o altă planetă.  

Cu greu, Neluţu şi Sile scot maşinile la drum 

din furnicarul parcării şi-o pornim din nou. Prin 

tunel, pătrundem iarăşi în judeţul Argeş, pe Argeş în 

jos ajungând la Barajul lacului de acumulare de la 

Vidraru, plin ochi cu apă, nivelul ei aproape 

atingând cei 166 de metri ai nivelului maxim de 

umplere.  

 

 
Cascada de pe versantul sudic, o minunăţie a naturii 

transfăgărăşene 
 

Pe Valea Oltului, sub ameninţarea luminilor 

trimise de farurile maşinilor ce veneau din partea 

opusă, în târziul serii, ajungem, frânţi de osteneală, 

acasă. Toată pasărea îşi are odihna în cuibul ei, iar 

iepurele în culcuşul său se-nveseleşte.  

No comment! ar zice cei de acum.  

 

IOAN POPA 
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VIAŢA CĂRŢILOR 
 

UN UNIVERS ARTISTIC MULTICOLOR ŞI SIMFONIC 
 

timaţi blăjeni iubitori de artă,
 
 

După ce vineri, în 2 august, am văzut o 

parte din pictura lui Horea Cucerzan, care este şi 

rămâne o dominantă a creaţiei sale artistice – astăzi (6 

august) ne întâlnim cu poetul Horea Cucerzan, care a 

publicat de curând o carte de poezii: Păcate-n paradis
1
 

– o carte frumoasă – care reuneşte între coperţile ei şi o 

culegere de poezii şi un album de artă. Aşadar, avem 

în această carte şi pictura şi poezia lui Horea Cucerzan. 

Am avut ocazia să mai vorbesc despre poezia lui Horea 

Cucerzan în urmă cu câţiva ani, când s-a prezentat, tot 

la Muzeul de Istorie o carte a scriitorului Ioan Popa: 

Dialoguri subiective. Pentru mine şi poate şi pentru alţi 

blăjeni, Horea Cucerzan-poetul a fost o revelaţie. Apoi 

am avut bucuria să ne întâlnim într-o emisiune despre 

Blaj – la televizor – pictorul Horea Cucerzan, 

profesorul C. Tatai-Baltă şi subsemnatul; Pictorul mi 

s-a relevat din nou ca scriitor prin expresivitatea 

evocării: vorbind despre profesorul său de limba şi 

literatura română de la Liceul din Aiud – Justin 

Salanţiu, care venise de la Cristurul Secuiesc, unde 

fusese dascălul lui Marin Preda, care are cuvinte de 

preţuire pentru acesta în romanul Viaţa ca o pradă.  

Atunci în acea emisiune despre Blaj, Horea 

Cucerzan a afirmat un lucru, care a contrariat pe mulţi: 

unirea, unitatea naţională s-a făcut la Blaj!? Tot aşa 

cum a contrariat exclamaţia lui Ioan Alexandru în 

decembrie ' 89 – Hristos a înviat! Ele cuprind însă nu 

un adevăr de suprafaţă ci unul de profunzime. La Ioan 

Alexandru – era „bucuria şi convingerea că pentru 

poporul românesc începe o renaştere spirituală”; la 

Horea Cucerzan sublinierea unei coordonate 

fundamentale a activităţii şi operei dascălilor Blajului 

de la reprezentanţii Şcolii Ardeleane până la Augustin 

Bunea: aspiraţia spre unitatea naţională, „Câmpia 

Libertăţii (unde s-a strigat „Noi vrem să ne unim cu 

Ţara!) – dă în floare în Alba Iulia” – cum spune un 

poet.  

Păcate-n paradis?„În domeniul liric, tendinţa 

spre originalitate [„în alegerea titlurilor”] e în largul ei. 

Titlul devine o creaţie în sine, dificilă, fiindcă trebuie 

să comunice ceva esenţial despre operă şi să concureze 

cu succes titlurile coexistente (ale altor poeţi), iar asta 

într-o formă laconică, de mare densitate semantică”. (v. 

Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, Editura 

Eminescu, Buc., 1983, p. 76) Adeseori poeţii iau ca 

titlu al volumului titlul uneia din poezii, al unei poezii 

reprezentative care poate fi socotit o profesiune de 

credinţă, o artă poetică. Aşa procedează Horea 

Cucerzan cu volumul Păcate-n paradis.  

                         
1 Horea Cucerzan, Păcate-n paradis? Dana/Art, Iaşi, 2013 

Despre poezia lui Horea Cucerzan, ca şi despre 

pictura lui, au scris nume importante ale literaturii 

contemporane: Ana Blandiana şi regretatul Ion Iuga – 

prefaţând primul său volum de versuri, Larma 

puterilor; aşa cum acest volum este precedat de o caldă 

prezentare semnată de esteticianul Albert Kovács, un 

specialist în literatura universală, reputat comentator al 

operei lui Dostoevski. Ana Blandiana vedea în creaţia 

poetică a lui Horea Cucerzan, pe de o parte – o poezie 

de inspiraţie folclorică (evidenţiată în folosirea 

monorimei, a resurselor expresive ale magiei şi 

descântecului, dar şi a unor poetice regionalisme) iar, 

pe de altă parte, o poezie directă, cu o mare limpezime 

a rostirii poetice. Ion Iuga îl integra în tradiţia poeziei 

ardelene, prin sinceritatea şi gravitatea tonului, 

descoperind înrudiri cu lirica lui Ioan Alexandru.  

Prefaţatorul recentului volum, preferă să 

distingă două linii tematice şi să le ilustreze prin câteva 

poezii reprezentative:O poezie a condiţiei umane şi 

sacralitatea fiinţei umane, ilustrată prin poemul Să 

distingi lumina fiinţei: 

„Ai văzut desigur lumina, / călcată în picioare, / 

ai văzut-o strivită/ şi n-ai ridicat-o, / n-ai lecuit-o, / n-ai 

spălat-o, / ai lăsat-o în umbra durerii, / nici măcar n-ai 

ştiut/ că-i o lumină naturală, / fără egal, lumina omului, 

/ fiinţa lui secată într-un deşert!/ Se-ntâmplă poate 

într-o viaţă/ să distingi lumina fiinţei/ care nu lărmuie, 

nu zornăie, / dar arde lăuntric divin. / Se întâmplă să ai 

şi tu harul/ acestui miracol, poate/ lumina ta să 

cutreiere/ viaţa, conştiinţa, simţurile, / odiseele, 

bucuriile, paradisul/ sau secunda morţii şi-a iubirii/ 

altor tărâmuri, a altor înţelesuri/ şi cineva s-o 

strivească/ ca pe o floare aşezată-n roua unei dimineţi 

răstignite. / Se-ntâmplă să ai picioarele/ însângerate de 

stigmate/ şi leacul acelei lumini/ să te înalţe mai sus 

decât suferinţa/ acolo în altarul sfinţit de puritate. / Ai 

văzut desigur lumina, / miracolul din iarbă sau din 

straie, / din trupul iubirii, / sau din muribundele 

speranţe, / şi ai trecut strivind balsamul/ învierii sau 

uitându-l, / şi te-ai rănit fără să crezi, / zidindu-ţi 

propria încercare/ când ai călcat lumina fără straie, / 

stigmatizând fiorul.” 

Titlul este un îndemn – şi Horea Cucerzan are 

preferinţe pentru asemenea titluri îndemn. Poezia are 

forma unei convorbiri, cu un interlocutor imaginar şi 

generic – prin frecvente adresări directe la persoana a 

II-a: ai văzut, n-ai ridicat-o, n-ai lecuit-o, să ai, ai 

trecut, ai călcat ş. a. Metafora simbol este lumina, 

repetată de 8 ori şi gândul unei raportări la poezia lui 

Blaga – Eu nu strivesc corola de minuni a lumii este 

explicabil, pentru că această lumină a fiinţei, fără egal, 

lumina omului este adeseori strivită şi, în nepăsarea 

S 
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noastră „n-o ridicăm, n-o lecuim şi n-o spălăm – o 

lăsăm în umbra durerii”. A doua secvenţă este 

dominată tot de un verb – se-ntâmplă -, arătând 

raritatea acestui miracol de „a distinge lumina fiinţei”, 

privilegiu dat artiştilor adevăraţi, care sondează 

zbaterile şi durerile condiţiei umane, cu preţul greu al 

unor suferinţe intime la capătul cărora au însă bucuria 

să înalţe suferinţa în „altarul sfinţit de puritate. ” Poezia 

are o compoziţie simetrică; în ultima secvenţă revine la 

verbul de început – ai văzut -, urmat de enumeraţii 

metaforice asemănătoare conturând acelaşi univers de 

„lumină a fiinţei” pe lângă care trecem nepăsători, 

ratând ocazia propriei noastre înălţări morale.  

Am desprins din poezia comentată sintagma 

altarul sfinţit de puritate pentru a 

evidenţia componenta religioasă a 

poeziei lui Horea Cucerzan cu 

transparente referiri la fragmente 

biblice:Sensul Genezei. Între 

sublim, taină şi păcat, o 

interpretare teologică originală a 

începutului primei cărţi din Biblie 

ce poate fi raportată la poemul lui 

Ion Heliade Rădulescu, 

Anatolida. În aceeaşi sferă 

tematică se înscriu poeziile: Visul 

mărului muşcat, Străin pe 

potecă-n rugăciune, Să urci 

scările cerului, Doamne, lungă-i 

calea ta, titlu care devine 

repetiţie, sugerând dificultatea 

înălţării la trăirea creştină şi a 

unei necesare autocunoaşteri.  

În contrast cu aceste poezii 

ne apar versurile care înfăţişează 

într-un ton sarcastic, chiar cu accente de pamflet 

eminescian, decăderea moravurilor, degradarea 

condiţiei umane. În poemul Avem enumerarea, pe care 

se întemeiază întreaga poezie, conturează un univers 

vulgar şi superficial, iar Menajerie, elocventă chiar prin 

titlu, capătă accente critice prin sugestia alăturării 

„menajeriei” la societatea umană şi prin ecoul versului 

pamfletar eminescian „În noi totul e spoială, totu-i 

lustru fără bază” devenind la Horea Cucerzan 

„sara-bandă, sara-bandă, / totu-i lustru şi caracter de 

gaşcă. „ 

O a doua temă, chiar mai frecventă decât prima, 

dar în strânsă legătură cu ea, pentru că e dificil să 

facem distincţii nete, este iubirea. La Horea Cucerzan 

iubirea apare în plenitudinea ei, adamică, fără false 

pudori şi sunt chiar vocabule care ar putea – cum se 

spune în limbajul ştiristelor de la televiziune – să-i 

afecteze emoţional pe unii pudibonzi. De aceea, pe 

lângă raportarea ce-o face Albert Kovács, la Anton 

Pann cu al său volum Spitalul amorului, adaug una 

care mi se pare mai concludentă: Emil Brumaru cu 

volumele Submarinul erotic, Ne logodim cu inel de 

iarbă etc. O poezie definitorie pentru viziunea iubirii în 

lirica lui Horea Cucerzan este cea care dă titlul 

volumului Păcate-n paradis: „Ne rupem, / Ne rupem 

târziu/ Din trupul păcătos şi impur, / Tu vii de 

niciunde, eu zac, / Misterele ard sufletul tău în cerdac!/ 

Se-ntâmplă să fim vagabonzi/ sfădiţi de un neam de 

irozi. / Acelaşi spate de fum delirant/ îmi plimbă şi îmi 

afumă/ zilnic sufletul împăcat. / Mai viu mă-ntorc în 

trupul tău, / atins de harul ce încă nu-l văd, / urmăresc 

fiecare risipă a ta în abis, / o ploaie de păcate în vis, / 

ploaie de păcate-n paradis. / Târziu, mă întreb/ de unde 

oare harul/ păcătosul, inelarul, / preacurvind doar cu 

zadarul/ şi de unde neputinţa/ ce 

îmi arde nefiinţa. / Ne rupem, ne 

rupem pustiu/ din aerul acesta 

sordid şi târziu. ” Este, de 

asemenea o temă cu evidentă 

trimitere biblică. Paradisul a 

constituit o temă poetică în lirica 

universală (v. Milton Paradisul 

pierdut) şi în lirica românească, 

de-ar fi să pomenim numai 

cunoscuta poezie a lui Blaga, 

Paradis în destrămare. Şi aici 

două cuvinte, verbul ne rupem şi 

adverbul târziu luminează sensul 

poeziei pe care l-am enunţa într-o 

presupusă interogaţie: Este 

posibil paradisul terestru? La 

impedimentele ştiute: suferinţă, 

boală, moarte, poezia lui 

Cucerzan adaugă insistent eterna 

ispită a femeii şi a iubirii carnale. 

Poezia nu absolvă de păcat, dar exprimă speranţa că 

măcar târziu şi cu sincere remuşcări „ne rupem/ de 

trupul păcătos şi impur”, „rupere” care în final 

înseamnă şi o desprindere dintr-un univers social 

sordid. Dar pentru a contracara această viziune în altă 

poezie ne întâmpină această confesiune: „N-am fost 

măcelar/ şi nici cămătar de amor. „ 

Poezia este asemenea picturii, spunea Horaţiu. 

Deşi mai târziu Goethe în Poezie şi adevăr combătea 

această aserţiune horaţiană arătând că fiecare artă are 

limbajul ei artistic propriu şi trebuie judecată după 

genul şi specificul ei, totuşi pictura sau muzica pot 

completa sugestiile unei poezii, pentru că în poezia 

modernă poetul nu spune totul, considerându-l pe 

cititor un fel de coautor. Volumul lui Horea Cucerzan 

oferă numeroase exemple de asemenea „completări” a 

sugestiilor poetice prin picturile ce se adaugă poeziilor 

pe care cititorul le va identifica singur.  

ION BUZAŞI 
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IOAN SENI (COORDONATOR), ASOCIAŢIUNEA ASTRA REDIVIVA. SESIUNE 

INTERNAŢIONALĂ (NĂSĂUD, 2010) 
Sibiu, Editura Asociaţiunii ASTRA, 2012 

 
 105-a Adunare Generală Anuală a Asociaţiunii 

ASTRA, dedicată împlinirii a 20 de ani de la 

reluarea activităţii ASTREI (1990 – 2010), 

Asociaţiunea ASTRA REDIVIVA, a avut loc la Năsăud, 

judeţul Bistriţa-Năsăud, în perioada 08 – 10 octombrie 

2010, reunind delegaţi din 40 de Despărţăminte (filiale) şi 

din numeroase cercuri astriste din România. Tema 

adunării a fost: ASTRA – realităţi şi obiective astriste 
naţionale şi europene în context internaţional, 

urmărindu-se prelungirea activităţii 

ASTREI, pentru că, pe noi, românii 

de pretutindeni, ne apropie sufletul, 

ne apropie limba şi graiul, trebuie 

să ne apropie şi faptele.  

Programul amplei 

manifestări a inclus o sesiune 

internaţională de comunicări, ce s-a 

bucurat de mult interes şi de un 

număr impresionant de participanţi. 

Temele anunţate au fost repartizate 

în următoarele secţiuni: ASTRA – 

trecut, prezent şi viitor; ASTRA 

etnoculturală; ASTRA şi românii 

din afara graniţelor; ASTRA şi 

Biserica; ASTRA şi Şcoala; 

Secţiunea istorică a ASTREI; 

Secţiunea literară a ASTREI; 

Secţiunea ştiinţifică a ASTREI.  

Volumul Asociaţiunea Astra 
Rediviva. Sesiune internaţională (Năsăud, 2010), 

coordonator prof. Ioan Seni, apărut la Editura Asociaţiunii 

Astra din Sibiu, în anul 2012, reprezintă un nou omagiu 

adus Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura română şi 

Cultura Poporului Român – ASTRA, ale cărei activităţi şi 

înfăptuiri de prestigiu au aşezat-o în rândul instituţiilor 

culturale româneşti: „Ea a reuşit să adune sub cupola ei 
toate energiile pozitive ale românilor, trezindu-le 

conştiinţa naţională şi dorinţa de emancipare naţională, 

socială şi economică”. (Dumitru Acu, p. 11).  

Cartea de faţă cuprinde prezentarea tuturor 

manifestărilor prilejuite de Adunarea Generală de la 

Năsăud şi lucrările susţinute la sesiunea ştiinţifică 

internaţională de comunicări, venind în întâmpinarea 

anului jubiliar 2011, când s-au împlinit 150 de ani de la 

înfiinţarea Asociaţiunii ASTRA.  

Cu acest prilej, profesorul Ioan Seni – preşedintele 

Despărţământului Năsăud, astriştii năsăudeni şi 

conducerea ASTREI Centrale – preşedinte prof. univ. dr. 

Dumitru Acu au înfăptuit „un act de mare curaj şi 

responsabilitate”. (Ioan Seni, p. 13). Remarcăm structura 

riguroasă a volumului, implicarea totală, hărnicia, 

dăruirea şi perseverenţa pentru împlinirea unui ţel nobil: 

tezaurizarea unei bogăţii de informaţii culturale, având în 

prim-plan Asociaţiunea ASTRA în amploarea şi 

diversitatea ei.  

Structurat în trei părţi (A 105-a Adunare Generală 

a Asociaţiunii Astra, Sesiunea internaţională de 

comunicări «Astra Rediviva – Obiective naţionale şi 
europene în context internaţional” şi Adenda), volumul 

de faţă, de dimensiuni impresionante, reuşeşte să 

contureze, în mod strălucit, rolul Asociaţiunii ASTRA în 

slujba idealului de unitate naţională, realizările sale având 

ecouri în plan naţional şi european.  

Prima parte ilustrează Programul Adunării 

Asociaţiunii ASTRA, lista 

participanţilor, mesajele de apreciere 

ale invitaţilor, expuneri jubiliare, 

lansări de carte şi reviste, vernisaje 

ale expoziţiilor, rezoluţia adunării ş. 

a. În partea a doua a volumului, cea 

mai amplă, sunt prezentate cele opt 

secţiuni ale sesiunii ştiinţifice 

ASTRA şi lucrările tuturor 

participanţilor, calitatea şi noutatea 

materialelor motivându-i pe iniţiatori 

să găsească resursele necesare pentru 

editarea unui volum de asemenea 

mărime. Ultima parte a lucrării 

demonstrează continuitatea 

ASTREI, întrucât cuprinde 

numeroase şi diverse acţiuni astriste 

ale Despărţământului năsăudean: 

înfiinţarea de Cercuri astriste în 

satele din împrejurimi, organizarea 

de manifestări cultural-artistice dedicate evenimentelor 

importante din istoria ţării, programe culturale, dezveliri 

de busturi, depunerea de coroane de flori, dezveliri de 

plăci comemorative, aniversări, comemorări, festivaluri 

etc.  

Dintre astriştii care au demonstrat că activitatea 

ASTREI este în continuă mişcare şi au adus, prin lucrările 

lor, un omagiu de înaltă cinstire Asociaţiunii ASTRA 

amintim: Ioan Seni, Dumitru Acu, Victor V. Grecu, 

Dumitru Mureşan, Liviu Rusu, Dorel Coc, Octavian 

Bologa, Dumitru Borţan, Ion Buzaşi, Silvia Pop, Nicolae 

Suciu, Ana Filip, Alis Seni, Veronica Oşorheian, 

Luminiţa Cornea, Areta Moşu, Viorel Hodiş, Diana 

Tocaciu, Ioan Lăpuşneanu, Ligia Dănilă, Liviu Dârja ş. a.  

Volumul Asociaţiunea Astra Rediviva, coordonat 

de profesorul Ioan Seni, transmite un îndemn la 

solidarizare, la patriotism, la cultură, la modestie, la 

disciplină, la muncă, adresându-se, în egală măsură, 

oamenilor de cultură şi tinerilor, întrucât „Asociaţiunea 

Transilvană pentru Literatura română şi Cultura 

Poporului Român – ASTRA există şi idealul ei de 
realizare a solidarităţii naţionale prin cultură trebuie să 

fie cunoscut şi transformat în ţel comun al tuturor celor 
care vorbesc dulcea limbă română”.  

 

DIANA TOCACIU 

A 
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VASILE GROZAV, DANIELA FLOROIAN, PETRU NEGREA,  
EDUCAŢIE, CULTURĂ, PERSONALITĂŢI ÎN JUDEŢUL ALBA 

Editura Altip, Alba Iulia, 2012 
 

olumul Educaţie, cultură, 
personalităţi în judeţul Alba 
este o sinteză realizată de: 
prof. Vasile Grozav, prof. 
Daniela Floroian, prof. Petru 

Negrea. Apărută la Editura Altip din 
Alba Iulia, în anul 2012, cartea de faţă 
este rezultatul unui proiect de 
anvergură, pornit de la ideea că este 
necesar ca noile generaţii de elevi şi 
locuitorii judeţului nostru să cunoască 
mai multe date referitoare la 
personalităţile din judeţul Alba. Autorii 
volumului consideră că „a pune în 
valoare aspectele de natură spirituală, 
socială şi istorică ale trecutului 
înseamnă a da prestanţă şi, de ce nu, 
credibilitate prezentului”. (p. 5) 

Impresionantul opis cuprinde 68 
de oameni de cultură (Ion Agârbiceanu, 
Sava Albescu, Septimiu Albini, Pamfil 
Albu, Petru Pavel Aron, Ioan Axente 
Sever, Simion Balint, Ignác Batthyány, 
Simion Bărnuţiu, Ovidiu Bârlea, 
Augustin Bena, Gabriel Bethlen, Ion Bianu, Lucian Blaga, 
Vasile Bologa, Alexandru Borza, Ion Breazu, Augustin 
Bunea, Valer Butură, Silviu Cărpinişanu, Mircea Cenuşă, 
Timotei Cipariu, Toma Cocişiu, Aron Cotruş, Ion Creangă, 
Decebal, Radu Demetriu, Alexandru Domşa, Nicolae 
Drăgan, Mihai Eminescu, Nicodim Ganea, Vasile Goldiş, 
Horea, Cloşca, Crişan, Ovidiu Hulea, Avram Iancu, Iancu de 
Hunedoara, Mihail Kogălniceanu, Simion Lazăr, Petru 
Maior, Ioan Maiorescu, Titu Maiorescu, Karoly Majlath, 
Ştefan Manciulea, Iuliu Maniu, Corneliu Medrea, Inochentie 
Micu Clain, Ioan Micu Moldovan, Mihai Viteazul, Ioan 
Mihu, Iacob Mureşianu, Simion Pantea, Dorin Pavel Iosif 
Pervain, Dionisie Pop Marţian, Ion Pop-Reteganul, Dionisie 
Popoviciu, David Prodan, Emil Racoviţă, Ioan Raica, Liviu 

Rebreanu, Ion Sângerean, Simion 
Ştefan, Iosif Sârbu, Petru Şpan, Ştefan 
cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare), 
evenimente istorice (Unirea de la 1 
Decembrie 1918), cetăţi (Apulum, 
Singidava), mişcări culturale (Şcoala 
Ardeleană), regiuni etnografice (Ţara 
Moţilor), prinse între filele unei lucrări 
care va rămâne, peste timp, o 
incontestabilă mărturie a efervescenţei 
gândirii întru frumos de pe aceste 
meleaguri.  

Surprinzând forţa intelectuală şi 
de simţire a personalităţilor judeţului 
nostru, volumul Educaţie, cultură, 
personalităţi în judeţul Alba are ca 
scop educarea tinerilor şi adulţilor în 
spiritul respectului faţă de valorile 
culturale naţionale, faţă de tradiţiile 
poporului nostru; cultivarea creativităţii 
tinerilor; stimularea talentelor în 
cultură, ştiinţă şi artă; deschiderea spre 
celelalte culturi ale lumii şi receptarea 
acestora în spaţiul românesc.  

Felicitări realizatorilor acestei sinteze (prof. Vasile 
Grozav, prof. Daniela Floroian, prof. Petru Negrea) şi 
colaboratorilor (insp. şc. gen. adj. Marcela Dărămuş, înv. 
Lucreţia Miclea, prof. Petru Weinberg, educatoare Crina 
Ghergu, primăriile din localităţile judeţului Alba) pentru 
misiunea pe care şi-au asumat-o „de a transmite şi forma un 
ansamblu structurat de idei privitoare la mediul geografic, 
politic, cultural şi social din ţara noastră, referitoare la viaţa 
şi activitatea marilor personalităţi, cunoştinţe privitoare la 
eforturile şi sacrificiile pe care aceşti oameni le-au făcut”. 
(pp. 5-6)  

 

DIANA TOCACIU 

 
O NOUĂ CARTE DESPRE NICHITA STĂNESCU 

 
vând şansa să trăiască în preajma a trei 
personalităţi ca Nicolae Labiş, Nichita Stănescu şi 
Aurel Covaci, autoarea cărţii – Stela Covaci – 
adună, spre a vedea lumina tiparului, amintiri, 
pagini de poezie, fotografii şi documente de poliţie 
politică care stau mărturie a legăturii strânse de 

prietenie care a existat între soţul domniei sale – Aurel 
Covaci şi Nicoale Labiş (mai întâi), urmând ca după 
stingerea din viaţă a acestuia din urmă, destinul să i se 
împletească într-o frumoasă prietenie cu cel care a fost 
Nichita Stănescu. Legătura dintre cei doi a început când 
„îngerul blond” al poeziei româneşti sau „poliglotul de limba 
română” (după cum el însuşi îşi spunea) avea 23 de ani.  

Cartea a apărut în acest an – 2013, la editura Premier 
din Ploieşti şi se intitulează chiar astfel: „Nichita Stănescu – 
Aurel Covaci: destinul unei prietenii: 1956-1983”.  

În primul capitol – Memoriale – autoarea face o 
scurtă biografie de viaţă şi „culturală” a celor doi, publicând 
şi scrisori a căror valoare devine una de document. Există în 
volum şi note din arhiva ajunsă la CNSAS, dar şi interceptări 
telefonice ale altui scriitor român de valoare – Geo Bogza – 
prieten cu Nichita, dar şi cu familia Covaci şi care, membru 
al Academiei Române, era supravegheat îndeaproape de 
Securitate, urmărit informativ, cu numele de cod 
„BĂTRÂNUL”.  

Urmează, în capitolul al II-lea, documente din arhiva 
Securităţii. În capitolul al III-lea sunt prezentate fotografii 

din arhiva de familie, după care urmează volumul de poezii 
Tânjiri către firesc de Nichita Stănescu, publicat, dealtfel, în 
trei ediţii până acum – prima la Iaşi în anul 1993, a doua la 
Bucureşti în 2002 şi a treia – din nou la Iaşi (2003) – toate 
postmortem. Versurile demonstrează, o dată în plus – dacă 
mai era nevoie – arta poetică a autorului. În cartea semnată 
de doamna Stela Covaci, apărută la 80 de ani de la naşterea 
poetului Nichita Stănescu, sunt publicate şi copii după 
manuscris pentru fiecare poezie din volum.  

Este foarte interesant de urmărit şi destinul domnului 
Aurel Covaci care a trăit între anii 1932-1993.  

Trebuie menţionat şi meritul Casei de Cultură „I. L. 
Caragiale” a Municipiului Ploieşti, sub egida căreia a fost 
editată această carte în cadrul proiectului „80 de ani de la 
naşterea poetului Nichita Stănescu”. În coordonarea 
referentului Gelu Nicolae Ionescu, sub aceeaşi egidă, au 
apărut, începând din anul 2009, 31 volume, dar şi revista 
Atitudini a cărei colecţie poate fi consultată şi la Biblioteca 
Municipală „Şcoala Ardeleană Blaj”.  

”Cartea este un omagiu adus personalităţilor celor doi 
mari prieteni – Nichita Stănescu şi Aurel Covaci, pe care 
i-am văzut împreună de-a lungul a trei decenii, deşi fiecare 
cu alte firi şi haruri, însă cu trăiri convergente. ” (Stela 
Covaci) 

 
ALINA OPREAN 

V 
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EMIL GIURGIUCA, PERSONALITATE EXEMPLARĂ A LITERATURII ARDELENE1 
 
ui

1
Emil Giurgiuca i s-au consacrat, pe lângă 

numeroase articole şi studii critice, două monografii: 

prima – Emil Giurgiuca sub povara vremilor, de 

Liviu Grăsoiu, apărută în anul când s-au împlinit 100 

de ani de la naşterea „poetului Podişului Someşan” şi a doua – 

în acest an, aparţinând doamnei Adriana Todoran, studiu 

monografic ce are la bază teza de doctorat a domniei sale, 

susţinută la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

Născut la Diviciorii Mari, în 1906, 

absolvent strălucit al Liceului „Petru 

Maior” din Gherla, în 1925, urmează 

Facultatea de Litere la Bucureşti. După 

terminarea facultăţii, este profesor secundar 

la o serie de licee din Transilvania: Aiud, 

Brad, Uioara (Ocna Mureş) şi Sighişoara. 

În anii Dictatului de la Viena, se stabileşte 

la Bucureşti, unde desfăşoară o fecundă 

activitate publicistică, dar după instaurarea 

comunismului cunoaşte, ca alţi scriitori 

ardeleni, tratamentul marginalizării. Revine 

după 1965 în publicistică şi în poezie, 

bucurându-se de aprecierea tinerilor 

scriitori care i-au cunoscut meritele sale de 

poet, îndrumător cultural, autor de 

antologii, întemeietor de reviste literare şi 

traducător.  

Aceste aspecte ale unei activităţi literare complexe şi 

variate constituie obiectul de studiu al acestei monografii.  

Ca poet, Emil Giurgiuca reprezintă o sinteză între 

marii poeţi tradiţionalişti ardeleni (G. Coşbuc, O. Goga, Şt. O. 

Iosif) şi lirica înnoitoare sub raportul expresiei artistice a lui 

Blaga. El este, alături de Mihai Beniuc, unul din cei mai 

importanţi poeţi ai Dictatului de la Viena (1940-1944), 

moment tragic în istoria Transilvaniei care îi inspiră volumul 

Dincolo de pădure (1943), comparabil cu volumul colegului şi 

prietenului său, Mihai Beniuc, Cântece de pierzanie. Câteva 

din poeziile acestui volum sunt antologice prin apăsătoarea 

tristeţe pricinuită de suferinţa Ardealului şi prin tonul profetic: 

„Când mă voi întoarce iar la Diviciori, / Pune-mi-oi la clop un 

struţ de flori / Şi cu sânziene m-oi încinge. / – Satule bătrân, nu 

plânge!” 

Emil Giurgiuca este unul dintre marii tălmăcitori în 

româneşte ai poeziei maghiare, continuând în această privinţă 

pe Andrei Mureşanu, Şt. O. Iosif, Octavian Goga şi alţii. 

Despre calitatea traducerilor din literatura maghiară, s-au 

exprimat câţiva poeţi cunoscuţi ai acestei literaturi: „Am fost 

curioşi – scrie Beke György – care au fost traducătorii selectaţi 

de către editura de stat demni de a prezenta publicului român 

lirica maghiară. Chiar după citirea primelor pagini, am ajuns la 

concluzia că liricii maghiari, clasici şi moderni, au găsit în 

Emil Giurgiuca un tălmaci vrednic”.  

Emil Giurgiuca, pe lângă remarcabila sa activitate 

didactică, dar în strânsă legătură cu aceasta, este un întemeietor 

de reviste şi publicaţii ardelene în perioada interbelică. Revista 

„Abecedar”, apărută la Brad, este o oglindă a literaturii 

transilvane din acea epocă şi, alături de „Gând românesc”, 

revista lui Ion Chinezu, este publicaţia transilvană cu evidente 

tendinţe de înnoire artistică. Revista „Dacia”, scoasă la 

                         
1 Adriana Todoran, Emil Giurgiuca, studiu monografic, Editura 

Altip, Alba Iulia, 2013.  

Bucureşti în anii grei ai Dictatului, este o chemare la rezistenţă 

naţională prin forţa cuvântului poetic: „Când conducătorii 

slugarnici au uitat de demnitatea neamului lor, când un 

groaznic sentiment de neputinţă fu lăsat să cuprindă cetatea, 

poetul ar fi trebuit să se ridice profetic şi, odată cu el, să ridice 

de la pământ sufletele căzute, bolnave de moarte ale celor 

slabi. Cuvântul lui de flacără ar fi trebuit să spargă zidurile 

acelei criminale nepăsări, să oprească cu mâinile lui surparea 

lăuntrică a ţării”. După revenirea în 

literatură, în anul 1966, i se încredinţează 

conducerea revistei „Colocvii”, una din 

cele mai bune publicaţii de îndrumare a 

şcolii româneşti. Ardeleanul Emil 

Giurgiuca vorbeşte despre menirea şcolii 

cu înflăcărarea patriotică a reprezentanţilor 

Şcolii Ardelene: „Convertirea elementelor 

de cultură universală la ideea progresului 

intern a fost direcţia majoră a şcolii 

româneşti din trecut. Dar câtă strădanie 

(…) pentru a deveni un instrument de 

cultură pentru întregul popor, principii 

codificate de cărturarii «Şcolii Ardelene», 

promontoriu înalt de pe care au descins 

rânduri de cărturari, aducând flacăra 

dincoace de munţi, începând cu fondatorul 

şcolii româneşti de la Sfântul Sava, în tot 

lungul secolului al XIX-lea!” 

Într-o conexiune benefică reviste-editură este 

activitatea lui Emil Giurgiuca în vremea cât a fost profesor la 

Sighişoara, la Liceul „Principele Nicolae”, când a coordonat 

Editura „Miron Neagu”. Este o editură de prestigiu în 

Transilvania din perioada 1918-1940, unde au debutat câţiva 

scriitori importanţi: Mihai Beniuc, Grigore Popa, George 

Boldea, Ion Vlasiu şi Giurgiuca însuşi, cu volumul 

Anotimpuri.  

Un merit de căpetenie în activitatea literară a lui Emil 

Giurgiuca îl reprezintă alcătuirea de antologii: Poeţi tineri 

ardeleni (1940) este o selecţie exigentă şi cu înaltă pricepere 

artistică realizată din noua lirică ardeleană. Sunt prezenţi în 

paginile acestei antologii: Mihai Beniuc, Radu Brateş, Ştefan 

Baciu, Teofil Bugnariu, Ion Moldoveanu şi alţii, cu un grupaj 

reprezentativ de poeme, precedat de câteva rânduri esenţiale 

despre specificul poeziei lor. Iar Transilvania în poezia 

românească (1943) este corespondentul în antologie al 

îndureratelor versuri inspirate de Dictatul de la Viena. Şi aici, 

pe lângă o cunoaştere completă a poeziei ardelene de la Ion 

Budai Deleanu şi până la Mihai Beniuc impresionează justeţea 

unor caracterizări memorabile ale poeziei inspirate de istoria 

dramatică a acestei provincii româneşti, oglindite chiar prin 

titlurile capitolelor, atât de sugestiv formulate: Transilvania în 

lanţuri (1784-1894), Chemarea Transilvaniei (1894-1914), 

Patria şi războiul pentru Transilvania (1914-1918), 

Transilvania liberă (1918-1940) şi, în sfârşit, capitolul cel mai 

dramatic, Transilvania sfâşiată (1940).  

Cu aceste aspecte prezentate documentat şi 

convingător, studiul monografic al doamnei Adriana Todoran 

conturează portretul literar al unei personalităţi remarcabile din 

literatura transilvană.  

ION BUZAŞI 

L 
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MONICA GROSU, LITERATURA APUSENILOR. O INCURSIUNE 
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013 

 
rezenţă activă cu articole, studii şi eseuri, 
recenzii şi cronici în paginile revistelor literare 
ori în volume colective, dar şi în volume de 
sine stătătoare: Petru Comarnescu, un 

neliniştit în secolul său (2008), cu care a obţinut 
premiul pentru debut al Filialei Cluj a Uniunii 
Scriitorilor din România, Lecturi în oglindă (2010), 
volum răsplătit la rândul lui cu Premiul pentru critică 
literară al Uniunii Scriitorilor, Filiala 
Alba-Hunedoara, nu demult obţinând şi titlul de 
doctor în filologie (2008), tânăra profesoară de la 
Colegiul Naţional din Sebeş (născută la Şugag – 
Alba în anul 1976) vine în faţa cititorilor, mai 
degrabă a celor pasionaţi de fenomenul literar şi mai 
cu seamă a specialiştilor în domeniu, cu un nou şi 
consistent studiu de istorie şi 
critică literară, Literatura 
Apusenilor. O incursiune 
(2013). După cum însăşi 
autoarea notează în Cuvântul 
introductiv: lucrarea de faţă se 
doreşte un exerciţiu de 
recuperare şi readucere în 
discuţie a unor scriitori, în speţă 
ardeleni, dar nu exclusiv, care 
au abordat, în scrierile lor, 
spaţiul de tradiţie şi românitate 
al Munţilor Apuseni. Doar 
schiţate unele profiluri, gen 
medalion literar, în prima parte a 
lucrării, în partea a doua, apar 
însemnări critice mai elaborate 
asupra unor autori, fără a avea 
pretenţia, cum nici intenţia unei 
tratări exhaustive, ci mai degrabă 
de a deschide o perspectivă şi de 
a reactiva astfel, voci literare 
circumscrise, într-o mai mică 
sau mai mare măsură, 
Apusenilor.  

Cartea este structurată în 
trei părţi, primele două, Apusenii în cadrele 
imaginarului social şi Profiluri literare în gestiunea 
timpului, de mai mică întindere, cu rol de a introduce 
şi familiariza cititorul cu tema propriu-zisă, pe care o 
tratează într-o manieră demnă de toată lauda în 
partea a treia, Sintonii analitice, cea mai 
cuprinzătoare, de altminteri, şi mai consistentă dintre 
ele, aici autoarea acordând pe aceeaşi frecvenţă 
nume remarcabile ale literaturii Apusenilor. Aşa, la 
loc de frunte sunt aşezate, după cum de altfel se şi 
cuvine, nume ilustre precum Ion Agârbiceanu, Geo 
Bogza, Aron Cotruş, urmate, la rându-le, de-un şir 
consistent de poeţi: Alexandru Andriţoiu, Ion Horea, 
Ion Brad, Dumitru Mălin, Ion Mărgineanu, 
Gheorghe Dăncilă, Teofil Răchiţeanu, şi de 
prozatori: Cornel Nistea, Mihai Pascaru, Gheorghe 

Jurcă, fiecăruia fixându-i şi tratându-i, printr-o 
sintagmă generalizatoare, o coordonată esenţială a 
creaţiei sale. Astfel, Ion Agârbiceanu este privit şi 
analizat situându-l între observaţia realistă şi 
fascinaţia mitului: este unanim recunoscut meritul 
lui Ion Agârbiceanu în explorarea literară a unei 
zone de fantastic şi mister în lumea ţărănească, de 
revelare a suferinţei umane în toată varietatea ei 
tipologică, de observare a frământărilor sociale 
specifice timpului său, de ilustrare a vieţii autentice 
în numeroasele sale scrieri… (p. 67); Aron Cotruş 
este abordat şi el din acelaşi unghi, al tematicii de 
factură socială, stăruind cu precădere pe suferinţele 
alor săi de acasă: Oriunde în lume, poetul poartă cu 
sine imaginea ţăranilor din satul natal, a minerilor 

oropsiţi de muncă şi întuneric, 
flămânzi şi asupriţi de un stăpân 
nemilos, de aceea poezia sa 
denunţă nedreptatea socială, 
lipsa de libertate individuală, în 
accente de revoltă, în încercări 
convulsionare de a schimba 
cursul unui destin nedrept şi 
incorect… Aşadar, o poezie ce 
implică o anume duritate, una de 
rocă, un stil vizionar şi o 
preferinţă pentru limbajul eruptiv, 
masiv, răscolitor, ca şi pentru 
dorul depărtărilor, resimţit ca o 
premoniţie, încă de la primul 
volum… (p. 102); Ion Horea, un 
clasicizant prin disponibilitatea 
orfică de a redimensiona spaţiul 
tradiţional, cântă încă de la debut 
spaţiul transilvan, universul 
ţărănesc, de aceea imaginile sale 
poetice converg majoritar înspre 
această direcţie… (p. 114), de 
unde şi melancolia originilor; Ion 
Brad, cu repertoriul său tematic 
atât de vast, nu a ocolit nici el 

poezia de inspiraţie socială şi civică, pe cea 
patriotică şi ocazională, la fel cum şi-a comunicat 
mereu melancoliile şi neliniştea, dorul de pământul 
străbun şi vitalitatea de ardelean statornic, 
resuscitând după caz tonuri şi ritmuri de mare 
cursivitate prozodică şi un vădit simţ al versului 
cantabil, simplu şi profund în egală măsură. (p. 
119); Gheorghe Dăncilă, ne apare structurat pe două 
niveluri antinomice: unul al trupului şi al cărnii, cu 
viclene tentaţii şi comori râvnite cu patos, şi un alt 
nivel superior, al dorinţei de transcendere a formei, 
în favoarea luminii divine, a unei înţelepciuni 
absolute, imposibil de îndeplinit prin însăşi natura 
umană. De unde o tensiune ce se încheagă din 
durere, poetul sculptând în imagini o superbă 
lamentaţie asupra condiţiei dramatice a fiinţei pe 

P 
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pământ (p. 171). Dumitru Mălin îşi cântă iubirile din 
amurg, spaţiul Apusenilor fiindu-i cadrul matriceal, 
originar, atât de propice, cadru care şi pentru 
prozatorul Gheorghe Jurcă constituie locul prielnic 
desfăşurării mitului, descătuşării de realul 
acaparator şi saltului în fantastic (p. 157) ş. a.  

Consideraţiile ar putea continua, autoarea 
oferindu-ne suficient material pentru a demonstra că 
spaţiul acesta sacru, al Apusenilor, prin tot ceea ce a 
avut şi are, prin istoria şi frumuseţile sale, s-a dăruit 
şi se dăruieşte fiilor săi cu toate ale lui, bune şi rele. 
Căci oamenii săi n-au avut parte doar de lumină, 
forţele întunericului aducând nu de puţine ori 
suferinţă şi durere.  

Un spaţiu cuprinzător este rezervat Reperelor 
bibliografice şi, alături acestuia, lucru mai puţin 

întâlnit, dar atât de în ton cu cercetarea, cu 
informarea şi comunicarea modernă, un altul atribuit 
Webografiei.  

Un studiu modern, derulat pe o documentaţie 
amplă, de primă mărime, un exerciţiu de geografie 
literară (Zenovie Cârlugea) prin care Monica Grosu 
caută şi identifică figuri ale spiritului creator al 
Apusenilor spre a fi menţinut, şi chiar sporit, 
interesul pentru valorile acestui spaţiu literar. Un 
studiu în care ultimul cuvânt încă nu s-a spus, un 
studiu lăsat deschis unor cercetări şi analize 
ulterioare, căci Apusenii pot constitui încă un punct 
de rezonanţă pe harta literaturii române de ieri şi de 
azi (p. 6).  

IOAN POPA 

 
DIN NOU PE DRUMURI EUROPENE 

 

ând Europa, fiica regelui Agenon al Tyrului, 

răpită de Zeus, primi în dar de la mai marele 

zeilor continentul fără nume, primi şi 

porunca potrivit căreia numele ei să fie trecut pentru 

totdeauna în cel al pământurilor prea frumoase ce i 

se deschideau înainte, peste ape. Aşadar, din 

totdeauna pământurile fascinante şi frumuseţile 

neştirbite ale bătrânului continent, Europa, au atras 

şi-au încântat privirile, stârnind în suflete trăiri 

profunde, întâlnirea cu 

minunăţiile lumii largi oferind 

prilej de bucurie şi mărturisiri 

sincere şi nedisimulate.  

Cartea lui Vistian Goia, 

Popasuri Europene. Jurnal 

de călătorie, de curând 

apărută la Editura Napoca Star 

din Cluj-Napoca, urmând 

altora de acelaşi gen, fiecare 

ieşire oferind satisfacţia, pe 

lângă cea a admirării de visu, 

şi pe cea a notaţiei şi revărsării 

prin cuvânt a trăirilor oferite 

de toate cele întâlnite în cale, 

se alătură şi răspunde unor 

asemenea porniri şi 

deziderate. Căci, autorul, 

cuprinzând cu sufletul 

podoabele locurilor, ne poartă 

prin timp şi spaţiu, cu maşina Volvo, prin partea 

apuseană a Europei, totul gravitând în jurul oraşului 

Dieppe de pe coasta apuseană a Franţei, pe malul 

Mării Mânecii, pe locurile încărcate de tragism ale 

celui de Al Doilea Război Mondial urmare a celei 

mai mari operaţiuni amfibie din istorie, ce a implicat 

participarea a aproape trei milioane de oameni, 

Debarcarea din Normandia din iunie 1944. Şi unde, 

băiatul lor, Lucian, locuieşte şi lucrează ca medic. 

De aici, cu soţia, Rodica şi băiatul, autorul se 

aventurează în descoperirea ţinuturilor din jur, de pe 

pământurile Belgiei şi Olandei, pe Valea Loarei ori 

trecând dincolo Canalul, luând ca punct terminus 

Londra cu toate măreţiile ei.  

Cartea este 

structurată pe mai multe 

părţi: Partea I, O nouă 

călătorie în Franţa (vara 

anului 2009), Partea a II-a, 

Un alt periplu european 

(vara anului 2010) şi 

Partea a III-a, Iarăşi pe 

meleagurile Franţei (vara 

anului 2011).  

Încă de la primele 

pagini curiozitatea şi 

atracţia ne sunt captate 

într-atât încât, odată 

pornită lectura, cu greu 

mai părăsim paginile, ea, 

lectura curgând pe 

nerăsuflate către noi şi noi 

descoperiri. Fiecare 

călătorie îşi are firul ei, cu 

obiective şi popasuri prestabilite, atât de-a lungul 

Europei, până a ajunge la Dieppe, cât şi după aceea, 

de acasă, de la Dieppe, către cele din jur. Şi relatarea 

curge domol: 

În această atmosferă exuberantă intrăm în 

C 
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celebrul oraş (Salzburg, n. n.), ceea ce pentru noi 

doi este chiar o premieră, căci nu l-am mai văzut 

decât din tren.  

Parcurgem străzile ordonate şi curate în 

căutarea unui loc de parcare, pe care-l găsim cu 

greu pe o stradă frumoasă şi umbroasă, unde un 

italian amabil ne-a semnalat locul liber de lângă 

maşina lui. Ne oprim în Piaţa Mozart din apropiere, 

zăbovim un timp la statuia faimosului compozitor, 

născut aici şi devenit un reprezentant strălucit al 

clasicismului vienez, alături de Haydn şi 

Beethoven… (p. 14-15). Cu aceleaşi emoţii, 

însufleţiţi de mari aşteptări, se apropie şi de 

Heidelberg, oraşul bine cunoscutei Universităţi, 

întemeiată în anul 1386: cunoaştem faima celebrului 

oraş, cu informaţii din cărţi, albume, filme, în 

special despre faimoasa Universitate, datând din 

secolul al XIV-lea. De aceea, intrăm în oraş 

pregătiţi parcă să aflăm şi să vedem lucruri 

extraordinare! (p. 83). Numai că, spre regretul lor, 

clădirea fiind în renovare, n-o pot vedea. Oricum, au 

altele în schimb a vedea, de care să se minuneze în 

compensare. Căci Heidelbergul rămâne totuşi 

Heidelberg! 

Autorul ne face părtaşi la călătorie, 

mărturisindu-ne emoţiile şi trăirile, dar şi osteneala 

inerentă unei asemenea aventuri, la anii ce-i poartă 

pe umeri, la care nu puţini îşi oblojesc mădularele, 

de unde odihna la o cafea espresso sau o bere 

nemţească pe terasa unui local, sunt, pe cât de 

căutate, pe atât de bine venite. Aşa se face că fiecare 

călătorie încheiată cu bine devine un prilej de 

bucurie şi mulţumire: Ajungem acasă la ora 2 

noaptea şi răsuflăm uşuraţi, pentru că găsim totul în 

ordine. Toţi patru suntem uşor obosiţi, dar 

surâzători şi veseli, încântaţi de aventurosul periplu 

european al acestei veri. Şi ne felicităm reciproc 

pentru straşnica noastră excursie de-a lungul 

continentului! (p. 182).  

Cercetând şi admirând lucrări arhitecturale sau 

opere de artă de valoare incontestabilă, autorul face 

de fiecare dată, cu multă persuasiune, incursiuni şi 

relatări de ordin istoric ori artistic, domeniu în care 

se dovedeşte pe deplin stăpân, apelând şi la alte 

mijloace prin care socoteşte el că poate antrena în 

mai mare măsură cititorul. Aşa, aleargă până la 

epuizare să vadă, să afle, să ştie, din toate 

dăruindu-ne şi nouă fără reţinere din cele 

înmagazinate despre locurile suprasaturate de istorie 

şi cultură, despre muzee, bulevarde, picturi, 

sculpturi, biserici, clădiri impresionante, pieţe, 

parcuri şi grădini şi atâtea altele, fiecare în parte şi 

toate laolaltă impunându-se prin încărcătura 

spirituală intrinsecă deosebită pe care o comportă. 

Nu sunt scăpate din vedere nici tablourile 

încântătoare oferite de natură ori de viaţa citadină, 

drept urmare, descrierea, ca modalitate de expunere, 

apare frecvent uzitată dând şi mai pregnant culoare 

scriiturii: Soarele stă gata să apună şi învăluie cu 

lumina lui roşietică toată faleza cu digul şi cu 

hotelurile ei, până sus la Castelul de pe stânci. Pe 

măsură ce soarele coboară spre apă, marea se 

înroşeşte şi ea. Iar când soarele dispare după linia 

orizontului, totul ia foc în jurul nostru: cer, pământ 

şi apă. Cerul preia culorile soarelui şi se reflectă în 

marea aprinsă toată ca o flacără (p 100). Sau 

forfota din piaţa sub ploaie, dinaintea casei lor: O 

mămică grijulie, cu umbrela deasupra capului cu cei 

doi copii îmbrăcaţi corespunzător… O duduie 

drăguţă, cu pantaloni roz şi jacheţică neagră, 

înarmată cu un coş pentru cumpărături. O 

gospodină grăbită foc, alergând prin ploaie în şlapi 

şi cu jerseu pe cap… (p. 50).  

Sunt însemnări de călătorie delicioase şi 

încântătoare pe care autorul, devenit personaj, 

secondat îndeaproape de soţia Rodica, neobosită 

parteneră de călătorie şi conversaţie, subtilă 

observatoare a locurilor vizitate, le integrează 

trăirilor lor, chiar şi în condiţiile unei analize 

detaşate, obiective, mai cu seamă atunci când stăruie 

asupra frumosului privit şi analizat din punct de 

vedere artistic. Şi, ca să fie şi mai convingător în cele 

spuse, cartea aduce şi un suport imagistic pe măsură, 

ce încântă privirea şi delectează sufletul.  

Cu stilul captivant şi alert, pe care Vistian 

Goia, după cum şi firea îi este, săltăreaţă şi vioaie, îl 

imprimă încă de la primele pagini, reuşim nu doar să 

ne plimbăm împreună pe drumuri europene, ci să ne 

sporim şi informaţia oferită de cultura, civilizaţia şi 

istoria europeană către care tânjim şi noi, cei atât de 

vremuiţi de vreme.  

Ne va fi oare cu putinţă cândva a le atinge?! 

Ori ne vom mulţumi a le admira şi pe mai departe 

doar prin pana unor condeieri, cum şi acum o facem 

graţie consemnărilor neostenitului nostru peregrin 

transilvan, Vistian Goia.  

IOAN POPA 
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OVIDIU VASILESCU, PRIN LENTILA TIMPULUI. POEZII 
 

el mai recent volum liric al lui Ovidiu 

Vasilescu, intitulat Prin lentila timpului, a 

apărut la editura proprie, Ortoepia din Deva, în 

primăvara lui 2013. Poezia domnului Ovidiu 

Vasilescu respiră adânc religios şi este plasată în 

atemporalul fiinţei. Motto-ul volumului este o 

definiţie: Absida este spaţiul minimal prin care ne 

întâlnim cu omniprezenţa lui Dumnezeu. Aşadar, 

suntem avertizaţi că divinitatea ne cuprinde întreaga 

existenţă în infinitatea şi Iubirea ei. Este mărturisire 

de credinţă poetică şi înţelegere profundă a sensului 

vieţii.  

Între primul poem (Rugină şi timp) şi ultimul 

poem (Mă strigă cineva) este ţesută poetica Fiinţei 

căutătoare, a Iubirii stăpânitoare şi a Frumuseţii 

sufletului care aspiră spre Ideal, spre Absolut. Tema 

dominantă, la fel ca şi în celelalte volume de poezii, 

este timpul, în dimensiunea sa poeticizată (altfel 

interpretate volumele, am putea spune că timpul este 

supratema operei poetice a lui Ovidiu Vasilescu, care 

trasează coordonatele unei poeticităţi originale 

remarcabile).  

In alchimia textului poetic 

vasilescian ne întâlnim cu un 

amalgam de elemente creştine, 

mitologice şi mistice, care 

creează un univers liric distinct. 

Invocaţia poetică e liantul acestor 

elemente şi cheia descifrării (cel 

puţin parţial, atâta cât reuşim să 

percepem la nivel critic) a 

limbajului poetic uzitat. Arta 

poetică prin care este deschis 

volumul de faţă se numeşte 

Rugină şi timp. Ne aflăm, de la 

început, în Arhetip, un dialog 

etern cu divinitatea, care 

marchează conştiinţa poetică 

definitiv, înlesnindu-i întâlnirea 

cu Novatorul (Creatorul), care-l 

arde precum pe biblicul Iov fără 

ca eul liric să aibă vreun reproş 

de adus, din contra, atitutinea sa 

este esenţa vieţii şi a întâlnirii definitive, faţă către 

faţă: „Îngerul morţii a trecut cu vederea / peste 

grădinile mele sărace şi, / cu un gest amplu, sălbatic, 

a ars / cu rugină livada mea roditoare. / Da, el, 

Novatorule, ucenicul Tău, / un Hefaistos hidos, dar 

sublim ! / Cu un gest adânc, cât ar fi, să / zicem, 

uimirea Areopagului, / la auzul cântecelor 

Mahabharatei, / au încremenit şi rod şi livadă, / 

lăsându-mă mai sărac decât Iov. / Nu-i nimic, voi 

veni la Tine, aşa / cum m-a născut mama.  

Poezia acestui volum este poezie religioasă, 

implicită şi explicită. Există texte în care religiozitatea 

este difuză şi texte în care dialogul cu divinitatea, 

precum la vechii antici, este explicit. Metaforă este 

titlul unui poem în care relaţia cu divinitatea este doar 

sugerată discret: „Mileniul III va fi opera prin / care îi 

vom pune în defensivă / pe anticii aceia care, sub / tot 

felul de subterfugii, se / vor iniţiatorii celor mai mari / 

idei novatoare pe care, noi, / învăţându-le, spun ei, ne 

vom / ridica, cu un pas mai aproape / de civilizaţia 

Terra Sancta. ”  

Ca tehnică poetică apar cel mai frecvent 

ingambamentul şi paralelismul sintactic dar la nivelul 

limbajului regăsim elemente de metatextualitate, ca 

de exemplu în poemul Imn pentru zeul meu: „Te 

chem azi ca pe îngerul vieţii, / ca pe sfânta Maria te 

chem, / ca să-ţi cânt Ave Împărăteasa / inimii mele, 

pe care tu o ţii în palme, / ca pe un talisman, cu 

care-ţi / luminezi zilele, când eu sunt departe. / […] 

hai, să adunăm ceva soare-n chilia / în care tu vei da 

un concert / avându-l ca partener pe Bethooven / şi 

veţi cânta Sonata Lunii”.  

Imaginile cheie ale 

poeticităţii volumului sunt 

metafore religioase revelatorii 

care se reiau, legând poemele 

precum o corolă blagiană sau un 

cerc al minunilor firii umane 

căutătoare a Absolutului, a 

Perfecţiunii sau, dacă ne gândim 

şi la faptul că autorul a scris şi 

poezie carcerală, ca un lanţ al 

sufletului / trupului încarcerat în 

propria-i artă: Novatorul, 

Înnoitorul, Visătorul, Prinţul, 

Pedagogul, Semnul Cărţii 

Înţelepţilor, Necuprinsul, 

Militantul, Imperatorul. Toate 

acestea sunt metafore ale 

divinităţii: Tatăl Creatorul şi Fiul 

Său, Iisus Hristos, care se 

regăsesc în tot volumul. Acest tip 

de discurs liric, numit în teoria textului 

paratextualitate, prin care eul liric realizează un 

dialog intim, erudit, de tip socratic, este specific 

poeziei vasilesciene şi se regăseşte la nivelul întregii 

sale creaţii lirice.  

Mai fac trimitere doar la două 

texte-capodopere lirice, metafore ale fiinţei poetice 

răscolind etern chipuri ale umanului din noi. Inima 

mea, o vatră încinsă este un text poetic grav, de o 
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frumuseţe interioară unică. Titlul metaforic redă 

mesajul profund al poemului: inima omului este sălaş 

divin, este microcosmos divin: „-Cine-i străinul 

acela, bolnav de singurătate? / Iată, inima mea 

dogoreşte aşa ca o vatră, / pe care Maica Domnului 

îşi leagănă / Pruncul pe picioare şi-i cântă ceva 

despre / Zodia Fecioarelor. / […] – Vino, străine, 

şi-ascultă vuietul lumii, / cântecul cu care scol morţii 

la viaţă, / şi cu jăratecul inimii mele îi voi spăla / pe 

picioare!”.  

Poemul Tu, interfaţa Edenului este remarcabil 

atât sub raport stilistic cât şi prin actualitatea tematică. 

Omul postmodern, omul de azi, pierdut în labiritul 

internetului, îşi poate regăsi, dacă are voinţă, 

identitatea şi credinţa chiar şi în interfaţa 

computerului: „Ne trimiţi câte-un Link / pe care-l ţii 

pe o petală de floare, / şi ne dai parola îngerului bun, 

/ ne dai drumul dintre intersiţii, / dintre-a fi şi a nu ne 

mântui, / decât dacă, tot aşa, pe-o floare, / îţi trimitem 

semnele prin care / recunoaştem că eşti interfaţa / 

Edenului, a luminii şi-a morţii / că eşti rugăciunea de 

zi şi de noapte, / pe care le facem cum Ne ceri / 

întocmai, cap la cap să punem / tastele, pe care-Ţi 

cântăm / Ave Imperator!”.  

Invit cititorii să lectureze aceste poeme atât de 

frumoase prin sobrietatea şi fineţea mesajelor artistice 

şi religioase transmise. Ovidiu Vasilescu este unul 

dintre cei mai valoroşi poeţi români contemporani iar 

opera lui se află încă în orizontul de aşteptare al 

cititorilor – iubitori de poezie şi de artă.  

MARIA-DANIELA PĂNĂZAN  

 
 

SERVUL INOCENŢEI 
Recenzie la romanul scriitorului Ovidiu Vasilescu, Eu, câinele nimănui,  

Editura Ortoepia, Deva, 2013 
 

u, câinele nimănui este un roman jurnal 

care surprinde viaţa unui om în nebănuitele 

împrejurări ale sorţii, în vertijul destinului, 

sub bolta suavă a dragostei materne rămasă 

amprentă pe suflet, după retragerea ei din lume, 

mântuitoare putere de metamorfoză şi imbold pentru 

o viaţă întreagă. Cartea te prinde în zbuciumul 

paginilor ei, în experienţe voalate sub aripa ficţiunii, 

acest somptuos arc care potenţează saltul prin 

capacitatea fanteziei ca portal de evadare, spre a 

spulbera zidurile realităţii, uneori prăbuşindu-se şi 

prinzându-te sub ruine. Este dramă a unui suflet 

aruncat în oceanul însingurării, este o mărturie a 

supravieţuirii prin hăţişurile destinului: în toată 

această escapadă numită viaţă, timpul este de 

esenţă.  

Marin Călţun, personajul care este investit ca 

să depene povestirea, predă jurnalul lui Iosif 

scriitorului, care, prin darul cu care a fost hărăzit, a 

pus pe hârtie pentru eternitate drama unui om. Pe 

prima pagină a jurnalului ni se permite să citim: Nu 

sunt om matur ci doar un adolescent. Viaţa însă m-a 

maturizat de timpuriu, aşadar mă consider 

responsabil de tot ceea ce fac. [... ] Al meu a fost tot 

urâtul din această amplă mărturisire, aşa cum ale 

mele au fost lungile mele zile de înfometare şi frig, 

după cum tot ale mele au fost şi micile bucurii ale 

acelei epoci, care m-au apropiat şi mai mult de mine 

însumi şi de gândul că, aşa cum s-a mai spus, 

nimeni nu poate gândi în locul tău ori gândeşte 

numai distructiv. În aceste cuvinte servul inocenţei 

a scris pentru a lumina acele litere care s-au vrut 

şterse – libertate– dar s-a uitat că ceea ce este scris 

cu foc pe piatră nu poate fi şters sau măsluit.  

Elementele autobiografice, roca brută, in situ, 

care joacă rol în sculptarea pânzei romanului, 

îmbracă forme diverse: nominale, Vasiliev, 

toponimice, Dobrogea, anamnestice, imaginea 

mamei înscrustată în amintire, identificarea unor 

elemente legate de experienţa concentraţionară a 

autorului, din perioada zbuciumată a secerii roşii, 

până la amintirea câtorva dintre lecturile preferate 

ale scriitorului, care l-au influenţat şi format: 

Dostoievski, Tolstoi, Cehov, Wilde, Pirandello, 

Emerson, Jung, O’neill ori Hemingway.  

Povara psihologică este cernută şi filtrată prin 

dăltuirea unor personaje forjate cu moralitate, 

modelate pe nicovala experienţelor trăite, un fier 

înroşit în vâlvătaia tâmplei în care pulsează cerul, un 

cer plumburiu şi greu, dar care aprinde stele în 

suflet. Reflecţiile morale şi filosofice, scrise cu 

italice, însoţesc firul romanului ca experienţă 

autentică în vraja ficţiunii, metaforă a dibăciei 

artistice surghiunite în cotloanele fiinţei, pulsari 

galactici spectaculari: Acolo unde nu există 

dragoste, există doar munţii înalţi de singurătate [... 

]Acolo unde nu există dragoste, există o gravă lipsă 

de emancipare, o mare lipsă de responsabilitate şi 

de dăruire [... ] Acolo unde nu există dragoste există 

urâtul sub toate formele sale. Există nimicnicia, 

disoluţia, abrutizarea şi ura.  

Formula de adresare este la persoana I 

singular, o adresare directă care nu măsluieşte, ci dă 

forţă scrierii, o aduce în faţa ta şi la un moment dat 

se mută în tine. Arta aceasta de a-ţi transmuta 

sufletul în celălalt şi de a-l cuceri definitiv este o 
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tehnică narativă mânuită şi reuşită doar de cei iniţiaţi 

în scrierea cu litere ignee, suprema expresie a 

divinului din om.  

În roman trebuie căutată dimensiunea 

religioasă a vieţii, pe care o sculptează atât de 

frumos scriitorul Ovidiu Vasilescu, în pagini 

admirabile, pornind de la fundamentarea şi clădirea 

unor personaje şi situaţii de inspiraţie biblică până la 

măiestria cu care desăvârşeşte ideea de viaţă, de bine 

şi frumos, de artă pentru a alcătui omul: Nu există 

operă de artă, noi galaxii descoperite ori civilizaţii 

noi, care să valoreze mai mult decât acest licăr 

firav, omul.  

Romanul cuprinde 313 pagini şi este structurat 

pe 22 capitole şi un epilog. Subiectul urmăreşte firul 

vieţii lui Iosif, un copil sărac care rămâne de la 

vârstă fragedă orfan de mamă, lăsat în voia sorţii de 

către tatăl său, îngrijit şi protejat de un frate şi de 

rude, doar atât cât să supravieţuiască, trăind într-o 

casă singur, în condiţii de viaţă primară. După ce o 

cunoaşte pe Rahila, personaj feminin plin de graţie, 

dăruită cu frumuseţe, pianistă, 

se îndrăgostesc şi par a fi 

dăruiţi unul altuia, sub 

oblăduirea familiei Pântea, 

părinţii fetei. Dar destinul este 

nemilos iar tragedia ia locul 

iubirii dintre Orfeu şi 

Euridice, dintre Romeo şi 

Julieta, Iosif devine, în 

împrejurări dubioase, 

prizonier şi este dus în 

Siberia. De disperare că 

iubitul ei nu se mai întoarce, 

neaflând nicio veste de la el, 

Rahila se sinucide. Iosif, în 

lupta nemărginită a spiritului 

după libertate, într-o încercare 

de evadare, sortită eşecului 

dacă ne gândim la marile 

întinderi ale pustiului rece 

siberian, cade pradă unei haite 

de lupi şi moare.  

La nivelul ce trece dincolo de mediocritate se 

află necesitatea artei, a frumosului aşa cum l-a 

exprimat Dostoievski, o metamorfozare prin artă, o 

curăţire spirituală. Dincolo de platitudinea 

orizontalei se găseşte debordanţa verticalei, măreaţa 

luptă cu munţii înalţi care se ridică spectaculos în noi 

şi pe care trebuie să îi cucerim, altfel nu putem trece 

pe malul dragostei. Scriitorul ne întâmpină cu daruri 

alese, cu roadele pe care omul trebuie să le culeagă 

în coşul vieţii sale pentru a fi fericit, pentru a trăi o 

viaţă demnă şi morală: Cea mai mare avere pe care 

o poate avea un om este un suflet curat. Să ai un 

gând curat pentru fiecare înseamnă mai mult decât 

a fi fericit, înseamnă să-i iubeşti pe semenii tăi ca pe 

tine însuţi. Bogăţia ta să fie dragostea pentru toţi 

semenii tăi. Popasurile pe care le faci sunt menite de 

a te adăpa la izvorul cunoaşterii şi frumuseţii. Citind 

între paginile cărţii poţi fi participant la cursuri de 

filosofie, religie, istorie, psihologie.  

Rahila, o bijuterie de dragoste şi abnegaţie, se 

sacrifică ca o Julieta Capulet, apelând la jertfa 

supremă – moartea – în lipsa unei alte situaţii de 

ieşire. Rahila nu mai vede altă salvare şi de aceea se 

sinucide, saltul final pe rugul dragostei.  

Eu, câinele nimănui este o carte despre 

mărturia dragostei, despre libertate, sacrificiu, 

îndelungă răbdare şi luptă împotriva nedreptăţii, 

luptă pentru salvarea vieţii, teme care se regăsesc şi 

în cartea la care face referire scriitorul în paginile 

romanului, opera lui Hamingway, To have and to 

have not.  

Romanul este o frumoasă invitaţie la 

rezistenţă, credinţă şi speranţă, 

o mărturie despre omenie, 

demnitate, dragoste, cultul 

familiei şi toate împreună 

purtate pe covorul artei, haina 

umană care te schimbă din 

cerşetor în prinţ: Niciodată să 

nu crezi că nu poate exista şi 

mai rău decât răul pe care îl 

trăieşti tu la un moment dat. 

[... ] Să nu disperi niciodată 

realizând de cât de jos ai 

ajuns, pentru că sunt şi alţii 

căzuţi în şi mai mare mizerie 

socială. Trebuie să crezi că 

toate sunt treptele zeificării 

tale, munţii suferinţelor, pe 

care, urcându-i, nu vei face 

decât să-ţi împlineşti destinul.  

Vă las cu aceste din 

urmă cuvinte ca să le cântăriţi 

şi voi, şi cu invitaţia de a citi 

această carte umplută cu dragoste: Chiar dacă răul a 

învins de cele mai multe ori, tu să crezi în cea mai 

mare izbândă, virtutea de a fi drept cu cei care au 

nevoie de dreptate şi vei avea în piept, săpat chiar în 

inimă, monumentul din nobilul granit roşu. Adică 

vei fi incapabil să nedreptăţeşti pe cineva! Câtă 

măreţie! 

 

LÖRINCZI FRANCISC-MIHAI 
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IOAN POPA ŞI PASIUNEA EVOCĂRII* 
 

ctivitatea* desfăşurată cu asiduitate de Ioan 

Popa de-a lungul întregii sale cariere, 

reliefează portretul unui om de cultură şi al 

unui dascăl devotat şcolii, în ciuda derizoriului în 

care se învârt percepţiile generale despre procesul 

didactic actual. Cărţile, articolele şi permanenta 

preocupare pentru fenomenul literar-cultural aduc 

în centrul atenţiei un scriitor cu fructuoase 

colaborări, căci Ioan Popa constituie o prezenţă 

activă pe piaţa revuistică şi editorială a ultimilor 

ani.  

Spre o mai accentuată înţelegere şi 

cunoaştere a spiritului creator întruchipat de Ioan 

Popa, ne conduc paginile sale beletristice dedicate 

Purpurei: Cerul şi pământul de acasă (vol. I – 

2000, vol. II – 2002), Odinioară la Purpura (2001), 

Patimi şi iubiri la Purpura (2003), Amarul fericirii 

(2006), De sub vălul negurii cărunte (2008), Înapoi 

în rai (2011), apărute, după cum se vede, într-o 

anume ritmicitate, seria fiind completată recent de 

alte trei volume: Noi evocări de 

la Purpura (2013), Umbre 

risipite în cuvinte (2013), 

Destine frânte şi înfrânte 

(2013).  

Aşa cum se ştie, literatura 

rămâne o experienţă-limită 

(inclusiv din punct de vedere 

fizic, însemnând rezistenţă şi 

devotamanet la masa de scris). 

Aceasta presupune trecut şi 

prezent, realitate şi ficţiune, 

trăire şi amintire, în definitiv o 

hipnoză în flux şi reflux a 

experienţelor diverse. Chiar 

dacă le încearcă pe toate acestea 

la un loc, Ioan Popa reuşeşte în 

actul scriptic performanţa unei 

noi distribuţii pe cât de 

apropiată realităţii, pe atât de 

specială în felul ei. Întâmplări, 

amintiri, flash-uri retrospective iau forma unor 

confesiuni, devenind accesibile şi altora prin 

lectură. Oralitatea mai pronunţată a unor pasaje 

sporeşte gradul de implicare al cititorului care ”, 

participant” curios la procesul narativ, nu se simte 

niciodată un outsider. Componenta afectivă rămâne 

o trăsătură dominantă a prozelor în discuţie, 

întemeiate pe un stabiliment al rostirii privilegiate.  

În patternurile lumii tradiţionale, Ioan Popa 

înscrie noi drame sociale, noi confruntări ale 

omului cu Timpul şi Istoria, aşa cum făcuse puţin 

mai înainte Marin Preda în Moromeţii. Dar 

sobrietatea notaţiei şi tehnica detaşării impuse îl 

apropie pe autor de povestitorii ardeleni, gen Pavel 

Dan, cu care se întâlneşte în pagini de substrat 

reflexiv, unde, dincolo de evenimente, se întrevede 

angoasa misterului universal. Pe lângă 

mecanismele istoriei, o axă a destinului cu 

imprevizibilitatea-i specifică pare să conducă unele 

personaje spre o evoluţie neaşteptată şi nedorită 

(Chiva Nanii).  

Se evidenţiază astfel că satul a intrat într-o 

zodie nouă, una a schimbărilor succesive şi 

nebănuite, atrăgând după sine „comportamente” 

noi. În acest context trebuie înţeleasă nostalgia 

după ordinea simbolică a lumii de odinioară, cu 

toate poveştile ei, vesele ori triste, cu inocenţa 

vârstei respective şi toate visele care o invadau. 

Dar, în ciuda dificultăţilor încercate din răsputeri de 

lumea satului, viziunea autorului nu este deloc una 

sumbră, căci povestirile lui Ioan Popa poartă cu 

eleganţă voalul recuperator al 

trecutului. Vârsdta copilăriei este 

retrăită cu pasiune juvenilă, 

într-o subtilă armonie a 

contrariilor şi întorsăturilor de 

situaţie.  

Gesturi şi replici 

polivalente fixează timbrul 

aparte al vieţii de la Purpura, 

centru vibrant al propriei 

deveniri. Textul lui Ioan Popa 

poartă pecetea unui lirism 

reţinut, plus o melancolie a 

trecerii, alungată instinctiv de 

câte o replică ageră, venită 

tocmai la timp.  

Poveştile ţes în derularea 

lor portretul moral şi social al 

satului românesc de pe Secaş, de 

la drama sărăciei sau a 

războiului până la drama iubirii 

şi a căsniciei, încercări grele şi acestea, după cum 

se ştie. Trăite sau auzite în sat, unde memoria orală 

are trăinicie, istorioarele de viaţă incluse în „cărţile 

Purpurei” păstrează tenta confesiunii, în realizarea 

cărora autorul dovedeşte o îndemânare deosebită, la 

fel ca şi-n arta portretului (Ana Sânmiclăuşeanca, 

Lina Mocanului, nefericitul căpitan Hugo etc.).  

Soarta acestui personaj, căpitanul Hugo din 

proza omonimă, impresionează deplin, prin 

torturile fizice şi psihice îndurate, prin umilinţele şi 

chinurile la care a fost supus în beciurile Securităţii, 

A 
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dar mai ales prin voinţa lui aprigă de a trăi, totul 

pentru soţia Claudia şi fiica lor, pe care le iubea 

fără explicaţii suplimentare. După ce-şi pierduse un 

ochi pe front, nici prin gând nu-i trecea că supliciul 

său şi al familiei se afla abia la început. „Se simţea 

tot mai ameninţat, mai expus fărădelegilor şi 

atrocităţilor ce se înălţau la orizont, tot mai singur 

şi mai vulnerabil. Călca pe căi mai ferite, încercând 

să iasă din vizorul vrăjmaşilor săi. Deveni în scurtă 

vreme prizonierul propriului sălaş. „1 

Cărţile lui Ioan Popa remodelează un 

cronotop, imaginând şi evocând un spaţiu şi un 

timp în perpetuă mişcare. De aici impresia derulării 

cinematografice a unor destine, impresie secondată 

de patosul povestirii ce nu este luat niciodată de 

val, ci se păstrează în tiparele unei ordini bine 

stabilite. Naratorul, cu o viziune pozitivă asupra 

vieţii, nu se îndepărtează inutil de nucleul tematic, 

nu se pierde în ficţiuni prelungite şi nici nu 

oboseşte în parcurgerea unor decoruri statice. Ţelul 

său rămâne actul narativ, dinamic, succint şi cât 

mai elocvent din punct de vedere stilistic, motiv 

pentru care experimentează cu îndrăzneală graiul 

oamenilor de acasă, graiul învăţat întâi, simplu şi 

firesc, reaccentuând simfonia limbii populare.  

În consecinţă, la nivelul întregului, vocea cu 

semnificaţie este cea a naratorului, cel care pune 

într-o ramă nouă imaginea unei lumi, fără a o 

idiliza, ci desenând-o în devenirea ei istorică şi 

socială. Este lumea căreia îi aparţine, lumea pe care 

o cunoaşte şi înţelege cel mai bine, lumea pe care o 

regretă într-o anumită măsură şi spre care se 

întoarce instinctiv ori de câte ori se iveşte ocazia. 

Într-o tehnică a echilibrului şi bunei măsuri, se 

topesc disonanţele vieţii cotidiene, alungate din 

prim-plan în favoarea zilelor de altădată, 

dulci-amare şi acelea prin lipsurile care le-au 

marcat, dar curate şi înnobilate de respectul pentru 

legile morale.  

Rezultă picturi în mişcare ce propun un joc 

de umbre şi lumini, prin faţa cărora se perindă, 

într-o simfonie a aducerii-aminte, chipurile 

copilăriei. Nostalgia naratorului suprapune 

adevăruri şi păreri personale, necazuri şi bucurii, 

înghiţite toate în pasta textului unde întâmplările 

narate se regăsesc rând pe rând, de la un volum la 

altul, îmbrăţişându-se în priviri cu subînţelese 

aplecări de gene, până se pierd într-o unitate 

androginică. Astfel putem înţelege volumele de 

proză scurtă dedicate Purpurei, care deconspiră şi 

învăluie totodată satul iubit în mantia ficţiunii.  

Ioan Popa nu se arată interesat de subtilităţi 

                         
1 Ioan Popa, Destine frânte şi înfrânte, Iaşi, Editura Tipo 

Moldova, 2013, p. 68.  

textualiste, ci în maniera prozatorilor ardeleni, în 

speţă Agârbiceanu şi Pavel Dan, de la care se 

revendică, alege combinatoriu potenţialul semantic 

al imaginarului şi epicul ca mijloc de construcţie. 

Linia acţiunii rămâne mai mereu în sfera logicului 

şi a cronologiei clasice, discursul apelând adesea la 

citatul exemplificator, de multe ori la dictonul 

clasic latinesc sau la vreo zicere tipic românească. 

Fundamental rămâne actul povestirii, în care intră 

deopotrivă autorul şi cititorul, într-un remarcabil 

efort de comunicare şi clarificare. Textul nu are alt 

suport, el se autosusţine, nu prin introspecţii lente, 

ci prin istorisirea vie. În procesul său de seducţie, 

textul lui Ioan Popa uzitează instrumente simple, 

nepretenţioase, dar verificabile de-a lungul vremii: 

evocarea, notaţia, mozaicul reflexiv, ironia şi 

autoironia, stilul indirect liber, citatul ş. a.  

Fraza este agreabilă tocmai prin această 

aplecare spre simplitate şi coerenţă, la fel ca şi prin 

vibraţia emoţiei, căci Ioan Popa este un scriitor 

implicat în text, atent la meandrele 

comportamentului uman, aplecat spre înregistrarea 

fidelă a detaliului. Totodată, povestirile capătă un 

accent personal şi prin maniera în care întreţin 

disponibilitatea spre „metafizica” fiinţării în 

univers, spre umanitatea existentă dincolo de cele 

mai neînsemnate gesturi, spre sensibilitatea 

percepţiei în genere.  

Autorul cunoaşte foarte bine manifestările 

individuale ale personajelor sale, dar nu-şi revarsă 

propriile păreri înspre o direcţie sau alta, nu 

cataloghează precis, nu operează cu separări clasice 

între bine şi rău. Lucrurile sunt adeseori luate aşa 

cum sunt, armonia restabilindu-se prin 

înţelepciunea acceptării şi toleranţei şi câteodată 

prin subtile ironii.  

Stilul are culoare şi prin lapidare picanterii 

semantice, la fel ca şi prin predispoziţia autorului 

de a face haz de necaz, apelând la expresii şi ziceri 

cu umor, tipice vorbirii ţărăneşti. Nu doar limbajul, 

ci şi atmosfera ori întâmplările descrise recomandă 

un univers tradiţional, cu ethosu-i străvechi. Viaţa 

satului se dezvăluie în verosimilitatea preocupărilor 

şi acţiunilor comunităţii, ea constituie fundalul pe 

care se rostogolesc ecourile aducerii-aminte ale 

autorului.  
 

* Extras din volumul, Monica Grosu, Ioan Popa şi 

valenţele evocării, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 

2013 

 

MONICA GROSU 
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O NOUĂ APARIŢIE PENTRU „DISCOBOLUL” – PRESTIGIOASA REVISTĂ  
A FILIALEI ALBA-HUNEDOARA 

 

ecenta apariţie a numărului din apr. 

-mai-iunie 2013 a revistei „Discobolul” ne 

invită, încă o dată, la lecturi fidele, 

interesante şi utile. Dialogurile cu scriitorii 

contemporani abundă de viaţă, de trăire autentică 

şi în perfectă consonanţă cu ritmul scriiturilor 

contemporane. Aflăm mai multe amănunte despre 

Colocviile Romanului Românesc Contemporan 

(Dumitru Hurubă, 

Mariana Gorczyca), 

despre Istoria culturii 

române în direcţii, 

tendinţe şi şcoli (partea a 

treia a eseului lui Ovidiu 

Pecican) sau despre 

ultimele noutăţi editoriale 

la rubrica Cărţi, cronici, 

autori: Ioana Cistelecan 

prezintă volumul de 

proză Ţara mea nu are 

nume de femeie a 

tânărului Marius Miheţ, 

Constantin Blănaru 

analizează ultimul roman 

al Doinei Ruşti, Mămica 

la două albăstrele, 

Dumitru Hurubă ne 

întâmpină cu 

Paradoxuri-frapé inspirate 

din cartea lui Cornel 

Nistea, Paradoxuri. 

Publicistică literară, Titu 

Popescu vorbeşte laudativ 

despre cartea de istorie literară a lui Mircea Popa, 

Identificări, pe când Sonia Vass ne readuce în 

atenţie poetica postmodernă a lui Gheorghe 

Crăciun. Ionel Popa scrie despre O nouă 

contribuţie în rebrenologie, analizând cartea lui 

Constantin Cubleşan, Nuvelistul Liviu Rebreanu, 

„o mare realizare a genului”. Atractive sunt 

reflecţiile Rodicăi Gabriela Chira despre un studiu 

dedicat romanului Ignoranţa a lui Milan Kundera 

(scris de Sonia Elvireanu) sau reflecţiile lui 

Ormeny Francisc-Norbert despre povestirile lui 

Alexandru Petria cuprinse în volumul Deania 

Neagră. Criticul literar Monica Grosu scrie la 

rându-i despre Poema desnuda a Cristei Bilciu, 

scriitorul Cornel Nistea ne farmecă inteligent 

Memoria pietrei, volum de poezie bilingv, în 

română şi italiană, având ca autoare pe Elena 

Daniela Rujoiu-Sgondea, iar Gabriela Chiciudean 

ne introduce în Jocul de golf şi universul simbolic 

al puterii, recenzie a romanului Marianei 

Gorczyca intitulat Parcurs.  

Sunt nelipsite paginile de poezie (Gheorghe 

Dăncilă, George Holobâcă, Raul Constantinescu, 

Raisa Boiangiu, Miron Ţic, Mariana Moga, 

Alexandru Cazacu, 

Maria D’Alba, Daniela 

Ghigeanu, Ioan Dan 

Bălan), proză (Felix 

Costantinescu, Andrei 

Radu, Claudiu Gaiu) 

sau teme la alegere 

(pagini despre criticul 

Gelu Ionescu, despre 

lirica religioasă a lui 

Constantin Stancu, 

repere biografice despre 

Emil Turdeanu, 

meditaţii asupra 

romanului eliadesc Pe 

strada Mântuleasa, 

consideraţii despre 

măştile naraţiunii în 

opera lui Dostoievski) 

etc.  

Rubrica Piaţa 

cărţilor, susţinută de 

poetul Mircea Stâncel, 

promovează câteva 

titluri lirice demne de a 

fi accesibile publicului larg: Sorin Mărculescu, 

Partea din toate (Carte singulară, VI), Octavian 

Soviany, Pulberea, praful şi revoluţia, Laura Dan, 

Începe să doară puţin, Radu Niţescu, Gringo. La 

rubrica Scriitori din Filiala Alba-Hunedoara ne 

reîntâlnim cu autori consacraţi şi recunoscuţi la 

nivel naţional: Cornel Nistea, Ioan I. Nistor, Aurel 

Pantea şi Mircea Stâncel.  

Dragi cititori, vă invit să lecturaţi întregul 

conţinut al revistei „Discobolul”. Bogăţia tematică 

şi frumuseţea scrierilor cu care vă întâmpină, vă 

vor îmbogăţi universul de aşteptare şi vă vor 

reînnoi valenţele literaturii de azi.  
 

MARIA-DANIELA PĂNĂZAN 

R 
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ASTRA ŞI ŞCOALA 
 

ZESTREA DE TRADIŢII ŞI OBICEIURI – LUMINA VIE A NEAMULUI ROMÂNESC 
 

Premiul I la Festivalul Naţional „La Porţile Apusenilor”, an şcolar 2012-2013 

Numele şi prenumele elevului: Alecuşan Maria – Roxana 

Clasa: a VII-a A 

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator: Marinescu Sabina 

Şcoala de provenienţă: Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu”, Blaj 

 

ând Dumnezeu a făurit pământul, fiecare 

înger purta în palma sa câte un dar: unul a 

primit cunoaşterea, altul a ţinut în mână 

verdeaţa şi lumina, frumuseţea, de asemenea, a fost 

primită de un înger, iar unuia i s-a dăruit omul.  

Toţi umpleau pământul de culoare, adăugând 

o nuanţă proprie, nemaivăzută de către niciun înger. 

Fiecare îmbogăţea şi înfrumuseţa lumea prin armonii 

alese, doar unul nu ştia ce putea să facă cu darul său, 

omul. A încercat să-l înveţe să zboare, însă n-a 

reuşit. Şi-a dat silinţa pentru a-i arăta că timpul poate 

fi învins, însă fără niciun folos. Obosit, sleit de 

puteri, îngerul a decis să-l lase să se descurce singur.  

Înconjurat de atâtea minunăţii, într-o zi, omul 

a dăruit lumii un nou sens. A început să scrie despre 

viaţă, despre lumină şi aşa a devenit pe zi ce trecea 

un om mai bun, mai înţelept. Scria despre lumea 

animalelor, a păsărilor, însă dorea ceva mai măreţ, 

ceva care să-l facă să fie om. Aşa a început să-şi 

contureze o lume a lui, plină de nobleţe, de farmec, 

de soare. Printre multele sale gânduri, a dorit să lase 

o urmă în timp prin obiceiurile şi tradiţiile cărora 

le-a dat nişte nume proprii. Dându-le drumul pe 

mare, le-a răspândit în cele patru zări, până în 

adâncul cunoaşterii, de aceea când azi rostim 

„doine” ”, balade”, sau „strigături” ne regăsim 

mereu aici, în lumea lor.  

Din cele mai ascunse comori ale străbunilor, 

renasc întotdeauna prafuri de milenii, iar când 

privim zestrea neamului românesc constatăm că ea 

este plină de mister, de gânduri sincere, născocite de 

ţăranii care n-au lăsat ca timpul să le prăfuiască 

menirea şi anume: transmiterea averii spirituale 

copiilor, nepoţilor, lumii de mâine. Fapt pentru care, 

azi, când totul este în schimbare, flacăra din ochii lor 

a rămas nestinsă, încă mai arde pentru creaţie. Şi 

bunicul meu încearcă să-mi sădească în suflet 

obiceiurile neamului românesc, pentru ca acestea să 

nu poată fi uitate. Azi, înainte de Sfântul Gheorghe, 

a început să îmi povestească cu glasul său duios: 

„Draga moşului, în seara aceasta punem în poartă o 

creangă de măceş, căci umblă strigoii şi n-am vrea 

să intre şi la noi în gospodărie. Să te asiguri şi de 

uşile grajdurilor, să nu fure ei laptele animalelor, la 

oi să nu le ia mieluţii şi la ferestre să nu intre în casă. 

Şi să ai grijă, că în ziua de Sângiorz, dacă te trimit 

după apă la fântână, să nu te prindă vreun băietan să 

te urzice şi să te ude!”. Ascultam cu luare-aminte 

vorbele bunicului, prinsă de farmecul glasului său 

minunat.  

Un alt obicei transmis mai departe de bătrân 

mie, a fost cel al Rusaliilor: „Vino aici, 

prichindelule, să-ţi povestesc o amintire: a doua zi 

de Rusalii, se duceau băieţii seara, la marginea 

pădurii, făceau un foc mare şi împleteau frunze de 

stejar pentru a crea o funie lungă pe care o înfăşurau 

în jurul unuia dintre ei, acoperindu-l de verdeaţă. Pe 

creştet îi puneau un coif din scoarţă de tei, de unde i 

se vedeau doar ochii şi gura pentru a putea respira. 

În mână avea o bâtă lungă, iar când se făcea ziuă ”, 

burduhoasa” mergea cu muzicanţi prin sat, cerând 

sătenilor ouă. Să ştii, şi eu am fost odată 

burduhoasă! Oamenii ieşeau la poartă şi încercau să 

ude „verdeaţa”, care se apăra vărsându-le apa cu 

bâta. Şi aşa, tot mergeau ei până ajungeau vlăjganii 

la capătul satului, unde burduhoasei i se desfăceau 

frunzele fiindcă era udă leoarcă şi petreceau până în 

zorii celeilalte zile, aducând primăvara în sufletele 

sătenilor cu multă voie bună şi noroc.”  

Flacăra obiceiurilor ardea tot mai mult şi mai 

mult în inima mea. Vroiam să duc şi eu mai departe 

această magie, magie neatinsă de vitregiile timpului. 

Am început să prind gust de poveştile bunicului, 

astfel încât nu mă culcam fără ca acesta să-mi spună 

prin viu grai câte ceva, ce vine din adâncurile 

românismului. „Dragă, şezătoarea noastră/Că-i 

tânără şi frumoasă …Aşa începeau fetele a spune 

când intrau în lumea ţesăturilor. Mai ieri se întâlneau 

tinerii la şezători, printre care şi mămica ta! Câtă 

strădanie n-a lăsat în lepedeie, câte cântece de fluiere 

nu i-au rămas în amintiri. Veneau flăcăii mândrii, 

roşii ca para focului, şi le horeau pe toate fetele, 

jucau „Învârtita” ”, Haţegana”, iar în postul 

Crăciunului, colindul îşi avea loc de cinste printre 

tinerii noştri. Colinzi duioase, care îţi mişcau 

sufletul, draga moşului, pline de dragoste şi dor…”. 

În poala bunicului, timpul face şi el popas. Focul din 

vatră se potoleşte, iar ochi de copil visează-n etern… 

C 
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„Bunicule, în barba ta căruntă s-au ascuns anii 

copilăriei? Ori Crăciunul ninge peste tine speranţa 

din ochii şi sufletu-ţi tineri? Te rog, bunicule, mai 

stai doar puţin, să-mi povesteşti cât de veşnic a 

rămas colindul strămoşesc!”.  

 „Numai tu Doamne poţi şti/Când îi sfârşitu’ 

lumii/Asta-i sara de Crăciun/Trâmbiţa-vor îngerii… 

Să ştii că de fiecare dată când rosteam aceste 

cuvinte, sufletul ne tresărea, iar o lacrimă curată ne 

curgea pe obrazul îngheţat şi pe zâmbetul vesel. Şi 

azi îmi amintesc cum, de Crăciun, ne întâlneam toţi 

copiii pe un deal, iar apoi coboram în sat strigând: 

„Dimineaţa lui Moş Crăciun!”. Mama ne aştepta în 

poartă cu mere, nuci şi colaci calzi. Parcă revăd şi 

acum şi-acum ochii aceia duioşi, plini de 

înţelepciune… În dimineaţa Crăciunului, ea ne 

îmbrăca cu tot ce aveam noi mai frumos: cu ii ţesute 

cu migală, cu opincuţe din piele…  

După ce preotul încheia slujba, emoţia evada 

din privirea noastră, căci s-a născut Domnul! Eram 

într-o altă lume, diferită de zilele când mergeam la 

câmp, în frunte cu mama şi tata. Tot ei erau primii, 

însă noi zburdam de fericire, iar pe chipul nostru se 

citea lumină şi speranţă. Of, draga moşului, să nu 

uiţi vreodată de aceste comori, să plutească pe marea 

vieţii mereu, fie că sunt, fie că eşti, să-ncerci să 

trăieşti şi tu în simplitatea care se găseşte în lada de 

zestre a tradiţiilor şi care te va face un om mai bun… 

Să nu le uiţi, să deschizi porţi către noi orizonturi, 

să-ţi aduci aminte cu drag de aceste clipe şi să 

luminezi viaţa cu zestrea spirituală a neamului 

românesc!”. Aşa voi face, bunicule! Îţi promit! 

Poate, într-o zi, voi reuşi să dau un alt contur lumii, 

unul care să strălucească prin obiceiuri, unul care să 

învingă timpul prin tradiţie şi unul care să prindă 

aripi alături de noi, românii!  

 

ROXANA ALECUŞAN 

 
BILANŢ ASTRIST 

 

n anul şcolar 2012 -2013, Cercul ASTRA de la 

Şcoala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă, a avut 

o bogată activitate. Astfel că au fost desfăşurate 

activităţi culturale, informare, cu ocazia Zilei de 1 

Decembrie, 24 Ianuarie, 9 Mai, 8 Martie, 1 Iunie, Ziua 

eroilor.  

Acţiunile de protejare a mediului au avut 

menirea de a forma micilor astrişti comportamente şi 

atitudini pozitive faţă de natură. Astfel că de Ziua 

mediului, elevii au confecţionat jucării, obiecte şi 

îmbrăcăminte din materiale reciclabile. Îmbrăcaţi în 

ţinută eco au defilat pe străzile comunei pentru a 

sensibiliza comunitatea şi pentru a le sugera că o viaţă 

bună se poate trăi doar într-un mediu curat şi sănătos.  
 

 

  
 

 

 
 

CERCUL ASTRA – ELEVI, VALEA 

LUNGĂ, ALBA 
 

Î 
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MANIFESTĂRI ASTRA 
 

SUB CUPOLA ASTREI: TABĂRA DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ „ACASĂ 

LA NOI” – EDIŢIA 2013 SÂNCEL-PĂNADE 
 

junsă la a XVII-a ediţie, Tabăra ACASĂ LA NOI 

reprezintă pentru Asociaţiunea ASTRA, pentru 

susţinătorii programului şi mai ales pentru 

participanţi, un prilej de cunoaştere a culturii şi 

spiritualităţii româneşti. Cu această ocazie, copii şi tineri 

din teritorii aflate în prezent în afara graniţelor României, 

se bucură de activităţile iniţiate şi organizate de 

Despărţămintele ASTREI din Romania şi de organizatorii 

din localităţile gazdă.  

Începuturile acestui gen de activitate le găsim în 

preocupările ASTREI la nivel Central, prin implicarea prof. 

Areta Moşu – vicepreşedinte cu atribuţii directe în relaţiile 

cu românii din afara graniţelor ţării, în special cu cei de 

peste Prut.  

Despărţământul ASTRA Timotei Cipariu Blaj s-a 

implicat, alături de alte despărţăminte ale Astrei în 

organizarea şi desfăşurarea următoarelor ediţii: 1997, ediţia 

a II-a, Blaj – tineri din Criuleni (Republica Moldova), 

Ismail (Ucraina); 1998, ediţia a III-a, Blaj – tineri din 

Republica Moldova; 2003, ediţia a VII-a, Blaj – tineri din 

Cernăuţi, Ucraina; 2007, ediţia a XI-a, Blaj, Mihalţ – 

Grupul din Valul lui Traian, Republica Moldova; 2008, 

ediţia a XII-a, Blaj – Şcoala Toma Cocişiu şi Grupul din 

Cahul, Despărţământul Iulia Haşdeu, Republica Moldova; 

2009, ediţia a XIII-a, Blaj, Biia – grupul din Ermoclia, 

Republica Moldova; 2010, ediţia a XIV-a, Blaj, 

Crăciunelul de Jos – Ansamblul Muguraşii din Căpriana, 

Republica Moldova; 2012, ediţia a XVI-a, Blaj, Valea 

Lungă – Ansamblul folcloric al Despărţământului Mihai 

Eminescu Străşeni, Republica Moldova 

În perioada 17-24 iulie 2013, Asociaţiunea ASTRA, 

prin Despărţământul Timotei Cipariu Blaj şi 

Despărţământul Mihail Kogălniceanu Iaşi, a organizat cea 

de a XVII-a ediţie a Taberei de Cultură şi Civilizaţie 

Românească ACASĂ LA NOI, având parteneri Primăria 

comunei Sâncel, Parohia Ortodoxă Sâncel, Şcoala 

Gimnazială Ion Pop Reteganu Sâncel, Cercul ASTRA 

Pănade, Asociaţia Fraţii Brad Pănade.  

 

Beneficiarii acestei ediţii sunt tineri români, elevi şi 

dascăli din localitatea Băhrineşti, raionul Floreşti, 

Republica Moldova. Tinerii basarabeni – 27 de persoane 

(coordonator grup prof. Ludmila Cobilat, coordonator 

artistic prof. Maria Pânzaru, instructor coregraf prof. Igor 

Constanda) au fost gazduiţi în familii din Sâncel şi Pănade 

prin grija Primarului ing. Ilie Frăţilă, a directoarei şcolii, 

prof. Lenuţa Bloj şi a preşedintei Cercului ASTRA Pănade, 

Maria Zereş. Oaspeţi şi gazde au susţinut un program 

cultural bogat care a pus în lumină frumuseţea limbii 

române, trecutul eroic al neamului, bogăţia folclorului 

românesc. Itinerarul parcurs – Sâncel, Pănade, Sibiu, 

Axente Sever, Mănăstirea Râmeţ şi împrejurimile, Cetatea 

de Baltă, Jidvei, Biia, Alba Iulia, Teiuş, Crăciunelu de Jos, 

Bucerdea Grânoasă – a oferit prilej de a cunoaşte locuri şi 

oameni, de a reflecta la bogăţia sufletească a neamului, de a 

lega prietenii durabile.  

Programul taberei a cuprins mai multe genuri de 

manifestări: întâlniri cu personalităţi din localităţile vizitate, 

participare la manifestări folclorice de datini şi obiceiuri, 

mese rotunde, pelerinaje şi excursii, spectacole. Ne-am 

bucurat de sprijinul şi susţinerea multor colaboratori: 

Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană Lucian 

Blaga Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, 

Asociaţia Fiii Satului Biia, Despărţămintele ASTRA din 

Sibiu, Axente Sever, Stremţ – Teiuş, C. A. R. Teiuş ş. a.  

Prima zi, miercuri, 17 iulie, oaspeţii au fost cazaţi 

cu emoţie şi bucurie, în familii din Sâncel şi Pănade.  

Joi, 18 iulie, s-a desfăşurat deschiderea oficială a 

taberei la Primăria din Sâncel, unde ing. Ilie Frăţilă, 

primarul comunei, într-un cadru solemn, le-a adresat 

oaspeţilor cuvântul de bun-venit asigurându-i de cele mai 

bune condiţii în perioada şederii la Sâncel. S-au rostit 

saluturi şi mesaje din partea gazdelor: prof. Silvia Pop, 

preşedinte ASTRA Blaj, prof. univ. dr. Vasile Frăţilă, prof. 

dr. Daniela Pănăzan şi a grupului din Basarabia. A urmat 

un moment important – vizitarea Şcolii gimnaziale Ion Pop 
Reteganul, unde prof. dir. Lenuţa Bloj şi colectivul de 

profesori a întâmpinat cu emoţie şi bucurie invitaţii, 

oferindu-le materiale de propagandă culturală într-un 

mediu destins şi voie bună, răcoritoare şi dulciuri cu 

specific tradiţional. Aspecte semnificative din viaţa şcolii, 

prezentate în programul Microsoft PowerPoint, au 

impresionat puternic.  

Programul zilei a continuat cu vizitarea S. C. V. V. 

Blaj. Director ing. dr. Liliana Tomoiagă, ing. dr. Marina 

Iliescu au oferit oaspeţilor prilej de întâlnire cu specialişti 

în realizarea soiurilor de vinuri medaliate, cât şi 
posibilitatea de a vizita crama staţiunii, o interesantă 

expoziţie a pictorilor blăjeni „Arta şi vinul”. Întâlnirea s-a 

încheiat cu o degustare de vinuri reprezentative pentru 

podgoria Valea Târnavelor, prezentată de inginer Anton 

A 

În Biserica Ortodoxă din Axente Sever 
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Comşa. Deplasarea la Blaj a fost prilej deosebit de a vedea 

locuri şi monumente emblematice: Catedrala istorică 

greco-catolică Sfânta Treime, Câmpia Libertăţii, Muzeul de 

Istorie Augustin Bunea, Parcul Avram Iancu, Teiul şi 
monumentul lui Eminescu, monumentul Avram Iancu (din 

Dealul Viilor).  

 
La Pănade, grupul a fost aşteptat de Maria şi 

Gheorghe Zereş în cabana familiei unde li s-a oferit un 

cadru încântător şi surprize deosebite. La Căminul cultural 

din Pănade oaspeţi şi gazde s-au bucurat de o întâlnire de 

suflet, urmată de un frumos program artistic. Cina a fost 

oferită de Primăria comunei Sâncel.  

Vineri, 19 iulie, oaspeţii au participat la pelerinajul 

cultural astrist Sâncel – Blaj – Sibiu – Axente Sever. 

Despărţământul Central Sibiu al ASTREI a pregătit 

programul vizitei la Sibiu: primirea, la Biblioteca ASTRA, 

unde oaspeţii au fost întâmpinaţi de membrii din 

conducerea centrală a ASTREI, prof. univ. Dumitru Acu, 

preşedintele Asociaţiunii ASTRA, prof. univ. dr. Octavian 

Bologa, preşedintele Despărţământului Central ASTRA 

Sibiu, lect. univ. dr. Mioara Bud, secretar I ASTRA. 

Întâlnirea cu oaspeţii din Republica Moldova a avut loc în 

sala de festivităţi a Bibliotecii ASTRA Corp A. Au 

participat şi au rostit mesaje de prietenie, de încredere şi 

solidaritate, astrişti din despărţămintele Sibiu şi Blaj. 

Spectacolul prezentat de Ansamblul folcloric de tineret din 

Băhrineşti a fost o adevărată încântare pentru participanţi, 

prin frumuseţea portului, a cântecului românesc din 

Basarabia. Întâlnirea cu ÎPSS dr. Laurenţiu Streza, 

Mitropolitul Ardealului, în Catedrala Ortodoxă 

Mitropolitană din Sibiu a constituit un moment de bucurie 

şi înălţare spirituală. Gazdele au asigurat masa de prânz, 

după care a urmat vizitarea Muzeului în aer liber din 

Complexul Naţional Muzeal ASTRA din Dumbrava 

Sibiului.  

În comuna Axente Sever, grupul a fost aşteptat de 

membrii ASTRA, corul Bisericii Ortodoxe în frunte cu 

Ioan Gabor, animatorul cultural al localităţii. Am vizitat 

obiectivele: noua Biserică Ortodoxă, Biserica Evanghelică 

(monument istoric), Muzeul de Istorie şi Artă Populară 

aflat în incinta Bisericii. Recitalul de muzică religioasă şi 

patriotică susţinut de oaspeţi şi gazde a încheiat fericit 

manifestarea dedicată eroului paşoptist Axente Sever care 

înnobilează localitatea cu numele său.  

Sâmbătă, 20 iulie 2013, s-a organizat pelerinaj la 

Mănăstirea Râmeţ, una dintre cele mai vechi aşezăminte 

călugăreşti din Transilvania. Grupul a vizitat complexul 

monahal aşezat în peisajul mirific al Munţilor Trascăului: 

mănăstirea cu cele două biserici, Biserica veche salvată de 

la distrugere şi Biserica nouă, numită şi Catedrala Munţilor 

Apuseni, Muzeul mănăstirii – toate mărturii vii despre 

credinţa poporului roman născut creştin. După masa de 

prânz, la mănăstire, a urmat drumeţia prin cheile Râmeţului 

care se înscriu printre cele mai importante obiective 

turistice din zona munţilor Apuseni. La întoarcerea spre 

casă, la Crăciunelu de Jos, grupul a fost aşteptat de 

primarul comunei, doamna Lenuţa Bubur, care i-a condus 

la Serbarea Câmpenească din comuna vecină, Bucerdea 

Grânoasă, unde i-a întâmpinat cu mare ospitalitate domnul 

primar Ioan Aldea, care le-a oferit prilejul de a-şi prezenta 

momentele artistice în cadrul serbării de inaugurare a unui 

frumos loc de agrement. În semn de mulţumire pentru 

frumuseţea momentului folcloric prezentat, gazdele au 

oferit masa festivă într-un cadru nou şi modern.  

Duminică, 21 iulie 2013, oaspeţii participă la slujba 

religioasă oficiată de părintele protopop Vasile Brumar 

care, la final, a adresat tinerilor din Basarabia un cuvânt 

cald de binecuvântare şi de învăţătură. La Muzeul 

Etnografic din Sâncel, Costea Teodor (în calitate de 

custode), a prezentat un scurt istoric al aşezământului, 

precum şi exponate reprezentative din zestrea acestuia. 

Moment semnificativ în programul zilei l-a reprezentat 

vizitarea castelului Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă.  

 
Prin bunăvoinţa domnului ing. Liviu Necşulescu, 

director S. C. Jidvei, invitaţii au avut prilejul de a vizita 

Castelul si de a admira frumuseţea locurilor. Doamna 

intendent Incze Irina a prezentat cu mare entuziasm 

istoricul castelului şi ne-a condus prin sălile edificiului, iar 

doamna Cosmina Mărginean, inginer tehnolog la Crama 

Jidvei, a făcut o prezentare a soiurilor de vinuri din zonă. 

Vizita s-a încheiat cu o masă bogată oferită oaspeţilor.  

Grupul de oaspeţi a continuat programul la Liceul 

Tehnologic Jidvei, director prof. Carmen Stan, unde a fost 

primit de colectivul de profesori în prezenţa viceprimarului 

Vasile Făgeţan. Gazdele au oferit oaspeţilor dulciuri şi 

sucuri răcoritoare. În cadrul vizitei la Expoziţia Etnografică 

Jidvei, custodele Lenuţa Puiu a prezentat tinerilor din 

Basarabia exponate semnificative din patrimoniul de 

creaţie populară a localităţii. Programul zilei s-a încheiat în 

satul Biia, în sala festivă a căminului cultural, unde tinerii 

basarabeni au fost aşteptaţi de membrii Asociaţiei Fiii 

Satului şi ai Cercului ASTRA din Biia: Ioan Sălcudean, 

Florin Mărginean, Olimpia Frăcea, Vasile şi Lenuţa Burja. 
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Spectacolul comun al basarabenilor şi biienilor a fost o 

explozie de bucurie şi de simţire românească. Prezenţa 

tinerei soliste de muzică populară Ina Todoran a adus un 

spor de autenticitate, originalitate şi sensibilitate pentru 

cântecul popular românesc.  

Ziua de luni, 22 iulie, a fost dedicată vizitării 

municipiului Alba Iulia, capitala Marii Uniri. În Aula Mică 

a Casei de Cultură a Studenţilor de la Universitatea 1 

Decembrie 1918, a avut loc masa rotundă cu tema ASTRA 
şi tinerii, organizată prin bunăvoinţa doamnei Daniela 

Floroian – director al Centrului de Cultură Augustin Bena 

Alba Iulia. Au participat grupurile de tineri basarabeni din 

Băhrineşti (raionul Floreşti) şi Chişinău (Republica 

Moldova). Personalităţile prezente: Areta Moşu – mentorul 

ediţiei, Ioan Străjan – Fundaţia 1 Decembrie Alba Iulia; 

scriitorii Ion Mărgineanu, Ioan Popa care au adresat mesaje 

şi au oferit cărţi din creaţia lor. În numele bibliotecii 

judeţene Lucian Blaga Alba Iulia (director prof. Mioara 

Pop), a dus un mesaj poeta Felicia Colda, care a oferit o 

importantă donaţie de carte pentru grupurile de tineri 

basarabeni. Pelerinii au continuat, împreună cu Ion 

Mărgineanu, Ioan Străjan, Gheorghe Anghel un itinerar 

cultural-turistic, având ca obiectiv vizitarea Casei 

Memoriale Lucian Blaga din localitatea Lancrăm; vizitarea 

altor locuri şi monumente istorice din Alba Iulia: Catedrala 

Reîntregirii Neamului, Traseul celor trei fortificaţii, ghid 

competent fiind istoricul Gheorghe Anghel.  

La întoarcerea spre casă, grupul basarabenilor a fost 

primit de astriştii Depărţământului Stremţ-Teiuş (preşedinte 

ec. Florin Cristian Bota) la restaurantul Bleumarin, unde 

s-au bucurat de o atmosferă astristă şi o masă bogată. La 

sediul ASTREI din Teiuş preşedintele a oferit pentru 

Biblioteca din Băhrineşti o donaţie substanţială de carte 

(aproximativ 3 000 volume). La Sâncel, în seara zilei de 22 

iulie, gazdele au organizat festivitatea de închidere a 

taberei. Au fost prezenţi, alături de invitaţii din Republica 

Moldova, familiile gazdă, ing. Ilie Frăţilă – primarul 

comunei, părintele protopop Vasile Brumar, prof. dir. 

Lenuţa Bloj, prof. Silvia şi Ion Pop, prof. Ana Hinescu, ing. 

Ioan Mihălţan, grupul folcloric Sâncelenii. Au fost acordate 

diplome de merit ASTRA participanţilor şi organizatorilor 

pentru efortul depus în reuşita taberei, ediţia 2013.  

Marţi, 23 aprilie, la invitaţia primarului Vasile 

Ponoran din Zlatna, grupul din Băhrineşti a vizitat oraşul 

Zlatna şi a susţinut un program artistic alături de grupul 

tinerilor din Chişinău. Seara, într-o atmosferă de simţire 

românească, împreună cu Areta Moşu, Ioan Străjan, 

Melania Forosigan – preşedinte Despărţământul Zlatna, 

Silvia Pop, Ion Pop, Ana Hinescu, Gheorghe şi Maria 

Zereş, Gheorghe Poşa invitaţii au participat cu entuziasm la 

agapa astristă.  

Miercuri, 24 iulie, oaspeţii noştri s-au retras spre 

casă, îmbogăţiţi cu puternice sentimente de prietenie şi 

dragoste, dobândite în zilele petrecute în judeţul nostru.  

Adresăm mulţumiri pentru sprijinul acordat de 

domnul ing. Ilie Frăţilă, primarul comunei Sâncel, dar şi al 

primarului din Cetatea de Baltă, ing. Mihăilă Cucui, al 

primarului din Jidvei, ing. Alin Trif care au oferit pentru 

autocarul de la Băhrineşti combustibil necesar pentru a 

putea deplasa copiii la punctele turistice din judeţ, inclusiv 

pentru întoarcerea acestora acasă.  

Perioada taberei ne-a umplut sufletele de bucurie, 

am descoperit unii prin alţii frumuseţea limbii române, a 

datinilor şi aspiraţiilor noastre. Mulţumim tuturor celor care 

s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea acestui 

eveniment, expresie a dragostei între fraţii aflaţi de o parte 

şi de alta a Prutului.  

Calde mulţumiri şi felicitări familiilor care, timp de 

o săptămână, au ocrotit, cu afecţiune şi dragoste, tinerii 

basarabeni, făcându-i să se simtă cu adevărat ACASĂ LA 

NOI.  

SILVIA POP

 
L I S T A 

Cuprinzând familiile din comuna Sincel, jud. Alba, la care au fost găzduiţi oaspeţii din comuna Băhrineşti, 

raionul Floreşti-Republica Moldova (întocmită de Bărbat Silvia) 
 

Nr. Crt.  Numele si prenumele gazdei Adresa 

1.  FRĂŢILĂ IOAN Sâncel, str. C. D. Gherea nr. 22 

2.  BUCUR TEODOR Sâncel, str. S. Bărnuţiu nr. 48 

3 ANGHELINA IOAN Sâncel, str. M. Eminescu nr. 126 

4.  BOGDAN ACHIM Sâncel, str. N. Bălcescu nr. 46 

5.  GHERMAN NAZARICA Sâncel, str. A. Iancu nr. 8 

6.  RUSU IOAN Sâncel, str. M. Eminescu nr. 10 

7.  COSTEA SUSANA Sâncel, str. M. Eminescu nr. 4 

8.  FRĂŢILĂ SORIN Sâncel, str. I. Mureşianu nr. 24 

9.  FLOREA VASILE Sâncel, str. M. Eminescu nr. 6 

10.  Pr. BORŞAN LUCIAN Sâncel, str. I. Mureşianu nr. 1A 

11.  BRUMAR MIHAI Sâncel, str. S. Bărnuţiu nr. 57 

12.  ORIAN TITUS Pănade nr. 280 

13.  ZEREŞ GHEORGHE Pănade nr. 29 

14.  IRIMIEŞ DORIN Panade nr. 246 

15.  OLTEAN MARIA Panade nr. 6 
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TREI ZILE DE CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ LA ALBA IULIA 
 

n perioada 23-25 august 2013, Cetatea Marii Uniri a 

găzduit un amplu eveniment tradiţional, de sărbătoare 

românească, în cadrul unui proiect cultural organizat 

de Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba 

Iulia şi Asociaţia Artă şi Tradiţii Meşteşugăreşti Alba. 

Ideea a pornit de la faptul că în gama variată de 

evenimente culturale desfăşurate în inima Cetăţii, era 

nevoie de un eveniment dedicat culturii tradiţionale 

româneşti.  

 
Este vorba despre Târgul Meşterilor Populari din 

Cetatea Marii Uniri, ediţia a II-a, care a adunat meşteri şi 

meşteşuguri româneşti din toată ţara: Zoltani Dănilă – 

împletituri – Sighişoara, judeţul Mureş, Lungu Marian – 

costume populare – Sănduleni, judeţul Bacău, Iulian 

Mihalachi – industrie casnică – Bălţăteşti, judeţul Neamţ, 

Rafila Moldovan – ţesături, cusături – Idicel Pădure, 

judeţul Mureş, Grigore Covrig – cojocărit – Idicel Pădure, 

judeţul Mureş, Maria Cucui – costume populare, ţesături 

– Pănade, judeţul Alba, Lucreţia 

Gordeş – costume populare, ţesături 

– Feneş, judeţul Alba, Olivia Tima 

– costume populare, ţesături – 

Sălciua, judeţul Alba, Matei Aurelia 

– costume populare, ţesături – 

Gârda de Sus, judeţul Alba, Lidia 

Rusu – cusături – Cluj Napoca, 

judeţul Cluj, Bârlea Pălăguţa – 

cusături, ţesături – Sighet, 

Maramureş, Robescu Maria – 

jucării tradiţionale – Râmnicu 

Vâlcea, judeţul Vâlcea, Balea Ioan 

Daniel – curelar, opincar – Cugir, 

Alba, Constantin Lungu – arta 

lemnului – Târgu Neamţ, judeţul 

Neamţ, Florin Cramariuc – arta 

lemnului – Suceava, judeţul 

Suceava, Bădău Traian – arta 

lemnului – Avram Iancu, judeţul 

Alba, Haneş Daniel – arta lemnului 

– Vidra, judeţul Alba, Ştefan Ion – 
jucării din lemn – Deva, judeţul Hunedoara, Perţa 

Alexandru Cuza – arta lemnului – Târgu Lăpuş, 

Maramureş, Preduşel Marin – instrumente muzicale – 

Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, Florin Poptean – 

jucării din lemn – Bucureşti, Borza Mircea – olărit – 

Obârşia, judeţul Hunedoara, Marcel Mocanu – olărit, 

ceramică – Braniştea, judeţul Galaţi, Eusebiu Iacinschi – 

olărit, ceramică – Botoşani, judeţul Botoşani, Jorj 

Dimitriu – ceramică, Bucureşti, Rotar Alexandru – 

Sticlărie – Târgu Mureş, judeţul Mureş, Maria Predan – 

icoane – Sebeş, judeţul Alba, Nicolae Muntean – icoane – 

Vinerea, judeţul Alba, Marinela Suciu – icoane – Alba 

Iulia, Emil Roşca – artizanat – Lupşa, judeţul Alba, 

Viorica Hărşan – lumânări sculptate – Reghin, judeţul 

Mureş, Duşa Octavian Flaviu – ceramică – Alba Iulia, 

judeţul Alba şui producători de produse tradiţionale de 

brânzeturi, pâine, cozonaci, prăjituri şi turtă dulce din 

judeţul Alba.  

Evenimentul a debutat vineri, 23 august 2013, de 

la ora 13, în prezenţa oficialităţilor, care au fost 

întâmpinaţi în faţa unei porţi înalte(special construită 

pentru acest eveniment) cu pâine şi sare de doi tineri 

îmbrăcaţi în portul tradiţional din Pănade, cel reconstituit 

în 2012, şi de cântecul a patru tulnicărese coborâte de la 

Câmpeni. Momentul a fost înălţător, mai ales că a luat 

cuvântul şi Varvara Buzilă, directoarea Muzeului de 

Istorie din Chişinău, invitată la eveniment şi care a 

transmis tuturor emoţia românului de peste Prut, venit 

pentru prima dată în capitala de suflet a tuturor românilor, 

Alba Iulia.  

Evenimentul cultural-tradiţional de la Alba Iulia a 

presupus şi organizarea primei ediţii a Festivalului de 

tradiţii româneşti – „Din lada de zestre”, un proiect 

cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural 

Naţional şi Fundaţia Comunitară Alba, prin programul 

„Fondul pentru Cultură”, program care are ca partener 

naţional Asociaţia pentru Relaţii 

Comunitare.  

Festivalul de tradiţii 

româneşti – „Din Lada de zestre” a 

fost un eveniment cultural tradiţional 

de înaltă ţinută. Publicul albaiulian şi 

turiştii prezenţi au avut ocazia să 

vadă care este diferenţa dintre un 

spectacol folcloric şi o manifestare 

autentică românească. Au putut 

vedea cum anume se manifestau 

oamenii în satul tradiţional 

românesc, care erau obiceiurile pe 

care le practicau şi care se mai 

practică, ce înseamnă un cântec 

autentic şi cum anume a ajuns acesta 

să fie stilizat şi interpretat de 

cântăreţii de muzică populară. Este 

foarte important ca publicul să 

cunoască aceste aspecte legate de 

viaţa tradiţională, mai ales că în 

zilele noastre nu se promovează 
bunul gust, ci doar nonvalorile şi kitsch-ul. Astfel, din 

întreaga Arhiepiscopie au fost alese 10 grupuri şi 

ansambluri tradiţionale, care au scos din lada de zestre 

locală fragmente din viaţa satului tradiţional românesc. 

Î 
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Prin valorificarea scenică a lor, albaiulienii şi turiştii 

prezenţi au posibilitatea să descopere tezaurul lor autentic, 

care constă în obiceiuri şi tradiţii, jocuri bătrâneşti, 

rapsozi şi creatori populari. Pentru a accentua nota 

tradiţională, s-a amenajat, în spatele Sălii Unirii, o casă 

tradiţională, realizată din împletituri de alun şi acoperită 

cu paie, cu sprijinul meşterului popular Nicolae Comşa 

din Stremţ. Acesta a realizat şi un gard din împletituri de 

alun, care a marcat curtea unei gospodării ţărăneşti. Casa 

a fost împodobită cu obiecte şi cusături tradiţionale, din 

care nu a lipsit, bineînţeles, lada de zestre. În acest cadru 

tradiţional, ansamblurile şi grupurile invitate au reuşit, cu 

siguranţă, să îi transpună pe cei prezenţi în universul 

arhaic de odinioară.  

 
Vineri, 23 august 2013, în prima seară de 

Festival, începând cu ora 20,00, au participat: Ansamblul 

„Urmaşele dacilor” din Şerbeni, judeţul Mureş, instructor 

Pop Maria – obiceiul „Cununa la secerat”,  

Ansamblul „Cântul Sălciuan” din 

Sălciua, judeţul Alba, instructor 

Vasile Gog – obiceiul „Nunta la 

Sălciua”, Ansamblul „Vinţana” din 

Vinţu de Jos, judeţul Alba, 

instructor Albu Eneşel, – „Jocul 

căluşarilor”, Ansamblul „Ecoul 

Călimanilor” din Petriş Vale, 

judeţul Mureş, instructor Emilia 

Sorlea şi Friciu Stelian – obiceiul 

„Urcatul oilor la munte”, 

Ansamblul „Hodăceana” din 

Hodac, judeţul Mureş, instructor 

Pop Maria şi Cornelia Butilcă – 

obiceiul „Întoarcerea ţapinarilor”.  

Sâmbătă, 24 august 2014, 

de la ora 19, în a doua seară 

a Festivalului au participat: 

Ansamblul „Urisana” din Urisiu de 

Sus, judeţul Mureş, instructor Pop 

Maria – obiceiul „Şezătoarea”, 

Grup tradiţional din Deal, Câlnic, 

judeţul Alba, instructor Alexandru Başa – obiceiul „De 

unde cătana pleacă”, Ansamblul „Coroniţa din 

Solovăstru”, judeţul Mureş, instructor Florentina Bathory 

– „Coborâtul jocului”, Ansamblul „Amintiri din strămoşi” 

din Idicel Pădure, judeţul Mureş, instructor Rafila 

Moldovan – „Bgilitul pânzei”, Ansamblul „Mărginenii de 

pe Valea Frumoasei” de la Căpâlna, judeţul Alba, 

instructor Antoneta Mihaiu – obiceiul „Seara la stână”. 

Invitat speciala fost Ansamblul „Glanetaşul” din Agrieş, 

judeţul Bistriţa-Năsăud, instructor Flore Pop, care a 

valorificat scenic un obicei de nuntă şi care au putut fi 

admiraţi pentru autenticitatea costumelor şi a cântecelor 

din ritual. Ansamblul Glanetaşul a participat la diferite 

festivaluri concurs de folclor din ţară, obţinând numeroase 

premii, la spectacole folclorice, la concerte de colinde, la 

emisiuni televizate sau radio, promovând cu succes 

valorile tradiţionale locale. Această denumire a 

ansamblului are la bază personajul din romanul Ion, scris 

de Liviu Rebreanu (născut în Târlişua), Ion al 

Glanetaşului.  

Ambele seri ale Festivalului de tradiţii româneşti – 

„Din lada de zestre”, urmează a fi difuzate pe TVR3, 

TVR Cluj şi TVR Internaţional, în emisiunile de folclor 

ale cunoscutului realizator Sergiu Vitalian Vaida, „Cântec 

şi poveste” (TVR 3) şi „Vine Cluju pe la noi!” (TVR 

Cluj).  

Cu sprijinul Muzeului Naţional al Unirii, în Sala 

Unirii, în 24 august 2013, de la ora 10, s-a organizat şi 

simpozionul naţional de etnografie şi folclor „Cultura 

tradiţională în era globalizării”, la care au participat 

specialişti din domeniu, etnografi, folclorişti, scriitori şi 

iubitori de folclor: Doina, Işfănoni, Ioan Cuceu, Zamfir 

Dejeu, Ovidiu Papană, Ioan Zainea, Marcel Lutic, Mircea 

Păduraru, Nicolae Băciuţ, Maria Borzan, Ioan Seni, Ioan 

Popa, Silvia Pop, Constantin Secară, Ana Hinescu etc. 

S-au prezentat lucrări legate de tematica stabilită, lansări 

de carte şi vizionări de filme etnografice. De asemenea, 

s-au vernisat două expoziţii de icoane(a meşterului iconar 

Nicolae Munteanu din Vinerea, Alba) 

şi de articole din ziare vechi, reliefând 

aspecte din viaţa satului românesc 

tradiţional(Serviciul Judeţean Alba al 

Arhivelor Naţionale).  

Evenimentul pur tradiţional din 

Cetatea Marii Uniri este un proiect 

amplu, cultural-educativ, care doreşte 

ca publicul să îndrăgească adevărata 

cultură tradiţională, cea care reprezintă 

cu adevărat neamul românesc şi care 

ne ajută să fim mai puternici în această 

societate desacralizată.  

Reuşita acestor evenimente, 

care a adunat în cele trei zile peste 

10.000 de oameni, nu s-ar fi realizat 

fără sprijinul partenerilor constanţi: 

Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 

Primăria Municipiului Reghin, 

Muzeul Etnografic Reghin, Serviciul 

Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale, 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, Asociaţia 

Prietenii Muzeului Unirii, Asociaţia ASTRA Blaj şi TVR 
Cluj.  

PETRUŢA POP 
Preşedinte Asociaţia Artă şi Tradiţii 

Meşteşugăreşti Alba 
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LA CASA MEMORIALĂ „AVRAM IANCU” 
(discurs rostit în 1 septembrie 2013) 

 

Onorat auditoriu, 

„Casa de naştere a lui Avram Iancu e biserică 

de evlavioasă închinare pentru naţiunea română. Cu 

o sută de ani în urmă în această casă a văzut lumina 

zilei copilul bălai cu ochi albaştri, care era sortit să 

devină Craiul Munţilor, în creierii cărora s-a născut 

şi viteazul neîntrecut al luptelor pentru dezrobirea 

naţională a neamului românesc.  

Căsuţă de brad, aici, între munţii pietroşi şi 

solitari, lângă murmurul neîncetat al vălcelei repezi, 

astăzi gratitudinea pioasă a unui neam întreg Te 

îmbracă în haina strălucitoare a iubirii fără ţărm. 

Slăvită eşti şi ai să rămâi de-a pururi izvor curat de 

hotărâri vitejeşti pentru neamul care Te împresoară 

cu religioasă adoraţie.  

 

 
 

Casa aceasta este proprietatea „Asociaţiunii 

pentru literatura română şi cultura poporului român”, 

minunat simbol al adevărului indiscutabil că prin 

cultură naţiunile pot ajunge culmile progresului 

omenesc. 

 

 
 

Sta până acum solitară aici, această casă. De 

azi înainte deoparte şi de alta ea şi-a primit tovarăşi 

buni; aici muzeul lui Avram Iancu şi al revoluţiei 

naţionale din anii 1848-1849, colo casa naţională 

pentru cultura moţilor lui Iancu. Trecutul şi viitorul 

îşi dau mâna aici, spunând tuturor care vor veni să se 

închine în această istorică vale, că trecutul este 

temelia viitorului şi numai în respectul pentru trecut 

şi învăţămintele lui poate răsări viitorul scutit de 

primejdii al fiecărei naţiuni. (...) 

De aici înainte ele trec toate în proprietatea şi 

sub îngrijirea „Asociaţiunii pentru literatura română 

şi cultura poporului român”. În numele acestei 

„Asociaţiuni” eu le primesc şi le predau aici în grija 

nemijlocită a despărţământului nostru Abrud – 

Câmpeni. Domnule avocat Candin David, preşedinte 

al acestui despărţământ, Te rog să primeşti aceste 

sfinte lăcaşuri sub îngrijirea Voastră. Să le păzeşti ca 

scumpe comori ale naţiunii noastre.” 

 

Domnule preşedinte al Consiliului Judeţean 

Alba – Ion Dumitrel, 

Domnule primar al comunei Avram Iancu, 

Heler Sandu, 

Prea cucernici părinţi,  

Onoraţi invitaţi şi dragi locuitori ai acestei 

frumoase localităţi, 

Am prezentat, până aici,  un scurt fragment 

din densul discurs ţinut în 1 septembrie  1924, la 

inaugurarea Muzeului „Avram Iancu” din Vidra de 

Sus, de către Vasile Goldiş, preşedintele ASTREI la 

acea vreme.  

 

 
Pentru Asociaţiune, Avram Iancu este unul 

dintre marii binefăcători şi ctitori. La 28 aprilie 

1852, alături de Axente Sever şi Simion Balint, şi-a 

donat compensaţia de 2500 florini, primită de la 

împărăţie ca recompensă pentru participarea la 

Revoluţia Paşoptistă, pentru „fundarea unei societăţi 

literare române care va avea ca scop cultura şi 

dezvoltarea limbii române şi publicarea de cărţi 
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folositoare”.  

După înfiinţarea Asociaţiunii, 4-7 noiembrie 

1861, la Sibiu, Avram Iancu a participat la câteva 

din Adunările Generale, considerând că 

Asociaţiunea este singura instituţie românească care 

poate conduce pe românii ardeleni spre progres, 

prosperitate şi libertate.  

De aceea, prin testament, el a lăsat întreaga 

avere Asociaţiunii. După decesul său, 10 septembrie 

1872, Asociaţiunea va omagia în fiecare an pe 

marele erou. Iosif Sterca Şuluţiu, prietenul lui şi 

viitorul preşedinte al ASTREI (1904-1911), va 

publica prima monografie despre bărbatul, care prin 

faptele sale şi prin jertfa amară a vieţii sale a 

consacrat definitiv îndreptăţirea naţiunii noastre la 

libertate şi unitate.  

În România Mare, Asociaţiunea va organiza 

în perioada 28 august – 2 septembrie 1924, poate 

cele mai mari sărbători omagiale dedicate unui 

român, pe traseul Baia de Criş, unde s-a dezvelit un 

bust al eroului şi s-a pus o placă pe casa unde a 

decedat – Ţebea – Brad – Abrud – Câmpeni - Vârful 

Găina, unde s-a sfinţit Crucea comemorativă – Vidra 

de Sus (azi, Avram Iancu) – Cluj.  

 

 
 

În 1950, tot patrimoniu ASTREI a trecut la 

sfaturile populare.  

În 14 noiembrie 1999, când se împlineau 175 

de ani de la naşterea eroului nostru şi 75 de ani de la 

serbările din 1924, Asociaţiunea ASTRA, cu 

sprijinul primarilor: av. Dan Condurat – Sibiu, 

Romeo Horia Farcaş – Baia de Criş, Aurel Benea – 

Brad şi Viorel Ion Sicoe – Câmpeni, a realizat, la o 

scară mai mică, Serbările din 1924. Cu acest prilej, 

s-au dezvelit două plăci comemorative: una pe casa 

din Baia de Criş şi alta pe Casa Memorială de la 

Avram Iancu.  

Noi credem că aceste sărbători trebuie să aibă 

loc anual! 

 

Doamnelor şi domnilor, 

Adânc emoţionat, iară şi iară, gândul meu se 

întoarce, în timp, cu recunoştinţă către Familia 

Regală – Regele Ferdinand I şi Regina Maria, către 

primul ministru Ionel Brătianu, către miniştrii Al. 

Lapedatu, dr. C. Angelescu, G. Mârzescu, A. 

Vătoianu, G. Mărdărescu, către mitropoliţii: Miron 

Cristea – primat, N. Bălan – al Ardealului, dr. Vasile 

Suciu – al Blajului, Gurie Grosu – al Basarabiei, 

către episcopul Clujului – Nicolae Ivan, cel care a 

sfinţit în 1924 monumentul de lângă noi, către 

reprezentantul Academiei Române – poetul Octavian 

Goga şi către multe alte personalităţi care au venit în 

acel an să-l cinstească pe Craiul Munţilor. 

Revenind la ziua de azi, trebuie să mulţumim 

Dumnezeului Dreptăţii pentru momentele pe care le 

vedem cu ochii noştri trupeşti, să mulţumim d-lui 

preşedinte al Consiliului Judeţean Alba – Ion 

Dumitrel şi primarului comunei „Avram Iancu” – 

Heler Sandu, pentru această amplă reabilitare a 

Muzeului Memorial „Avram Iancu”.  

Să mulţumim şi celor care au oferit sumele 

însemnate de bani, cu ajutorul cărora s-a putut 

realiza acest amplu proiect.  

De asemenea, sincere mulţumiri tuturor celor 

care au contribuit, mai mult sau mai puţin, la 

sărbătoarea din această zi.  

Domnule Primar şi dragi locuitori ai comunei 

„Avram Iancu”, Vă rugăm să primiţi şi din partea 

Asociaţiunii ASTRA aceste sfinte lăcaşuri de istorie, 

credinţă şi lumină sub păstrarea şi îngrijirea 

Dumneavoastră. Dragi membrii ai Despărţământului 

ASTRA Abrud – Câmpeni, faceţi din aceste comori 

o cetate de apărare a demnităţii poporului român.  

Să le păziţi, uniţi, ca cele mai scumpe lăzi de 

zestre ale naţiunii noastre.  

Bunule Dumnezeu, trimite harul şi puterea Ta 

asupra locuitorilor acestei comune, asupra tuturor 

moţilor şi asupra întregului neam românesc!  

Vă mulţumesc.  

 

 
 

PROF. UNIV. DR. DUMITRU ACU 
Preşedintele Asociaţiunii ASTRA 
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ZIUA SATULUI GLOGOVEŢ – 2013 
 

ub auspiciile si organizarea Asociaţiei culturale 

„Aaron Vasile” Glogoveţ (preşedinte ing. 

Ioan Mihălţan) a Primăriei com. Valea Lungă 

(primar Vasile Puşcă) şi a Depărţământului ASTRA 

„Timotei Cipariu” Blaj (preşedinte prof. Silvia 

Pop) duminică, 25 August 2013 s-a desfăşurat Ziua 

satului Glogoveţ, prilej de întâlnire a fiilor satului 

din ţara, acţiune începută în anul 2012. Prin aceasta 

se doreşte ca anual fiii satului răspândiţi în ţară şi 

străinătate să aibă ocazia de-a se întâlni acasă la ei, 

în satul lor de baştină şi de suflet, pentru revedere şi 

depănare de amintiri. 

 
În curtea Biserici satului s-au primit oaspeţii 

satului urmată de o slujbă de pomenire şi părăstas în 

memoria eroilor martiri ai satului căzuţi in cele două 

războaie mondiale, rostită cu multă evlavie de preot 

paroh al satului Liviu Aftenie. A urmat vizitarea 

Muzeul etnografic al satului (din curtea Biserici) 

îmbunătăţit in ultima perioadă prin grija, priceperea 

şi răbdarea doamnei Cornelia Şolea, care a strâns 

încă multe exponate valoroase şi autentice. 

In faţa Troiţei Eroilor Neamului şi a 

Monumentul închinat lui „AARON VASILE”, 

patronul spiritual al satului, s-a ţinut o Slujbă de 

Binecuvântare, cu depunere de coroane şi jerbe, 

urmat de un moment de reculegere în cinstea şi 

memoria celui care a fost Mircea Bucerzan, membru 

fondator al Asociaţiei, fiu al satului, trecut în această 

primăvară la Domnul. 

 

Prin grija şi susţinerea materială a familiei 

BUDIU a fost înălţată şi sfinţită o cruce maiestoasă 

la intersecţia a doua uliţe a satului, de pe care îşi trag 

originea această mare şi apreciată familie a satului 

ca: prof. univ. dr. ing. Viorel Budiu de la 

Universitatea clujeană, nana Lena Ivaşcă (Budiu) din 

Valea Lungă o neîntrecută maestră a melosului 

popular, precum şi încă mulţi alţi oameni de omenie 

ai neamului. 

La căminul cultural din Glogoveţ a avut loc 

lansarea volumului conţinând poemul „Patima şi 

Moartea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus 

Hristos” de Aaron Vasile, îngrijit de Liliana-Maria 

Popa şi Ioan-Nicolae Popa, care au relevat 

cunoştinţe noi şi inedite despre viaţa şi opera lui 

Vasile Aaron. A urmat lansarea şi prezentarea 

revistei Astra blăjeană nr.2/2012; nr 2/ 2013, de 

către prof. Silvia Pop, o prezenţă mereu încântătoare 

în mijlocul auditorului prin expunerile pe care le-a 

făcut despre viaţa spirituală şi culturală a satului 

Glogoveţ, prezente în paginile revistei. Au fost 

prezenţi vicepreşedinţii ASTREI Blăjene Ana 

Hinescu cu o intervenţie culturală şi Ioan Şolea, care 

este şi fiu adoptiv al satului şi membru fondator al 

Asoc. culturale V. Aaron. A urmat un program de 

muzică populară, cu o formaţie coordonată de 

Vistian Haneş, fiu al satului, un maestru al 

instrumentelor de suflat – fluier, taragot,.. avându-i 

ca invitaţi pe: Cristina Căpillnean – o voce şi o 

prezenţă scenică agreabilă, cu melodii frumoase din 

zonă; Alexandra Băcilă – o mare speranţă a 

cântecului popular românesc, deja câştigătoare a 

numeroase premii la diverse festivaluri cu un 

repertoriu variat de la doină la cântecul de joc; 

Nicolae Băcilă – un instrumentist autentic de mare 

forţă şi fineţe la taragot, care interpretează cu 

lejeritate şi spontaneitate melodii de joc şi dor 

precum şi Relu Puşcă, un interpret cunoscut al zonei 

Târnavelor cu certe calităţi interpretative, cu un glas 

amplu şi plăcut. 

 

A urmat o masă câmpenească, la iarbă 

verde, cu toate cele necesare unei bune dispoziţii ,la 

care s-a adăugat o masă copioasă şi cu cântecul 

nostru popular. 

A fost o zi fastă pentru satul Glogoveţ în 

care s-au împletit maiestos momente de reverberaţie 

creştinească cu acte de cultură, de bună dispoziţie a 

sătenilor şi oaspeţilor lor, cu promisiunea de 

revedere în ultima duminică a lunii August 2014. 

 

IOAN MIHĂLŢAN 

 

S 
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«AURUL CELOR 80 DE CARATE» 
CORIŞTILOR DE LA BUCIUMI, CU DRAGOSTE! 

 
Moto: „Eu cred că veşnicia s-a născut la sat...” (Lucian Blaga) 

 

rin depăşirea graniţei celor 24 de carate, 

preţiosul metal intră deja în legendă, căpătând în 

felul acesta noi şi surprinzătoare calităţi dar şi 

conotaţii aparte.  

Hiperbola cu valoare de metaforă a titlului 

acestei evocări, mă duce cu gândul la nişte oameni 

minunaţi, dragi inimii mele, români care sălăşluiesc de 

veacuri acolo, în nordul ţării, la Poarta Maramureşului, 

unde aripile vulturilor sunt mai puternice iar graiul şi 

viersul nostru este la el acasă prin aleanul melodiilor şi 

tăria credinţei pământenilor în binele venit de la bunul 

Dumnezeu.  

Ţara Chioarului s-a născut din îngemănarea 

lacrimilor de durere şi de bucurie. Acolo ne cântă şi ne 

încântă vârste cu îndeletniciri diferite, acolo lumea 

zâmbeşte mai altfel decât prin alte părţi, mai aproape 

de tainele inimii şi de firescul comportării omeneşti. 

Pe-acolo, privighetorile îşi dau întâlnire ceva mai des 

decât prin alte locuri. Statornicia oamenilor la intrarea 

în Ţara bourilor lui Dragoş şi Bogdan, întemeietorii, e 

proverbială, sătenii cu nume de chiot şi de frumoasă şi 

îmbietoare vestire au o demnitate aparte: 

– D-apoi de pe unde eşti dumneata, bade? 

– Eu să ştiţi că sunt de la Buciumi şi nu de la 

Şomcuta Mare?! 

– No, că drept grăit-ai. Şi, vorba se 

metamorfozează în cântec, iar cântecul în vrajă şi vraja 

devine balsam pentru suflet. Balsamul aplicat 

sufletului, ştiut este că n-are şi nu trebuie să aibă 

lecuire.  

Astfel, s-a înfiripat, pe la 1933, prin voinţa şi 

graţia Atotputernicului, un cor bărbătesc condus de 

învăţătorul Emilian Pop secondat de cantorul bisericii 

din sat. Războiul cel de pe urmă şi despărţirea „cea 

crudă şi haină” de fraţii din Ardealul ciopârţit, de 

Moldova înjumătăţită şi de România rămasă orfană 

pentru un timp, toate astea au lovit şi-n mândra corală a 

buciumenilor din Ţara Chioarului. Dar ei, sarea 

pământului, nu s-au lăsat umiliţi şi răpuşi. Un timp au 

luat o pauză nedorită. Apoi, după „furtună”, au venit 

alături de bărbaţi şi nevestele cu fetele şi băieţii lor, 

năvală, la corul satului. Armata cântecelor s-a întărit 

treptat, treptat. Vine acum la cârma formaţiei inimoasa 

învăţătoare Livia Frenţ, care pune aici, la Buciumi, 

bazele corului mixt. Apoi, se perindă, ca-ntr-o ştafetă a 

biruinţei artei: dirijorii Vasile Tarţa şi Gheorghe Pop şi 

ei de asemenea învăţători destoinici. Până prin anul 

1963 se ia din nou o nedorită pauză. Un fiu al satului 

însă, preotul Marius Lazăr, încă student la teologie, s-a 

gândit să întreprindă ceva pentru satul său natal. S-a 

mai gândit oare cineva, de la noi, să editeze un 

dicţionar cu numele şi prenumele persoanelor care au 

făcut ceva pentru propăşirea locului obârşiei lor? Poate 

că încă nu-i timpul pierdut s-o facă totuşi cineva. 

Ne-am săturat de cohorta atâtor „mecenaţi” care se 

fandosesc în „merţane” şi „viloaie” de prost gust! 

Până în anul 1984, sub aripa ocrotitoare a 

părintelui Lazăr, corul s-a aflat în slujba Sfintei 

Biserici, impunătorul edificiu al buciumenilor. Femeile 

satului, ambiţioase şi dotate cu voci superbe, naturale 

100%, au acum cuvântul. Se cântă de zor peste tot: la 

repetiţii, acasă, la munca din câmp, la biserică, pe la 

petreceri, şi mai ales la nunţi şi cumetrii. Se câştigă 

numeroase premii şi distincţii care înnobilează 

„brandul” buciumenilor. Şi, ambiţiile sporesc văzând 

cu ochii. Ce, adică numai de vecinii de la Finteuş să se 

ducă vorba?! Dară noi, buciumenii, nu putem fi egali 

lor?! – păreau s-o spună, dar fără grai, oamenii strânşi 

pe la diverse reuniuni. Şi iată, aripa porumbelului sfânt 

se abătu şi pe la Buciumi aducând duhul unui dirijor de 

elită care trecuse-n tinereţea sa şi pe la Săcelele 

Braşovului. E vorba de domnul profesor Iustin 

Podăreanu, „regăţeanul” născut parcă a fi baghetă 

miraculoasă a melosului în Ardealul de Nord. Corul de 

la Buciumi capătă acum consistenţă, se radicalizează 

îmbinând în mod fericit, pe mai multe voci, muzica 

bisericească cu cea laică. Se cântă în foişorul bisericii 

dar şi pe scena căminului cultural. Se organizează 

turnee prin ţară.  

Liant al devenirii artistice e acum tânărul Gavril 

Mărieş care o aduce, ca pe un minunat şi preţios DAR 

pe domnişoara prof. dr. Gabriela Ion, dirijoarea cu grad 

de „mareşal” al muzicii. Mie personal a reuşit să-mi 

stoarcă lacrimi de bucurie atunci, la Dej, în anul 2004, 

când am descoperit, cu uimire şi cu mare plăcere, o 

formaţie corală feminină, sătence din România 

„pedepsite” să ne conducă în ceruri de lumină şi de 

binecuvântare artistică. Doamne, poate la unele filme 

ruseşti (Ah, ... „Gară pentru doi”), am mai fost atât de 

mişcat înlăuntrul fiinţei mele. Mereu şi mereu mi-aş 

dori să ascult ca-ntr-un „perpetum mobile”, maestre 

Gabriela, ... „Sfântă Marie”, sau „Călugărul din 

Pipirim”... şi... altele. Să mă poarte lin corul 

buciumenilor prin ceruri de spiritualitate sub dibăcia 

forţei şi a talentului Domniei Voastre pentru mine de 

neînlocuit în contextul dat. Să nu se uite că, de-a lungul 

anilor, în acest cor minunat ţărănesc, au slujit, 

înveşmântaţi în dragoste şi devotament pentru cântec, 

peste 170 de persoane fidele tradiţiei şi culturii noastre 

naţionale. Nu e deloc întâmplător că le-am solcitat 

prezenţa acestor artişti amatori, privilegiul pentru noi, 

de a veni la Săcele şi Braşov pentru a susţine cea de a 

doua ediţie a Festivalului datinilor de Crăciun, pe care 

despărţământul ASTRA „Fraţii Popeea” Săcele l-a 

P 
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iniţiat. În acel de neuitat decembrie 2010, la Sfântul 

Nicolae, păşind pe o nea proaspătă, în decor de basm 

alpin, corul Asociaţiei Culturale „Buciumenii 

Chioarului” a cinstit plaiurile Ţării Bârsei prin talent şi 

dăruire, prin fireasca apropiere a oamenilor sensibili 

care trăiesc respirând aerul din preaplinul artei 

autentice. Nu vom uita apoi statura impunătoare, 

înţelepciunea asumată şi vocaţia grijulie a domnului 

Teodor Hăgan, prietenul nostru, baciul cel înţelept, om 

cu experienţă, manierat şi tandru, preşedinte al 

Asociaţiei Corale „Buciumenii Chioarului” de la 

Buciumii Maramureşului. Să nu uităm vioiciunea şi 

seriozitatea coriştilor, de o simplitate şi naturaleţe greu 

de exprimat în cuvinte, efortul continuu spre atingerea 

parametrilor cuvântului de laudă întru disciplină şi 

perfecţiune artistică. Atrag în primul rând atenţia 

nevestele care deţin un farmec aparte. Vă îmbrăţişez pe 

toate: lele Iuliană, şi pe dumneata lele Zină, Aurică, 

Mărie sau Ană... şi pe domniile voastre nu vă uit bade 

Teodor, Vasile, Dumitre, Ioane... nu te uit nici pe tine 

Cornele, stimate al meu coleg. Îl salut pe tânărul Dorel, 

veritabil bas al formaţiei voastre. Oho, mi-aţi adus în 

suflete noian de bucurie, de cântec viu şi nealterat de 

modele străine specificului nostru, dar nocive 

adevăratei arte corale, pe care dumneavoastră, cei de la 

Buciumii Chioarului, o slujiţi de opt decenii în straie 

curate şi protectoare pe altarul pururea viguros al 

melosului românesc. Am fost liniştiţi s-o ştim pe 

profesoara dr. Gabriela Ion, la datorie, după o 

neplăcută şi efemeră suferinţă cu care şi noi astriştii 

săceleni, am compătimit apropiindu-ne sieşi, 

uşurându-i necazul prin mângâierea noastră sosită, 

sperăm, la timp.  

– Spuneţi-ne, distinsă Doamnă a cântecului, dr. 

Gabriela Ion de la Baia Mare, care au fost momentele 

care v-au marcat cel mai mult pe parcursul celor 15 ani 

de activitate dirijorală la Buciumi? 

– Au existat două asemenea momente sau 

circumstanţe, cum vreţi să le numiţi...  

Prima emoţie am trăit-o, ţin bine minte, pe 

data de 5 decembrie 1999 (n. n. Tot în ajun de Moş 

Nicolae!) la Festivalul-concurs de muzică sacră de la 

Orăştie, unde am obţinut Premiul întâi cu formaţia 

corală venită de la Buciumi. Îmi venea, zău, să zbor 

de fericire şi nu alta...  

Iar apoi, nu vreau să vă flatez prea mult, am trăit 

clipe unice de înălţare şi împlinire profesională, adânc 

umană, la Săcele şi Braşov, unde ni s-a rezervat de 

către ASTRA o primire excepţională, cu un public 

numeros, avizat, entuziast şi deosebit de cald. Pot 

spune că acolo, la dumneavoastră, am beneficiat de un 

adevărat REGAL ARTISTIC, rod al sincronizării 

spirituale între gazde şi oaspeţi. – Da. Aşa a fost atunci.  

Vă urmăream cu sufletul la gură cu câtă pasiune, 

forţă şi talent, stimata Gabriela Ion... ardeaţi înlăuntrul 

fiinţei Dvs., aproape până la epuizare. A fost magnific. 

De aceea, vă mulţumim simţindu-ne şi noi onoraţi de 

prezenţa şi prestaţia unei formaţii condusă de o 

personalitate pe care noi, săcelenii, 

o apreciem mult oferindu-i întreaga 

noastră simpatie şi gratitudine. Opt 

decenii de efort şi pasiune, de 

combustie continuă pentru 

menţinerea şi transmiterea pe mai 

departe, prin generaţii, a cântecului 

din patrimoniul nostru şi a celui 

aflat în fondul creaţiei universale. 

Primiţi, la ceas aniversar, din 

pridvorul casei mele de la Săcele, 

un buchet cu 81 de roşii trandafiri 

întru admiraţie şi recunoscătoare 

stimă la festinul BUCIUMENILOR 

CHIOARULUI! 
Dă-le, Doamne, viaţă lungă, cu sănătate şi 

spor în toate, aceeaşi prospeţime şi naturaleţe a 

spiritului tânăr, mult noroc vocaţiei lor plină de 

responsabilitate şi inconfundabilă identitate. Aveţi 

datoria de cinste, aceea de a fi ambasadori ai 

cântecului pornit din satul cu nume de vestire şi de 

apărare a Ţării Chioarului – cetate inexpugnabilă şi 

mult îndrăgită a Ardealului nostru, unde muzica şi 

jocul popular românesc au statut de triumf şi de 

înălţare spirituală. La Mulţi Ani, dragi corişti de la 

Buciumii Chioarului, Poartă de intrare spre Ţara 

vestită a Maramureşului!  
 

1 septembrie 2013 

 

LIVIU DÂRJAN 
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PLASTICA 
 

A IZBÂNDI PRIN FAPTĂ. A 17-A EDIŢIE A TABEREI INTERNAŢIONALE DE ARTĂ „INOCENŢIU 

MICU-KLEIN” 
 

umărul ediţiei la care a ajuns tabăra blăjeană 

este şi numărul demonstraţiei prin faptă a 

pictorului Horea Cucerzan de preţuire 

pentru oraşul său natal. Artistul şi-a sărbătorit anul 

acesta împlinirea vârstei de 75 de ani cu două 

remarcabile expoziţii personale, una la Bucureşti, la 

Elite Art Gallery, şi o alta în oraşul său natal, 

expoziţie care a precedat-o pe cea a participanţilor la 

tabără. Dar dincolo de creaţia artistică, el este animat 

de nobila ambiţie de a înzestra Mica Romă cu o 

colecţie de artă contemporană, „cum nu se găseşte 

de la Cluj la Braşov”, aşa cum a afirmat el în 

cuvântul de deschidere al expoziţiei participanţilor la 

finele ediţiei din acest an. Colecţiile de artă 

contemporană fiind neglijate la nivelul întregii ţări, 

în primul rând de către instituţiile statului care ar 

avea menirea de a favoriza şi dezvolta mişcarea 

artistică, demersul lui Horea Cucerzan are o 

importanţă chiar mai mare decât o estimează el.  

 

 
Octavian Bica 

 

Este meritul câtorva artişti şi iubitori de artă, 

înzestraţi cu talent de manageri culturali, dar mai 

ales cu o admirabilă perseverenţă, de a constitui atât 

de necesarele colecţii de artă contemporană. Pe 

lângă Horea Cucerzan îi mai putem aminti pe 

pictorul Liviu Nedelcu de la Focşani, pe medicul 

Marius Boca de la Dej şi desigur, pe Ruxandra 

Garofeanu, iniţiatoarea unei galerii de artă 

contemporană la Centrul cultural Mărcuţa din 

Bucureşti.  

Fiind la rândul lor animaţi de voinţa de a 

continua tradiţia Blajului de a fi un focar de artă şi 

cultură, primarul Gheorghe Valentin Rotar şi 

viceprimarul Livia Mureşan au sprijinit şi sprijină 

această idee, asigurând necesara logistică, lor 

alăturându-se doamnele Silvia Frâncu, director al 

Muzeului „Augustin Bunea”, şi Silvia Pop, inimoasa 

preşedintă a Astrei blăjene. Cu atenţie şi 

binevoitoare competenţă a urmărit lucrările 

participanţilor la tabără criticul de artă Cornel 

Tatai-Baltă – un avizat cunoscător al artei 

contemporane, al marilor ei valori, dar şi a mişcării 

artistice în toată complexitatea ei.  

 

 Iulia Ocolişan 
 

Colecţia de artă contemporană a municipiului 

Blaj s-a mai îmbogăţit în urma acestei ediţii cu 

câteva zeci de lucrări, cele aproximativ 800 de 

lucrări câte s-au adunat de-a lungul celor 17 ani 

constituind de acum un fond destul de serios pentru 

a deschide o expoziţie permanentă.  

Din zestrea anului acesta, sunt de remarcat 

lucrările de sculptură realizate în cele zece zile de 

tabără, fiecare dintre ele fiind o expresie plină de 

limpezime şi coerenţă a câte unei idei artistice. 

Sculptorul bucureştean Constantin Sinescu (n. 1953) 

a lucrat în marmură albă, îmbinând două simboluri 

ascensionale: coloana şi „mirabila sămânţă” ce se 

succede de-a lungul ei. Şi lucrarea în lemn a celuilalt 

sculptor bucureştean, Vlad Perianu (n. 1968), are o 

simbolistică savantă, fiind o întrupare sugestivă a 

unei creaturi apocaliptice. În motive arhetipale se 

înscrie şi sculptura în lemn şi marmură a reputatului 

artist maramureşean Traian Moldovan (n. 1938), 

N 
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unul dintre seniorii taberei, alături de gazda Horea 

Cucerzan, soţii Viorela (n. 1948) şi Vintilă Mihăescu 

(n. 1943) sau sculptorul grec Iorgos Iliopolos (n. 

1939). Numărându-se printre entuziaştii taberei, cu 

participări încă de la începuturile ei, acesta din urmă 

a lucrat o sculptură în lemn intitulată „Conexiuni” – 

o complexă structură geometrică, bine articulată. 

Alte două lucrări se înscriu sculpturii, dar şi picturii 

prin aparentul lor aspect bidimensional care le 

permite de altfel expunerea pe simeze: decorativa 

structură de lemn aurit sugerând o arhitectură sacră 

de sătmăreanca Maria Zoiţa Rezei (n. 1981) şi o 

lucrare din cunoscuta suită de module a blăjeanului 

Aurel Dumitru (n. 1945), sugerând o pictură 

abstractă, minimalistă, de o lung căutată simplitate şi 

un perfect echilibru. Singura tapiserie din expoziţie, 

„Scoică cu planete”, aparţine fiicei acestuia – Arina 

Ioana Muntean (n. 1969) – şi se distinge prin 

acordurile cromatice temperate şi un subtil spirit 

ludic care conferă vioiciune compoziţiei.  

 

 
Maria Nicoară 

 

O invitată de marcă a secţiunii de grafică a 

fost Marina Nicolaev (n. 1960), care în lucrările sale 

în acvaforte, „Visul pomului” şi „Ultima atlantidă” 

transferă în imagini elaborate construcţii mentale de 

tip SF. Tot o acvaforte este şi lucrarea lui Radu 

Gheorghian (n. 1956), dar acesta vine cu o opţiune 

total diferită, de tradiţie renascentistă, redând cu 

vigoare personaje în plină mişcare, demonstrând 

astfel o remarcabilă stăpânire a acestei dificile 

tehnici. Petti Velici (n. 1943), vicepreşedintele 

Filialei UAP din Râmnicu Vâlcea, a donat două 

lucrări, un imprimeu abstract cu roşu pe mătase albă 

şi grafica „Poveste cu dealuri”, în care exploatează 

virtuţile blândelor curbe colinare, într-o potolită 

cromatică pe brunuri.  

Invitaţiile pictorului Horea Cucerzan pentru 

tabăra de la Blaj urmăresc pe de-o parte atragerea de 

creatori din toate zonele ţării, iar pe de alta o 

armonioasă distribuire pe generaţii, în care nu 

lipsesc cei foarte tineri, ca Teodora Scurtu (n. 1997) 

cu lucrările „Vegetal” şi „Anotimpuri”, de un 

decorativism abstract bazat pe linii curbe şi culori 

pastelate, Maria Nicoară (n. 1996) cu un imaginativ 

personaj suprarealist sau Mihai Perianu (n. 1996) cu 

peisajul „Case”, în buna tradiţie a şcolii româneşti.  

Nu numai zonele de provenienţă şi generaţiile 

dialoghează în tabăra de la Blaj, ci şi modalităţile de 

expresie artistică. Elena Câmpianu (n. 1967), de la 

Facultatea de Arte vizuale din Oradea, optează 

pentru pictura nonfigurativă în culori foviste, pe 

când pictorul albaiulian Nicolae Toma Muntean (n. 

1937) preia elemente din stilistica bizantină pe care 

le aduce în arta contemporană în compoziţii de mare 

rafinament şi efect („Mirabila sămânţă”, 

„Bunavestire”), Nicu Stanciu (n. 1980), expune un 

portret în stilul realismului fotografic, iar Mariea 

Boz din Iaşi merge înspre abstract într-o lucrare în 

tonuri de albastru, intitulată „Buchetul”. Octavian 

Bica (n. 1956) părăseşte convenţia tabloului de 

format dreptunghic sau pătrat, alăturând două 

triunghiuri, opuse la vârf şi contrastante cromatic 

pentru a ilustra tema esoterică din titlul lucrării: 

„Prezentul dublului”. Cel mai excentric pare a fi 

Daniel Crăciun (n. 1970), care pictează un tablou cu 

tablouri de absolvenţi ai liceului forestier din Blaj, 

un soi de pictură naivă ce se autoironizează, dar fără 

răutate, cu o aplecare duioasă asupra motivului şi cu 

un sens al trecerii timpului.  

Mulţi dintre artişti îşi măsoară forţele cu 

temele consacrate ale picturii, cum ar fi interioarele 

şi peisajele, străduindu-se să inoveze prin 

compoziţie şi culoare, prin găsirea unui 

inconfundabil stil propriu, fiind mai puţin atraşi de 

abordări care nu ţin de esenţa actului pictural. Corina 

Preda Perianu (n. 1963) şi Traian Mârza (n. 1958) 

pictează interioare de biserici, prima înfăţişează un 

„Iconostas” care străluceşte în lumina unui 

impunător candelabru, auriurile centrale 

acordându-se cu albastrul din zonele marginale, iar 

al doilea adoptă maniera zugravilor modeşti de 

biserici ţărăneşti pentru a reda un asemenea interior. 

La polul opus, Ion Mielcioiu Boştină (n. 1962) 

pictează interioare de locuinţe comune, golite de 

orice mobilier, pentru a crea câte un efect de lumină 
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sau culoare, amintind de metafizica avangardei 

italiene.  

 

 
 

Ioan Mielcioiu Boştină 

 

Peisajul – pe fondul revenirii de mai multă 

vreme a interesului pentru el – a fost axa de forţă şi 

în expoziţia participanţilor de anul acesta la tabăra 

blăjeană. Ieşeana Ofelia Huţul (n. 1957) a surprins 

atmosfera sudică a unei străzi pustiită de soarele 

amiezii în „Oblonul”, Gheorghe Coman (n. 1961) a 

pictat poarta seculară a unei biserici din Ardeal, 

Cristina Iliescu (n. 1955) în „Zăvoi” a folosit 

exuberant linia şi culoarea pentru a reda bogăţia 

vegetală şi s-a repliat ca modalitate de expresie 

atunci când a pictat o modestă stradă blăjeană 

scăldată de un soare torid. Marian Condruz (n. 1952) 

caută noi posibilităţi cromatice în a trata un peisaj 

veneţian, în timp ce George Savu demonstrează 

capacitatea de a fi personal în peisajele de la Balcic, 

reluate de atâţia şi atâţia pictori de azi, parcă aflaţi 

într-o tăcută competiţie cu pictura interbelică. 

Tânărul Rareş Kerekeş (n. 1982), deja consacrat şi 

integrat grupului bucureştean de noi peisagişti, 

expune o stradă transilvăneană dominată de turnul 

unei biserici aflată în ultimul plan, folosind cu 

acurateţe punerea în pagină şi cromatica. 

Remarcabile prin prospeţimea lor sunt şi nuanţele de 

verde din peisajul lui Puiu Costachi Dumitraş (n. 

1958). Carmen Bălan îşi demonstrează măiestria 

într-un peisaj diptic pentru a panorama o vastă 

perspectivă de dealuri înalte din Ardeal, folosind o 

paletă dominată de limpezi nuanţe de verde.  

 

 
Radu Gheorghian 

 

Şi Viorela şi Vintilă Mihăescu se consacră 

peisajului, deşi domeniul lor de consacrare a fost 

altul, din aceeaşi nevoie a reîntoarcerii la peisaj atât 

de pregnantă în ultima vreme printre artişti. Dacă 

Viorela Mihăescu este fascinată de şuvoaiele de apă 

care-i permit o mare apropiere de abstract, Vintilă 

Mihăescu vine cu un nostalgic peisaj rural, plin de 

lumină şi culoare, cu un frumos cal alb în prim plan.  

Horea Cucerzan – creierul şi sufletul taberei 

de la Blaj – şi-a aşezat şi el, în rând cu ceilalţi 

participanţi, cele două picturi lucrate în cele zece 

zile, în ciuda tuturor problemelor organizatorice cu 

care s-a confruntat. Buchetul cu florile de câmp 

dispuse în ulcica de pământ este aşezat pe un fond 

cu o bandă verticală lată de un gri argintiu, mărginit 

de benzi înguste negre – o modalitate de a tempera 

cromatica vie a motivului central. Într-o a doua 

pictură reia unul dintre motivele sale favorite, cel al 

balerinei, de astă dată alături de o colivie în care în 

mod misterios, un măr verde este prizonier, iar mica 

pasăre stă deasupra gratiilor într-o atitudine trufaşă – 

demonstrând inepuizabila putere a pictorului de a 

imagina noi variaţiuni pe aceeaşi temă, constante 

rămânând căutările picturale nicicând abandonate.  

 

MIHAELA VARGA
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* * * 

a finalul Taberei, Anca Şereş, designer 

vestimentar din Oradea, a etalat o colecţie de 

modă numită: Twilight ButterFly, inspirată din 

filmul lui Tim Burton, COPSE BRIDE a cărui acţiune 

se derulează la sfârşitul secolului al XIX-lea. Elemente 

ale vestimentaţiei feminine şi masculine purtând 

amprenta şi atmosfera acestui univers se regăsesc 

sintetic şi inedit asimilate în ţinutele colecţiei sale.  

Coregrafia, fluiditatea si ritmul alert al 

spectacolului a fost susţinută de o echipa de talentate si 

elegante modele din Blaj, acestea sunt: Iulia Râşnită, 

Lavinia Limbăşan, Anca Sechel, Adriana Mikloş, 

Rosana Mikloş, Laura Dragan, Raluca Surchea şi 

Roxana Zgaib.  

(A.D.)

   
 
 

TABĂRA NAŢIONALĂ DE PICTURĂ – CÂMPINA 2013 
 

abăra naţională de pictură de la Câmpina, din 

vara anului 2013, a găzduit o pleiadă valoroasă 

de pictori din mai multe zone ale ţării (Galaţi, 

Brăila, Blaj, Ploieşti, Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, 

Bistriţa, Constanţa, Năvodari, Cluj, Tg. Mureş, Tulcea, 

Câmpina).  

Vernisajul expoziţiei a avut loc la muzeul 

memorial Nicolae Grigorescu din 

Câmpina.  

Cunoscutul pictor blăjean 

Emil Comşa, participant la această 

tabără se remarcă prin seriozitatea 

demersului său artistic, 

profesionalism şi consecvenţă în 

tratarea unei tematici frumos 

alcătuite compoziţional şi cromatic.  

El a surprins în tablourile lui 

norii de furtună ce veneau aproape 

zilnic, dar mai ales luminozitatea 

aerului de vară depă ploaie. 

Culorile sunt optimiste, solare, 

topite în amiaza verii. Ele surprind cu acurateţe peisaje 

câmpinene:o privelişte a oraşului văzut de pe dealul 

Muscel, lacul Curiacu, o cărare singuratică şerpuind pe 

lîngă o lizieră de arbori, dar şi citadine cu clădiri 

istorice ale Câmpinei. Peisajele din natură transmit o 

linişte aparte, prezentă în multe din tablourile artistului, 

precum şi o anumită însingurare.  

Dimensiunile tablourilor sunt diverse, de la 

formate mici pînă la pânze mari. Se remarcă un 

travaliu permanent al căutărilor cromatice, cu armonii 

în care apar reminiscenţe ale nuanţelor cerului şi ale 

pajiştilor din preajma Blajului, 

inconfundabile prin farmecul lor. 

Emil Comşa stăpâneşte cu forţă şi 

cu sensibilitate o paletă largă de 

culori şi tonuri.  

Peisajele lui te invită să intri 

în atmosfera lor calmă, exprimând 

o multitudine de sentimente care 

impresionează orice privitor. Cu 

fiecare prezenţă în expoziţii, 

pictorul se impune ca un artist 

stăpân pe mijloacele de expresie, 

cu un mesaj plastic coerent şi 

armonios.  

 
Câmpina, 20 august 2013  

 

DORIN BOROIANU 

L 

T 
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DORUL LOCULUI M-AUDE… 
 

u acest simţământ înrădăcinat în adâncul 

sufletului trăieşte artistul Horea Cucerzan, 

pictor şi poet deopotrivă, membru al Uniunii 

Artiştilor Plastici din România, ori pe unde l-ar purta 

gândurile şi paşii, înăuntru ori în afara ţării, şi asta nu 

de ieri şi nici de azi, ci de când se ştie. Şi tot mânat de 

acest simţământ se-ntoarce acasă, la locul sfânt al 

obârşiei, să organizeze acţiuni şi 

manifestări marcante, prin care 

numele Blajului să fie cinstit şi 

preţuit după cum din totdeauna i 

se cuvenea şi tot pentru totdeauna 

i se cuvine. Şi asta, cu atât mai 

mult în vremurile de acum, când 

Blajul se prenoieşte necontenit 

atât sub aspect urbanistic, cât şi 

spiritual. Şi ca ele să aibă măreţia 

pe care artistul o visează şi către 

care tinde mereu, încearcă, şi 

reuşeşte de fiecare dată, să 

antreneze forţe din afară, nume de 

rezonanţă ale artei şi culturii 

româneşti contemporane, să-i fie 

alături în împlinirea temerarelor 

sale demersuri. Căci, pentru 

Horea Cucerzan Blajul este un loc sacru, purtând aură 

de sfinţi. Blajul a fost pentru mine, şi va rămâne până 

mor, gura veşnică de aer pur şi stropul de apă vie 

unde-mi astâmpăr setea, nesomnul, arşiţa, durerile, 

lacrimile, dar şi bucuriile, speranţele, devenirile şi, 

mai ales, harul: Nu-i suflare/nu-s amnare/de durere 

şi-ndurare/fără loc de născătoare/unde-ai fost trupit, 

şi-n vale/ pe Câmpie, la Târnave. /să n-ai urmă de 

cărare/către casă, către masă/către doruri şi 

speranţă/locul tău şi-al nimănui/dus de păsări 

cerului/cercuit cu har de sfânt/Până dincol’ de 

mormânt (Ioan Popa, Blajul. Biografii subiective, p. 

50).  

Cu asemenea idei şi dorinţe a pornit şi-ntr-acest 

an tabăra de pictură, ce, prin grija şi preocuparea sa, se 

organizează de mai mulţi ani la Blaj, deschisă de 

curând printr-o expoziţie cu lucrări personale, de certă 

valoare şi unanimă apreciere, toate laolaltă reflectând şi 

întruchipând teme predilecte ale compoziţiilor sale: 

nudul, în special torsul feminin, natura statică, tratată 

într-o perspectivă diafană, cu un gust special pentru 

eclerajul extrem de luminos, şi mistica, incluzând aici 

nu doar portretul religios, ci şi spaţiul de cult, catedrala, 

văzută într-aceeaşi aură luminoasă. Şi iarăşi, toate 

laolaltă, rod al îmbinării fericite dintre inteligenţă, 

talent şi suflet, puncte cardinale, determinante ale unui 

triunghi echilateral, imaginar, perfect. Cu asemenea 

daruri, moştenite de la părinţi, lucrările lui Horea 

Cucerzan cutreieră lumea, şirul ţărilor prin care ele au 

poposit fiind prea mare pentru a-l prezenta. Oricum, el 

porneşte din Europa, mai precis din Italia, trece prin 

Canada şi America, ajunge în Asia, de la Orientul de 

Mijloc la Extremul Orient, în Japonia.  

De astă dată, Horea Cucerzan s-a prezentat 

publicului blăjean, şi nu numai, şi-n cealaltă ipostază, 

de care pomeneam mai înainte, 

cea a poetului, a aceluiaşi suflet 

gingaş, cald, îmbrăcat în aceeaşi 

aură luminoasă, căci indiferent 

dacă în faţa artistului se află 

hârtia, pânza, peretele sau piatra, 

închipuirile pe care le 

încorporează în ele au aceeaşi 

blândeţe, aceeaşi căldură, 

aceeaşi deschidere luminoasă ca 

locul său de obârşie din Ardeal 

(Sanda Angelescu, Revista As, 

sept. 1966). Am fost cu toţii 

martori ai unui eveniment literar 

ce merită a fi consemnat, de faţă 

fiind personalităţi de seamă ale 

scrisului contemporan. Cartea de 

poezie, cu care Domnia Sa s-a 

înfăţişat publicului, Păcate-n paradis, a fost prezentată 

de către prof. univ. dr. Ion Buzaşi în maniera cu care 

ne-a obişnuit, adică sobră, profundă, cu multă pricepere 

şi rigoare redactată şi expusă, cu dese şi pertinente 

trimiteri la marii creatori de poezie, Mihai Eminescu, 

Lucian Blaga, ca şi la poezia simbolistă românească 

(Ştefan Petică, Al. Macedonschi), şi europeană (Paul 

Valery, Mallarme). Personalitatea şi opera lui Horea 

Cucerzan au fost conturate de scriitorul Ioan Popa, în 

prezentarea sa fiind creionate temele şi motivele 

creaţiei sale, dar şi trăsăturile definitorii ale sufletului 

lui, reflectate atât de pregnant în compoziţii, fie ele de 

natură poetică, sau de natură plastică.  

În final, autorul şi-a mărturisit trăirile profunde 

pe care Blajul i le oferă din totdeauna ca şi unele taine 

ale zămislirii operelor sale, ca să încheie cu lectura 

unora dintre cele mai izbutite creaţii poetice din volum.  

Desfăşurată într-un cadru adecvat, în mijlocul 

unei expoziţii încântătoare, luminoase, de largă 

cuprindere şi variată tematică, vernisată în sălile 

Muzeului de Istorie, de faţă fiind şi doamnele Lucia 

Mureşan, viceprimar al municipiului, Silvia Pop, 

preşedinta Despărţământului Blaj al Astrei şi Simona 

Frâncu, directoarea Muzeului, care au apreciat la 

rândul lor atât de elogios personalitatea pictorului-poet 

Horea Cucerzan „manifestarea se poate înscrie între 

acţiunile de valoare ale Blajului zilelor noastre.  

IOAN POPA 
 

C 


