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EDITORIALE 
 

300 DE ANI DE LA MARTIRIUL SFINŢILOR BRÂNCOVENI 
 

fântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca 
anul 2014 să fie dedicat cinstirii domnitorului Ţării 
Româneşti Constantin Brâncoveanu a celor patru fii ai 

săi (Constantin, Ştefan, Radu şi Matei), precum şi sfetnicului 
Ianache, martirizaţi în ziua de 15 august 1714. Un set de în-
suşiri intelectuale şi morale, 
precum educaţia, cultura, in-
teligenţa, formarea politică şi 
abilităţile diplomatice, preocu-
pările de ordin social, ocrotirea 
unor patriarhi şi mitropoliţi din 
Orientul creştin, donaţiile pen-
tru susţinerea bisericilor din 
Transilvania şi din tot Răsăritul 
ortodox“, alcătuiesc portretul 
luminos al acestui creştin 
adevărat, bărbat plin de duh 
apostolesc, iubitor de Ţară şi 
râvnitor pentru fapta bună1.  

Instalarea lui Constantin 
Brâncoveanu pe tronul tării 
Româneşti s-a realizat mai 
mult în mod silit spre deosebire 
de alte intronizări pentru care 
candidaţii uzau de toate mi-
jloacele pentru a-şi adjudeca 
domnia. Când mitropolitul 
Teodosie, împreună cu Patriar-
hul Ecumenic Dionisie al IV-lea Seroglanul şi cu boierii ţării 
s-au întrunit pentru a alege domn, Brâncoveanu a răspuns: 
„Dar ce aş vrea eu cu domnia, de vreme ce ca un domn sunt la 
casa mea; nu-mi trebuie să fiu”. Ei i-au zis: „Ne rugăm nu lăsa 
ţara să intre alţi oameni sau răi, sau nebuni să o strice, ci fii!”. 
„Şi-l luară de mâini şi-l împingeau de la spate”2.  

Spre deosebire de alţi domni care au dus o politică 
răz-boinică, Constantin Brâncoveanu a ocolit pe cât a fost 
posibil acest mod de guvernare, uzând în aplanarea conflicte-
lor pe care le avea cu vecinii mai mult de arma diplomaţiei. 
Una din confruntările armate la care domnul Brâncoveanu a 
luat parte a avut loc în august 1690. Atunci unităţi ale armatei 
tătare, împreună cu cavaleria munteană şi cu voievodul Brân-
coveanu „au trecut munţii pe la Bran şi în ziua de 21 august „la 
zece ceasuri din zi” armata imperialilor este învinsă. Lupta de 
la Zărneşti a fost singura luptă armată purtată de Constantin 
Brâncoveanu, în care s-a dovedit un bun strateg”3. Avându-şi 
rădăcinile adânc înfipte în coapsele unei sănătoase şi trainice 
familii boiereşti, viitorul Domn îşi întemeiază la rândul său o 
frumoasă familie. Astfel, în 1674 cei doi miri „tânărul şi chipe-
şul Constantin Brâncoveanu şi frumoasa Maria au primit îm-

                         
1 Pr. Florin Croitoru „2014 – Anul omagial euharistic şi Anul come-
morativ al Sf. martiri brâncoveni”,în Credinţa Străbună, An 
XXIV,nr.1 (334),Ian.2014. 
2 Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti”, EIBMBOR Bucureşti, 
1987 p. 621-622.  
3 Ibidem p. 624 

părtăşirea nunţii”, iar căsătoria lor a fost binecuvântată de 
Dumnezeu cu nu mai puţin de 11 copii, patru băieţi şi şapte 
fete. 

După 25 de ani de fericită căsnicie şi paşnică domnie 
aceste stări vor fi puternic zdruncinate de intrigile celor ce râv-

neau la tronul Ţării Româneşti. 
Faptul că în vremuri deosebit de 
tulburi a reuşit să se menţină pe 
tronul ţării peste un sfert de veac 
(23 noiembrie 1688-24 mar-
tie1714), istoricii îl pun pe seama 
geniului politic al lui Brân-
coveanu.4  

În primăvara anului 1714 in-
trigile împotriva domnului mun-
tean erau în toi şi planul de mazi-
lire era pus la punct până în cele 
mai mici amănunte. În 24 martie 
1714 (în ajunul Bunei Vestiri) un 
trimis al Înaltei Porţi (imbrohor) 
vine la Bucureşti şi-i comunică 
domnului trista veste, iar două zile 
mai târziu, în Vinerea Mare, Con-
stantin Brâncoveanu porneşte spre 
Constantinopol cu întreaga familie 
şi este închis în temniţa Celor 
Şapte Turnuri (Edicule). 

Printre cele mai grave învinuiri care cântăreau greu în de-
favoarea domnitorului, era acuza privitoare la înţelegerea lui 
cu duşmanii turcilor, în principal fiind vizaţi austriecii şi ruşii. 
Un alt fapt care-i deranja pe otomani era averea foarte mare a 
lui Brâncoveanu şi faptul că respectiva avere era risipită „în tot 
Răsăritul Ortodox, dând pretutindeni felurite ajutoare şi cti-
torind numeroase biserici şi mânăstiri”5. 

Înainte de a fi întemniţat în închisoarea amintită, Brân-
coveanu a fost deposedat de toate averile sale „tefterdarul 
luându-i toţi banii, giuvaierurile şi celelalte bunuri de preţ pe 
care le avea cu sine, închis într-o cameră întunecoasă, adânc 
sub faţa pământului, căreia i se zicea „Groapa sângelui”6.  

Ziua suferinţelor finale a fost fixată pentru 15 august 
(Adormirea Maicii Domnului), zi în care domnitorul împlinea 
60 de ani iar doamna Maria şi-ar fi serbat onomastica. 

După obiceiul musulmanilor, cu o zi înainte sau chiar în 
dimineaţa execuţiei cei condamnaţi la moarte erau provocaţi 
de către muftiu să se lepede de credinţa lor şi să îmbrăţişeze 
mahomedanismul. În schimbul abjuraţiei, cei condamnaţi erau 
scutiţi de această crudă pedeapsă. Voievodul C. Brâncoveanu 
şi-a pierdut viaţa dar şi-a păstrat integritatea şi sfinţenia su-
fletului pentru Dumnezeul cel adevărat. Înainte de execuţie, 

                         
4 Martiriul Sfinţilor Brâncoveni, Editura Sofia Bucureşti 2007 p. 35 
5 Ibidem p. 50-51. 
6 Pr. Prof. Niculae Şerbănescu, Mormântul voievodului martir Con-
stantin Brâncoveanu, în rev. BOR, an XCVIII, nr.1-2 ianuarie februa-
rie 1980 p. 113.  
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domnitorul se adresează întregului grup (patru copii şi sfetni-
cul Ianache Văcărescu) cu următorul îndemn: „Fiii mei, fiţi 
curajoşi, am pierdut tot ce am avut în această lume, cel puţin să 
salvăm sufletele noastre şi să ne spălăm păcatele cu sângele 
nostru”1.  

După ce primele patru capete se rostogoliseră în ţărâna 
din mica piaţă Ialy – Kioşc din apropierea Seraiului, veni rân-
dul pruncului Mateiaş care „în grozăvia spaimei se rugă sulta-
nului să-l ierte că se va face musulman”. Credinţa bătrânului 
tată care ştia şi credea că sufletul dăinuieşte în veşnicie, îi adre-
sează mezinului acest cuvânt de îmbărbătare! „Din sângele 
nostru n-a mai fost nimeni care să-şi piardă credinţa,. Dacă 
este cu putinţă mai bine să mori de o mie de ori decât să-ţi re-
negi credinţa strămoşească pentru a trăi câţiva ani mai mulţi pe 
pământ”. Ca şi renăscut din propriile slăbiciuni, copilul puse 
capul pe tăietoare şi îi zise călăului: „Vreau să mor creştin; 
loveşte!”, iar acesta îi zbură capul2. 

După mărturia lui N. Iorga, cele şase trupuri au fost târâte 
pe uliţele marii cetăţi a Istambulului sub privirile îngrozite ale 
trecătorilor după care au fost aruncate în mare. La rândul lor 
capetele „ţintuite pe poarta cea mare a seraiului”, „steteră aici 
trei zile”. Dar pentru că o asemenea privelişte sinistră a început 
să incite şi populaţia musulmană, în amurgul serii „Şi acestea 
au fost aruncate în mare”3. De aici au fost culese de „creştini 
milostivi” şi înmormântate pe ascuns aproape de Constantino-
pol „în pământul sfânt al Mânăstirii Maicii Domnului de pe 
insula Halchi din mijlocul Mării Marmara şi ea ajutată înainte 
de martirul voievod Brâncoveanu4. Între timp capetele celor 
şase mucenici şi ce s-a mai putut recupera din mare au fost 
aduse în ţară şi aşezate în biserica Sf. Gheorghe Nou din Bu-
cureşti. Mormântul este luminat de o candelă pe care scrie:” 
Această candelă ce s-au dat la S(ve)ti Gheorghe cel Nou, lu-
minează locul unde odihnesc oasele fericitului Domn Io Con-
standin Brâncoveanu Basarab Voievod şi iaste făcută de 
Doamna Mării Sale Mariia, care şi măria Sa nădăjduieşte în 
domnul iarăşi aici să I se odihnească oasele, iulie, în 12 zile, 
leat 7228 (1720).5  

Pentru pilduitoarea lor credinţă şi pentru mărturisirea lui 
Hristos cu preţul propriei lor vieţi, martirii brâncoveni rămân 
de-a pururi modele de urmat pentru întreaga creştinătate.  

* 
Brâncoveanu Constantin, domn român şi domn creştin şi 

în cer şi pe pământ. 26 de ani domn pe pământ iar în cer, 
Domn în vecii vecilor, el şi toată casa lui. El va locui în partea 
cea mai blândă a paradisului pentru că în el păcat nu era, pute-
rea nu l-a ispitit, n-a vrut să fie asemenea cu Dumnezeu în 
mărire şi mândrie şi nici părtaş la cârmuirea lumii. N-a mâncat 
din pomul cunoştinţei binelui şi al răului şi a fost ascultător 
până la moarte şi încă moarte prin tăierea capului dar nu numai 
al lui ci şi al celor patru fântâni ale darurilor cu care l-a dăruit 

                         
1 Pr.Prof. Ion Ionescu „Pătimirea dreptcredinciosului voievod Con-
stantin Brâncoveanu”, în Sfinţi români şi apărători ai legii strămo-
şeşti, volum coordonat de Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei, 
Bucureşti 1987 pa.634. 
2 Ibidem p. 635. 
3 Pr. N. Şerbănescu op.cit. p. 115: Cf. N. Iorga, Studii şi documente 
privitoare la C. Brâncoveanu, p.145 
4 N. Iorga, Documente privitoare la Constantin Brâncoveanu, p. 148. 
5 Virgiliu Drăghiceanu, În amintirea lui Constantin Brâncoveanu 
1714-1914. Locaşurile voievodului. Ochire arheologică, Bucureşti 
1914, p. 27. 

Dumnezeu şi care au izvorât din coapsele sale ca cele patru 
râuri care străbăteau udau raiul. În clipele grele el a stat de 
veghe la căpătâiul fiilor lui ca un căpitan care priveşte cum se 
scufundă corabia şi, cu demnitate şi mândrie salutând patria şi 
drapelul se lasă înghiţit de valuri murind la datorie. N-a fost o 
moarte laşă izvorâtă din neputinţa de a riposta, ci o moarte ero-
ică, acceptată cu o demnitate pe care puţini au avut-o până la 
el. Este jertfa puterii de a refuza ofertele celor care făceau 
legea în ţara noastră, oferte care nu erau nici puţine nici mă-
runte ci mari şi multe şi toate în schimbul a ce?. I se cerea 
domnului să-şi lepede credinţa şi să-şi vândă sufletul, dar ne-
gocierile au înregistrat un eşec zdrobitor întrucât în conştiinţa 
şi în credinţa domnului român acele valori nu se negociază, ele 
fiind valori veşnice care-şi vor arăta strălucirea abia după 
tăierea capului pentru că asta a urmat. Nesuferind ofensa şi re-
fuzul Domnului muntean, sultanul a poruncit să i se taie capul 
lui şi urmaşilor lui.  

Ca un naş care asistă la botezul finilor, aşa a asistat Brân-
coveanu la botezul sângelui cu care au fost botezaţi cei patru 
coconi domneşti călcând peste şerpi şi peste scorpii şi peste 
toată puterea vrăjmaşului (a se citi tentaţiile şi ispitele lumii 
trecătoare), renunţând la nişte capete care nu vor fi niciodată 
încoronate cu coroane de aur şi argint pe care rugina le strică, 
renunţând şi la comori pe care furii le fură şi moliile le 
mănâncă dar câştigând în schimb comori în cer unde aceşti 
dăunători nu au cale de acces. 

În Împărăţia lui Dumnezeu capetele lor vor străluci ca 
soarele şi ca chipul lui Hristos pe muntele Taborului când s-a 
schimbat la faţă înaintea Sf.Apostoli Petru, Ioan şi Iacob.  

A ţinut-o Dumnezeu în viaţă pe Doamna Maria ca să le 
facă tuturor parastas şi pomenire după legea românească rân-
duită de tradiţia străbună şi să aducă în ţară vestea că Domnul 
şi fiii au murit dar nu s-au predat iar ea a devenit într-un fel 
soldatul de la Maraton care a alergat 42 de kilometrii ca să 
vestească Atenei că soldaţii au murit dar şi-au apărat patria şi 
onoarea până la ultima picătură de sânge şi de energie. 

Privind la credinţa şi sfârşitul martiric al brâncovenilor, 
trebuie să cădem cu faţa la pământ ca Petru când a văzut coră-
biile pline cu peşti iar capetele lor “icoane într-un altar să le 
punem spre închinare”.  

Ziua jertfei lor nu-i cu roşu în calendar, pentru că numele 
lor ar trebui scrise nu cu vopsele, ci cu sânge şi nu cu orice fel 
de sânge ci chiar cu sângele lor. Ori, sângele lor s-a zbeut în 
ţarina ghiaurului din Ţarigrad, care, păgân fiind până în 
măduva sufletului (ce suflet va fi avut?) se va fi distrat ca altă 
dată Nero cu vieţile martirilor creştini. Ori sânge din aceeaşi 
grupă cu a Brâncovenilor nu se mai află nicăieri pentru că un-
ele valori sunt unice, irepetabile, apar meteoric, ne răscolesc 
viaţa noastră a celor mărunţi care suntem piese de serie, soldaţi 
de pluton şi apoi dispar cinci sute de ani ca şi pasărea Phoenix. 
Nu ne-ar fi iertat dacă am trece pasivi pe lângă pomenirea lor, 
deşii, fiind mărunţi şi netrebnici nu am avea dreptul decât să 
rostim ca şi apostolul spăşit: „Du-te de la noi, Doamne, Brân-
covene, că suntem oameni păcătoşi”.  

Cunoscând de acum atitudinea lor faţă de viaţă şi faţă de 
moarte ne vine în minte avertismentul lui Hristos către apos-
toli: “Iată eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; 
fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii, pentru că 
veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; dar cel ce va răbda 
până la sfârşit, acela se va mântui”(Mt.X, 16,20).  

Preot Petru PINCA 
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LA STATUIA EPISCOPULUI PETRU PAVEL ARON  
(OMAGIERE COMEMORATIVĂ LA 250 DE ANI) 

 
oeţii noştri mai vechi obişnuiau să-şi intituleze „cu-
vintele de laudă” sau odele La statuia…. Un aseme-
nea „cuvânt de laudă” aş dori să rostesc în faţa 

Dumneavoastră acum, când comemorăm un sfert de mile-
niu de la înălţarea la cele veşnice a unui vrednic ierarh al 
Bisericii Blajului, Episcopul Petru Pavel Aron.  

Era originar din Bistra Apusenilor, descendent 
dintr-o familie preoţească şi dintr-o dinastie cărturărească, 
aceea a Aroneştilor.  

Faptul că i-a urmat în scaunul vlădicesc lui 
Inochentie Micu Klein a constituit pentru asceticul vlădică 
un handicap; pentru că a fost comparat în defavoarea sa cu 
vijeliosul şi aprigul său predecesor, neînfricat în lupta pen-
tru obţinerea drepturilor fireşti ale neamului românesc din 
Transilvania, acea oropsită şi, cu dispreţ nemeşesc numită 
„plebs valachica”.  

Inochentie i-a lăsat lui Petru Pavel Aron un testa-
ment împovărător şi, în consecinţă, un început dificil.  

Fără să minimalizăm uriaşa luptă jertfelnică a epis-
copului Inochentie „cel prigonit pentru dreptate”, se cuvine 
o reaşezare echitabilă a staturii celor doi episcopi blăjeni, 
ambii întemeietori: 

- Inochentie Micu Klein a ales, pornind de la Se-
cunda Leopoldina, calea unei lupte înverşunate, tenace şi 
perseverente, tactica de luptă memorandistă – bazată în de-
osebi pe punctul 3 al acestei diplome leopoldine, care pre-
vedea egalitatea naţiunii române din Transilvania cu cele-
lalte naţiuni conlocuitoare. În vremea sa această tactică s-a 
dovedit nefuncţională şi neproductivă, dar ea a fost trans-
misă testamentar şi va fi reluată în 1791 prin Supplex 
Libellus Valachorum, prin Memorandumul, între anii 
1892-1894 şi, în sfârşit în anii de luptă pentru realizarea 
Marii Uniri de la Alba Iulia din 1918.  

- Petru Pavel Aron a ales o altă cale, calea 
neleopoldină, care ni-l arată ca un diplomat abil şi un cu-
noscător profund al realităţilor sociale, politice şi religioase 
din Imperiul Austro-Ungar. Această cale însemna pentru 
Episcopul Petru Pavel Aron cultura şi şcoala. În anii exilu-
lui, Inochentie Micu Klein recunoaşte că succesorul său a 
procedat mai potrivit timpului, cu mai mult tact, şi cu mai 
rodnice consecinţe, mărturisind într-o epistolă, îndurerat, că 
jertfa sa nu a fost de bună seamă inutilă, dar a fost prematu-
ră şi fără sorţi de izbândă în momentul respectiv: 

„Bine ai zis tu, la despărţirea noastră în Viena, când 
ne-am despărţit între lacrimi: naţiunea trebuie crescută, 
educată, ca să fie în stare de a se emancipa. Acei singuratici 
cari se jertfesc pentru naţiune sunt astăzi ca un beliduce ze-
los şi înflăcărat, dar fără armată. Vor trece secoli poate până 
ce sâmburele va răsări. Cu mare bucurie sufletească urmă-
resc toţi paşii tăi, şi văd că în adevăr tu arunci sămânţa cu 
mâna plină. Ea va răsări, desigur, numai de ar fi cine să pă-
zească să nu i se taie rădăcina”, 

- Este întemeietorul Şcolilor din Blaj, deschise la 11 
octombrie 1754, supranumite de generosul lor ctitor, inspi-
rat, poetic şi vizionar „fântânile darurilor” care într-o exis-
tenţă de peste două secole şi-au onorat această metaforă mi-

tologică, pentru că spune Cipariu:„Care şcoală între toate 
şcolile româneşti poate să arate atâţia bărbaţi mari ieşiţi din 
sânul lor?... Unde a putut sămânţa aruncată de economul 
cel bun să aducă fructuri mai însemnate de cum a adus să-
mânţa revărsată pe acest loc, ce se părea cel mai steril şi 
mai rău cultivat? Unde s-au văzut cândva osteneli şi sudori 
mai bine răsplătite? Unde seceriş mai mulţumitor decât pe 
acest înţelenit câmp şi unde lucrători aşa puţini se văzură la 
început? Unde s-a putut cândva cu mijloace aşa de puţine a 
se câştiga efecturi mai însemnătoare de cum ne arată istoria 
acestui loc şi a acestor şcoale?” 

- Într-o vreme de mari tulburări confesionale, împo-
triva Unirii cu Biserica Romei, Episcopul face numeroase 
vizitaţii canonice (într-una din acestea îşi va găsi obştescul 
sfârşit), pentru a demonstra temeiurile acestui act providen-
ţial pentru naţiunea română; argumentele sale sunt expuse 
în două cărţi Floarea adevărului (1750) şi Dogmatica învă-
ţătură – opere de pionierat în aproape inexistenta literatură 
dogmatică românească.  

- Meritul de căpetenie al lui Patru Pavel Aron în is-
toria literaturii române este tălmăcirea Bibliei în anii 
1760-1761, unica tălmăcire a Vulgatei în limba română.  

În monografia care i-a consacrat-o, Augustin Bunea 
îi face un portret în care sintetizează meritele acestui ierarh 
al Bisericii noastre, cu linii de portret ce vor fi reluate apoi 
în toate evocările istorice şi literare: 

„Astfel şi-au câştigat românii din Transilvania, în 
locul lui Klein, un alt arhiereu, cult şi erudit fără fudu-
lie,smerit ca sfinţii părinţi şi arhiereii cei mai aleşi ai Biseri-
cii creştine, dar inimos în faţa celor puternici până la jertfi-
rea de sine pentru autonomia şi dreptatea Bisericii; cumpă-
tat şi sărac peste orice închipuire pentru sine, dar darnic fără 
margini pentru alţii şi pentru instituţiile bisericeşti şi româ-
neşti, tare ca stânca în credinţa bisericii din Roma, dar alipit 
cu tot sufletul şi chiar cu înfăţişarea sa externă, până la cele 
mai neînsemnate lucruri de ceremoniile, ritul şi aşezăminte-
le Bisericii Orientale”.  

Nicolae Iorga îl vede ca un vlădică al întemeierii, 
căci este întemeietor de şcoală blăjeană, iar spiritul său este 
veşnic îngrijorat de soarta acestor instituţii de învăţământ 
de el ctitorite, iar îndemnul marelui istoric – „Învăţaţi bine, 
copiilor şi tinerilor din şcolile blăjene, Vlădica întemeierii 
vă vede!” – poate constitui un motto stimulator pentru toate 
generaţiile de învăţăcei ce au urmat sau vor urma să-şi ada-
pe setea de învăţătură la aceste binecuvântate „fântâni ale 
darurilor”.  

Preafericitul nostru părinte Cardinal Lucian îl nu-
meşte „păstor cu viaţă sfântă”; şi – după apostolicul îndemn 
– „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri care v-au vestit 
vouă cuvântul adevărului!” – ni-l propune ca reper moral 
într-o lume în care reperele şi exemplele valorice autentice 
sunt tot mai puţine, ca să păstrăm în inimă nobilul exemplu 
de viaţă al Episcopului Petru Pavel Aron.  

Este şi sensul omagierii comemorative din aceste zi-
le!       

Ion BUZAŞI 

P 
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ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ 
 

 
AUREL PANTEA, NIMICITORUL  

 

      
 
 
ominalizat la Premiul Naţional pentru poezie al 
Uniunii Scriitorilor din România, volumul de 
poezii al domnului Aurel Pantea, Nimicitorul, 

este receptat de critica de azi ca o capodoperă a poeziei 
contemporane. Dedicat soţiei, Katia, volumul este un 
corpus vivendi în mişcarea gândurilor şi a limbajului po-
etic vestind variaţiuni ale aceleiaşi teme: Nimicitorul nu 
este doar titlul-metaforă sau simbolul central al viziunii 
poetice, el este însăşi poezia în starea ei de definire a 
conştiinţei poetice.  

Toţi comentatorii volumului, personalităţi de 
prestigiu ale literaturii de azi (a se vedea Irina Petraş, 
Daniel Cristea-Enache, Radu Vancu, Cosmin Ciotloş, 
Alexandru Cistelecan, Ovidiu Pecican etc.) au recunos-
cut valoarea deosebită a cărţii, pe care o consideră drept 
una dintre cele mai bune cărţi de poezie apărute în litera-
tura contemporană, dar în acelaşi timp şi un volum pro-
blematic, în care predomină conotaţiile religioase, sacre. 
De altfel, într-un interviu publicat în 2011, poetul Aurel 
Pantea recunoaşte că ar vrea ca „ultimele cărţi de poezie 
pe care le scrie să fie cărţi de rugăciune”1. Nimicitorul 
nu este o carte de rugăciune, dar este o cale înspre rugă-
ciune… 

Legat de structura volumului, Daniel Cristea- 
Enache crede că „Unitatea de concept şi tautologicul de 

                         
1 Aurel Pantea, Apud http://www.formula-as.ro/2011/ 1998/ 
lumea-romaneasca-24/aurel-pantea-as-vrea-ca-ultimele-carti- 
pe-care-le-scriu-sa-fie-carti-de-rugaciune-14524, accesat în 2 
septembrie 2013.  

formulă îl fac pe autor să reia, pur şi simplu, unele dintre 
poezii în a doua secţiune a volumului, cea în care apar şi 
versiunile în latină ale versurilor (n. a. În partea a doua, 
traducerea în latină este realizată de Marcela Ciortea). 
Sunt alese texte mai scurte din prima secţiune şi redate 
identic (o singură dată avem o modificare: de la „aminti-
rile sunt atât de bătrâne” la „amintirile sunt atât de 
vechi”), ca jaloane ale unui parcurs iniţiatic încă o dată 
străbătut. Secţiunea a doua apare ca un „rezumat” şi un 
concentrat al celei dintâi, în care se manifesta o mai ma-
re libertate compoziţională şi o deschidere a textului spre 
mai multe registre. Pantea doi e Pantea unu supus total 
propriei discipline de poetică şi tradus în latineşte”2.  

Poemul care deschide volumul este un prolog al 
Nimicitorului, venirea sa în lumină fiind metaforizată în 
„ieşirea” pe strada în care pe oameni „îi simţi, ca o pas-
tă, / secretaţi de un puls fără nivel, depărtaţi şi teribil de 
inumani, / cu glasurile răzbind dintr-o deplorabilă stare 
/ a imaginaţiei, ei sunt sfârşitul, ziua moartă, realitatea 
fără apeluri, / făcută din lucruri de pe afară”. De la 
aceste versuri începe, stricto sensu, rolul Nimicitorului. 
El sublimează starea de fapt a fiinţei, el se naşte împotri-
va voinţei proprii (fiindcă mărturisirea e sublimă: „şi 
toate zilele stau cu prunci în gură şi cer să se nască, şi 
maica / naşterilor tace, şi tace şi elocvenţa, maica mea 
mă umple de sânge / şi eu nu mă voi naşte”). Şi totuşi, 

                         
2 Daniel Cistea-Enache, Apud http://www.observatorcultural. 
ro/Un-concentrat-poetic*articleID_27669-articles_details.html 
accesat în 2 septembrie 2013.  

N 
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Nimicitorul vine în Lumina cea dintâi, iar ruga sa e de o 
sinceritate alarmantă, care frapează: „Nu mai ştiu, 
Doamne, de unde să încep, ce pot să-ţi spun,/ mesaje 
ştiute, păcate, n-am proiecte, Doamne, am păcate,/ am 
proiecte inverse, nu ăsta e păcatul, nu ăsta e răul, / 
Doamne, uită-te la mine şi râzi, sunt rezident într-o pa-
trie / inflamată de mesaje […] / Doamne, sunt îngropat, 
din lăuntrul meu urcă spre ceruri / bestia învingătoare”. 
De la cel ce nu accepta naşterea precum în „basmul fiin-
ţei” cum a supranumit Constantin Noica „Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, la cel care îşi recu-
noaşte existenţa cu „proiecte inverse”, asumându-şi tra-
gic starea păcătoasă opusă categoric celei paradisiace, 
este un spaţiu poetic al imaginarului fiinţei care pulsează 
viaţă în contrast, absurd, cu „îngroparea” fiinţei din care 
„urcă spre ceruri”, aparent învingătoare, „bestia”. Un 
limbaj abstract, ale cărei sensuri conotative scapă uşor 
de toate teoriile poeticii moderne. Gilbert Durand, în 
cartea sa Structurile antropologice ale imaginarului 
considera că o imagine poate „să-l urmeze pe poet până 
la limita extremă a imaginilor sale, fără a reduce vreo-
dată acest extremism care constituie însăşi esenţa elanu-
lui poetic". Esenţa poeticii lui Aurel Pantea e, din acest 
punct de vedere, un risc asumat, de a depăşi limitele ex-
treme ale imaginarului pentru a survola fiinţa în dimen-
siunea ei sacră. Coborârea până în străfundurile 
(in)conştientului este făcută doar pentru a putea urca din 
abis în „creierul” absolut al existenţei: glezne genunchi, 
buric, inimă, gât, creştet sunt metaforele fiinţei însetate 
de supracunoaştere, de divin. Această „înălţare”, acest 
urcuş duhovnicesc este permis, la rândul lui, doar pentru 
a recoborî fiinţa „în hău”, urcuşurile şi coborâşurile fiin-
ţei fiind o poetică în poetica firii umane care caută sensul 
vieţii în sensul morţii. Paradoxul acestui limbaj încifrat 
nu este neapărat descifrabil. Înţelesurile sunt profunde 
dar indiferent cum ai încerca să tălmăceşti ideea poetică 
tot mai rămâne ceva de spus, iar acest lucru este deja o 
calitate care permite încadrarea poemelor în rândul mari-
lor capodopere ale liricii: multitudinea de sensuri, inter-
pretarea şi reinterpretarea la nesfârşit a unei idei poetice, 
pretabile textului stelar de care vorbea Roland Barthes, 
fac dintr-un text o capodoperă. Urmăriţi destinul ideilor 
metamorfozate în metafora Nimicitorul care urcă şi co-
boară pe scara limbajului poetic într-o deplină organiza-
re lirică, cuprinsă la rându-i într-o dezorganizare a înţe-
legerii lirice, fără putinţă de a epuiza sensul: Am vorbit, 
Doamne, şi am scris, până am înnegrit / cu totul, am 
crescut, Doamne, în vorbele mele, iar vorbele / mele au 
crescut în mine şi mi-au pus trupul în hău, / stau în tru-
pul meu ca într-un abis, fiecare cuvânt îl adânceşte, / că 
văd mişcând timpul şi moartea, mâinile mele sunt întu-
necate, / Doamne, de vorbărie, îmi port trupul ca şi cum 

propria-mi groapă / aş purta-o, în el, limbajul se întâl-
neşte cu sine şi înnebuneşte. E în acest poem o experien-
ţă lirică tragică dând conştiinţei poetice „povara” limba-
jului asumat şi trecut dincolo de legile firii umane. E o 
poeticizare a unui „dincolo” izbăvitor dar în acelaşi timp 
purtător de non-sens.  

Convorbirea cu Dumnezeu e, prin definiţie, rugă-
ciune. Însă, „Teologia lui Pantea e scandaloasă, noncon-
formistă absolut şi la marginea blasfemiei. Relaţia e di-
rectă şi brutală, fără protocol de pietate, iar atitudinea 
„păcătosului” e mai degrabă agresivă decât obedientă 
sau înfricoşată. Laudele aduse Domnului pot trece drept 
ofense şi în fervoarea înnegrită a lui Pantea circulă o ten-
siune expiatorie specifică „blestemaţilor” dostoievskieni. 
Colocviul cu Domnul e violent, ultragiant de ambele 
părţi şi rugăciunile de ispăşire (Pantea se prezintă ca un 
pachet compact de păcate) nu menajează nici una din 
atribuţiile divine. Niciuna în afara de disponibilitatea la 
iertare, la salvare; pe această disponibilitate infinită se şi 
bazează fervenţa pocăinţei lui Aurel – un smerit demo-
nizat a cărui dedicaţie (sau jertfă) e un sac de păcate. 
[…] Psalmii împrăştiaţi de Aurel printre secvenţele fil-
mului dedicat neantului ca senzaţie au cruzimea unei au-
tenticităţi temerare”1.  

Poemul-capodoperă, interpretat ca atare de critica 
literară (şi eu consider că e steaua cea mai strălucitoare 
din volumul stelar prezentat aici) este o rugăciu-
ne-mărturisire, este punctul sublim la care putem aspira 
noi, cei ce locuim sub stele, este esenţa întregii noastre 
existenţe: Moartea pentru Tine, Doamne Isuse 
Hristoase, / e o chestiune clasată, face parte din inventa-
rul problemelor / rezolvate. Înainte de a cunoaşte febrele 
ei, sudoarea de sânge, / pe care Tu ai cunoscut-o, eu Te 
iubesc, Doamne, / şi cu partea din mine ce va muri, cu 
stratul gros de umanitate, / cu omul din mine care se va 
sfârşi. Sunt sediul Tău precar, / Mântuitorule, păcatul a 
construit în mine multe / fortăreţe, în fiecare din acestea 
eu sunt soldat împotriva Ta, / în fiecare, voi muri 
luptându-mă cu Tine, nu întreb, / dar îmi pun problema 
nimicirii, ce se va întâmpla, Doamne, / cu partea din mi-
ne, care Te iubeşte şi va cunoaşte nimicirea, / şi totul 
mi-e foarte aproape.  

Iubirea este cea care îl salvează şi pe Nimicitorul 
lui Aurel Pantea.  

Un volum ce merita recompensat cu Premiul Na-
ţional.  

O carte care mărturiseşte că (şi) Nimicitorul iu-
beşte.  

Maria-Daniela PĂNĂZAN 
                         
1 Al. Cistelecan, Apud http://revistacultura. ro/nou/2012/10/ 
angstreportage/, accesat la 2 septembrie 2013 
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VIRGIL TODEASĂ – UN POET REPREZENTATIV AL BLAJULUI CONTEMPORAN 
 
ăscut la 14 mai 1948 în Vingard, judeţul Al-
ba, poetul Virgil Todeasă are un destin aparte 
în peisajul literar contemporan din Blaj. Ab-

solvent al Facultăţii de Educaţie Fizică din 
Cluj-Napoca în anul 1969, a fost profesor la Şcoala 
Gimnazială din Axente Sever şi apoi, vreme de 40 de 
ani (1973-2013), a fost profesor la Liceul Tehnologic 
„Timotei Cipariu” Blaj, unde a ocupat şi funcţia de 
director în două perioade diferite: 1990-1995 şi 
1997-2001.  

 
A debutat literar în revista „Unitatea 

Naţională", săptămânal din Cluj-Napoca, anul II nr. 
29/23. 02. 1994 – rubrica: „Poezia la ea acasă”. A 
apărut în două antologii de versuri: „Scriitori 
contemporani" de Ion Mărgineanu, Alba Iulia, 1998 
şi „Blaj, lumina din desagă" de Ion Buzaşi, Editura 
Altip, Alba Iulia, 2004. Este autor a şapte volume de 
versuri: „Uşa ascunsă”, Casa de Cultură Blaj, 1993 
(debut editorial), „Umbre”, Editura Eventus, Blaj, 
1994, „Priveşte-mă, Doamne!”, Editura Clusium, 
Cluj-Napoca, 2000, „Stare de zbor”, Editura Eventus, 
Blaj, 2002, „Poezii", antologie şi inedite, Editura 
Buna Vestire, Blaj, 2009, „Discurs de trecere”, 
Editura Limes Cluj-Napoca, 2011, „Surâsurile 
realului”, Editura Brumar, Timişoara, 2013.  

Demersul său liric nu a rămas fără ecou în 
cultura românească, poetul Virgil Todeasă fiind 
recompensat cu mai multe premii şi recunoaşteri 
literare, cele mai importante fiind: Premiul I pentru 
poezie la Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, în 
anul 2004, Premiul revistei „Discobolul”, pentru 
poezie 2012, Premiul revistei „Discobolul”, pentru 
poezie 2013, Premiul revistei „Familia” la Festivalul 
Internaţional „Tudor Arghezi”,Tg. Jiu, 2013.  

L-am cunoscut pe profesorul şi poetul Virgil 
Todeasă în anul 2000, când prin forţa împrejurărilor 
(niciodată lămurite pentru mine), am fost nevoită să 
mă transfer de la Liceul Teologic Greco-Catolic „Sf. 
Vasile cel Mare” şi Liceul Tehnologic „Ştefan 
Manciulea”, unde eram titulară prin concurs, la Grup 
Şcolar de Industrializarea Lemnului, aşa cum se 
numea pe atunci. Terminasem Facultatea de Litere 
din Cluj-Napoca, la finele căreia, în 1998, Domnul 
prof. univ. dr. Gheorghe Perian îmi propusese să 
rămân asistent universitar la Cluj-Napoca, dar îl 
refuzasem copilăreşte, şi iată că ajunsesem în şcoala 
care nu părea să-mi ofere niciun viitor. A fost un 
moment de mare derută existenţială pentru mine. 
Acolo, la acel liceu, l-am întâlnit pentru prima dată pe 
Virgil Todeasă. Era directorul liceului şi mi-a făcut o 
primire cuvenită, care mi-a încălzit puţin sufletul 
întristat de ceea ce puteam fi şi locul în care 
ajunsesem printr-o ironie a sorţii. A fost însă (şi) 
altceva: am descoperit un profesor şi un director 
model şi exemplu de urmat: serios, ordonat, 
meticulos, cinstit, corect. Dar mai presus de toate am 
descoperit un Om care iubea poezia şi literatura şi iată 
raza de soare care mi-a înseninat cei doi ani petrecuţi 
la acea şcoală. Îmi amintesc cu plăcere faptul că noi 
am fost profesorii din şcoală care am susţinut şi 
întocmit memoriul către minister pentru ca şcoala să 
primească numele ilustrului cărturar Timotei Cipariu, 
lucru care s-a şi întâmplat, şcoala numindu-se astăzi 
Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”. După doi ani 
însă, cu o întrerupere dată de o detaşare de un an la 
Sibiu, în 2003 am revenit pe catedra pe care mi-o 
câştigasem de drept prin concursul de titularizare din 
1998, şi pe care, în sfârşit, după cinci ani, o primeam 
şi la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea”, unde am 
avut şansa să fac parte din comisia care a ales numele 
ilustrului profesor blăjean să denumească şcoala.  

Dincolo de aceste aspecte informative, rămâne 
imaginea unui profesor care, treptat, mi s-a revelat ca 
un inspirat cititor de literatură, discuţiile avute fiind o 
reală oază de bucurie într-un deşert. Un fel de beduin. 

N 

Portret de Nicu Stanciu 
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Un spirit poetic limpede, lucid, sensibil. Desigur că 
mi-a dăruit, înainte de plecarea din şcoală, un 
exemplar cu autograf din volumul „Priveşte-mă, 
Doamne” şi unul din volumul „Stare de zbor”. Ne 
regăseam încă de-atunci pe undele liricii religioase...  

 

 
 

În anii următori, citindu-i volumele publicate, 
am realizat că este un poet cu mare forţă de 
exprimare, reprezentativ pentru lirica blăjeană de azi. 
Evoluţia sa lirică a fost mereu apreciată în paginile 
revistei „Astra Blăjeană” iar, personal, l-am inclus în 
volumul dedicat istoriei poeziei religioase româneşti, 
considerând că, în volumele sale, Virgil Todeasă călă-
toreşte într-un spaţiu poetic sacralizat, marcat de sen-
sul devenirii şi al trecerii, într-un zbor al fiinţei peste 
Cuvinte în vas / De argint, / Aburinde.  

Surâsurile realului, cel mai recent volum de 
versuri, este o carte definitorie pentru viziunea poetică 
a lui Virgil Todeasă. Apărut la editura Brumar din 
Timişoara, volumul abordează curajos forme lirice di-
ferite, inclusiv haiku, astfel încât „Virgil Todeasă face 
un salt valoric extrem de semnificativ pentru biogra-
fia sa literară” (Aurel Pantea).  

În Prefaţa cărţii, semnată de poetul Aurel 

Pantea, distinsul preşedinte al Filialei Al-
ba-Hunedoara a USR remarcă faptul că: „La o primă 
lectură, nu superficială, dar, oricum, lejeră, poetul 
Virgil Todeasă scrie o poezie de notaţie, producătoa-
re de semantisme rapide. Notaţiile sale poetice 
reprezintă, în fond, forme ale unei confesiuni discrete, 
vecine cu timiditatea. Poetul nu este, totuşi, un timid, 
discreţia sa fiind expresia unei dorinţe de concizie, 
aceasta se observă în numărul de versuri ale 
poemelor, dar mai ales în spiritul său poetic. Acesta, 
calm şi primind vizitele unor ironii liniştite, a sucit 
gâtul elocvenţei, eliminând astfel retorismele. Ca 
sensibilitate şi tehnică a expresiei, Virgil Todeasă 
este un spirit atic, el nu cultivă arborescenţele 
ornamentale, fiindu-i cu totul străine barochismele. 
Sursele lăuntrice ale apetitului său liric sunt ironia şi 
un patetism reţinut, puse adesea în gamele 
gravităţii”.  

Aceeaşi idee este împărtăşită şi de criticul Iuli-
an Boldea, care, într-un articol publicat în revista 
„Apostrof” de la Cluj-Napoca, subliniază importanţa 
discursului liric todesian: „Nu puţine dintre poemele 
lui Virgil Todeasă mizează pe un pact al eului liric cu 
pecetea nevăzutului din văzut, cu tăcerea din cuvinte 
sau cu absenţa care adastă în prezenţele lumii 
înconjurătoare. Recules şi enigmatic, uneori, alteori 
patetic cu măsură, poetul are, în subsidiar, o 
dominantă blagiană, aceea a căutării rădăcinilor, a 
originarităţii şi dorului de adânc, astfel încât 
versurile sale au aspectul unui palimpsest în care se 
străvăd înţelesuri vechi şi subînţelesuri acute ce dau 
seamă de rosturile arhaice, mitice ale fiinţei. Între 
notaţie şi subînţelesul înfiorat de taină al nevăzutului 
se ţese scenariul poetic la care subscrie autorul, aşa 
cum observă Aurel Pantea”. 

 
Metafora centrală a Surâsurilor este 

concentrată în semnificaţiile profunde ale parabolelor. 
Limbajul modern le încifrează şi le reduce la esenţe. 
Taina poemelor este încununată în poemul Abisală: 
Atât de tare m-am rugat / odată, / încât L-am strigat / 
pe bunul Dumnezeu / să se roage pentru mine.  

Virgil Todeasă împlineşte un destin poetic 
remarcabil în oraşul de pe Târnave, Blajul 
contemporan, prin originaliate şi abordare curajoasă a 
poeziei de azi, deloc întâmplător, Domnia sa fiind 
ales membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
Filiala Alba-Hunedoara. Aşadar, încă o dată suntem 
colegi, dar nu la şcoală, ci în lumea cea mare şi atât de 
frumoasă a literaturii.  

 
Maria-Daniela PĂNĂZAN 
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VIRTUŢILE EVOCĂRII  
 

n a sa Carte de înţelepciune, marele filozof Con-
stantin Noica trage un semnal de alarmă în ceea ce 
priveşte infidelitatea omului modern de a trăi mai 

mult pentru suflet decât pentru bunurile materiale: 
„Aşa căutăm toţi: să creăm context (case, vieţi, rându-
ieli potrivite) fără să mai avem un text pentru ele…” 
(1) 

Răsfoind cartea Monicăi Grosu, Ioan Popa şi 
valenţele evocării, suntem îndrituiţi să o considerăm ca 
o punere în practică a înţeleptelor cuvinte de mai sus, 
deoarece întreaga activitate a unei personalităţi ca a lui 
Ioan Popa se angajează din plin în a surprinde nu apa-
renţele vieţii satului de pe Secaş, ci esenţele; nu viaţa 
pe orizontala ei, ci viaţa pe verticală.  

Într-o lume în care, cum spune Petre Ţuţea, 
„Omul modern a înlocuit foamea de mister cu foamea 
de concret, purul real cu fluviul iluzoriu imaginilor, 
dreptul pur cu dispoziţii socio-mecanice, onoarea cu 
creditul, puritatea cu plăcerea şi credinţa cu iluzia 
progresului”, cei preocupaţi de încercarea de „a recu-
pera trecutul prin scris, chipul pierdut al unor ani, al 
unor consăteni, al unor mari şi merituoşi intelectuali, 
şi, în genere, chipul satului românesc de altădată” (10) 
par a vâsli în amonte, contra curentului şi al acelui 
saeculum al societăţii (post) moderne.  

Printre aceşti oameni de o rară sensibilitate şi de 
o înaltă dăruire se numără şi «cărturarul” – cum îl nu-
meşte Ion Brad – Ioan Popa care „din stâlp al satului 
Roşia de Secaş” a devenit”un stâlp al atâtor activităţi 
cultural-educative din Blajul nostru istoric…” (2). Şi 
nu întâmplător fostul ambasador îi evocă în aceeaşi 
carte, personalitatea nu fără a vedea în autorul Amaru-
lui fericirii un demn urmaş al consăteanului său, preo-
tul Nicolae Pauleti, care „a alcătuit, la 1838, culegerea 
de Cântări şi strigături româneşti de cari cântă fetele 
şi strigă ficiorii jucând.”  

De când am luat cartea Monicăi Grosu în mână 
şi am răsfoit-o, am avut senzaţia că buzele mele vor fi 
nevoite să rostească horaţianul «utile dulci». Fără să 
exagerăm, cartea poate fi calificată o împletire armo-
nioasă a utilului cu plăcutul, al studiului critic cu cel al 
triplei evocări: cea a autorului Ţării Secaşelor, cea a 
recenziilor care formează un tot unitar şi, în sfârşit, 
evocarea autoarei, Monica Grosu.  

Ca într-o magică sală a oglinzilor, cititorul poate 
distinge în cartea aceasta, două figuri proeminente: cea 
a „unui om de cultură şi a unui dascăl devotat şcolii, în 
ciuda derizoriului în care se învârt percepţiile generale 
despre procesul didactic actual” (3) – folcloristul Ioan 
Popa – şi figura criticului care, cu obişnuita-i rigurozi-
tate şi putere de expresie, aranjează, ca-ntr-un imens 
puzzle, recenziile în care fiecare voce adaugă câte o 
nouă linie portretului sufletesc al scriitorului Ioan Popa.  

Numai dacă ne gândim că toate aceste recenzii 
ar fi putut exista şi fără a fi adunate şi ordonate în vo-

lumul de faţă, numai atunci suntem în măsură să ve-
dem valoarea cărţii cu structura şi compoziţia ei într-un 
tot unitar. Numai atunci putem observa că, fără această 
punere în scenă, fără această potrivire şi angajare face 
to face, a celui evocat cu cei care-l evocă, autorul Re-
cuperărilor selective n-ar fi câştigat un nivel de înţele-
gere în plus, a fizionomiei sale intelectuale şi, fireşte, 
nu s-ar fi bucurat de această nemaipomenită reflecţie în 
fine cioburi – multicolore – perle sufleteşti – care, po-
trivite cu migală în viziunea criticului Monica Grosu, şi 
sudate ca-ntr-un imens vitraliu, dau viaţă celui care o 
viaţă de om „a rânit” în ogorul culturii şi simţirii ro-
mâneşti.  

Încărcătura morală, emoţională şi estetică a căr-
ţii rezidă tocmai din originalitatea acestei aranjări, din 
originalitatea fiinţării într-o cu totul altă lumină a mă-
iestriei artistice a rigurosului dascăl din Roşia de pe 
Secaş.  

Primul capitol, aşa-zisul prolog semnat de auto-
area cărţii, reprezintă pentru cititorul încă neiniţiat, o 
punere în temă, o iniţiere chiar, pe calea cunoaşterii 
omului modest şi sincer care, prin muncă asiduă, a reu-
şit să-şi concretizeze talentul în nemaipomenitele cărţi 
de proză.  

Cu un riguros spirit de observaţie critică şi cu 
alonja diagnosticianului, Monica Grosu, fără a neglija 
multitudinea de preocupări ale scriitorului Ioan Popa, 
aşază la mijlocul hărţii fiziologiei sufleteşti a celui evo-
cat, cel mai nevralgic punct: talentul de „povestaş”, 
pentru care autorul a şi fost premiat în 2011, ca mai 
apoi, să localizeze celelalte puncte, corespunzătoare fi-
ecărei preocupări a scriitorului: folclorică, istorică, bi-
bliografică, memorialistică, beletristică etc. Odată sta-
bilite aceste repere şi fixate distanţele dintre ele, criticul 
dă contur celui mai important reper, cel din centru, adi-
că reperul prin care trec toate drumurile artistice ale 
personalităţii, cel al conştiinţei de „narator dibaci”, a 
unui „neoclasic al vremurilor moderne” (4) care con-
tinuă „linia prozei realiste transilvane”, nu numai prin 
dezinteresul faţă de „subtilităţile textualiste”, cât prin 
alegerea potenţialului semantic al imaginarului „ca mij-
loc artistic”, prin rămânerea mereu în sfera logicului şi 
a cronologiei clasice” (5).  

Remarcile din primul capitol: „Fundamental 
(pentru proza lui Ioan Popa) rămâne actul povestirii» 
(6); «Textul nu are alt suport, el se autosusţine, nu prin 
introspecţii lente, ci prin istorisirea vie» (7); sau «Ioan 
Popa deţine fără îndoială harul povestirii» (8) – certi-
fică nevoia doamnei profesoare Monica Grosu de a fi-
xa firul roşu al studiului dedicat personalităţii celui care 
pe sute de pagini, reînvie o lume apusă.  

Quod erat demonstrandum: fără această calitate 
de bază, autorul cărţii Blajul. Biografii paralele n-ar fi 
putut plămădi o viziune proprie satului de pe Secaş, ca 
într-o întoarcere „înapoi în rai”, în care fuzionează 

Î 
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„dimensiuni deopotrivă mitice şi realiste” (9).  
Nu întâmplător criticul, conştient de amprenta 

pe care miticul o aplică realului şi în prozele incluse în 
Odinioară la Purpura, Înapoi în rai, Cerul şi pământul 
de acasă printre altele, insist în cadrul sintagmei de 
mai sus, asupra termenului „mitice” şi mai apoi asupra 
termenului „realiste”. Iată un aspect extrem de intere-
sant al eseului.  

Prin dimensiunea mitică, artistul fixează satul 
real în cercul nemuririi. El dă sens lucrurilor, aşa cum 
făcea omul arhaic şi cel platonician, în viziunea lui 
Mircea Eliade. În sfera artei lucrurile încetează a mai fi 
simple obiecte, ele devenind „embleme sau vehicule 
ale principiilor metafizice. „(10).  

Alegerea însăşi a unui nou nume a Roşiei de 
Secaş, Purpura, aminteşte nu numai de nostalgica 
Zăpadia din Romanul de familie al lui Ion Brad. Amin-
teşte de ceea ce Gabriel Garcia Marquez vedea în 
semantica toponimului Macondo, aşa cum 
mărturiseşte însuşi autorul în capitolul Un nou popas în 
cuvânt. De vorbă cu Ioan Popa.  

Cu siguranţă că, fără acest «suflu mitic» al pro-
zei lui Ioan Popa, asupra căruia insistă, cum am arătat 
mai sus, Monica Grosu, satul de pe Secaş ar fi rămas 
unul ca toate celelalte sate transilvănene. Nu ar fi de-
venit o «emblemă» a unui principiu metafizic. Ar fi 
rămas doar un sat cu simple «rânduieli», cum preci-
zează Constantin Noica, cu case frumoase, cu biserică, 
cu cimitir, cu uliţe, cu oameni gospodari, cu hotare. 
Doar un sat supus tăvălugului timpului. Atât.  

Asupra aspectului mitic al prozei lui Ioan Popa 
insistă nu numai Monica Grosu, ca regizor suprem al 
alcătuirii şi coafării volumului. Bunăoară, spicuim în 
recenzia lui Gligor Haşa aserţiuni de genul: „«Odi-
nioară la Purpura» este, înainte de toate, cronică a sa-
tului, a unui sat matrice, dar şi arhivă mito-istorică, 
sat inconfundabil: Roşia de Secaş»; sau «Comunitatea 
umană, una homerică, este prezentată prin personaje 
de dimensiuni şi consistenţă epopeică: Baba Soanea, 
Ilie, preotul, Lion, Anica. Întâlnim câte ceva şi din at-
mosfera de la Hanu-Ancuţei, experienţa trăită devine 
pilduitoare cu condiţia să fie trăită.” (12) 

Pe bună dreptate cititorul nu se va opri numai în 
faţa aspectului exterior al satului, esenţa dincolo de 
aparenţă fiind «picantarea cu mituri, snoave sau mani-
festări de viaţă tribală din illo tempore, cum ar fi ame-
ninţarea cu Cocoşul Roşu şi pedeapsa purificatoare 
prin foc» (13), adică valoarea acestuia: sufletul.  

Această fizionomie spirituală a satului rezidă, 
aşa cum s-a văzut, din magia legendei, a poveştii, 
«acolo unde povestea mai este încă în şcoală, iar po-
vestaşul, un ales, un mag, un făcător de minuni.»(14).  

Fără botezul legendei sau fără ficţiunea poveştii, 
marii oameni de arme ai lumii, cuprinşi bunăoară, doar 
ca mari comandanţi în istoria Eladei antice, rămâneau 
de-a dreptul anonimi. Ar fi rămas nişte necunoscuţi da-
că n-ar fi existat poezia, dacă n-ar fi existat un Homer 

care să facă din ei personaje, aşa cum opinează Nichita 
Stănescu în Fiziologia poeziei: «Dar Ulyse a fost întot-
deauna cu mult mai viu decât Homer. Homer a existat 
sau nu, dar Ulyse trăieşte precis şi are o mare răspun-
dere faţă de lume.» (15). Fără intrarea în legendă, fără 
poezie, Ulyse ar fi rămas doar un simplu comandant de 
oşti, un muritor ca toţi muritorii.  

Tot aşa s-ar fi petrecut lucrurile şi cu oamenii 
satului Roşia de Secaş. Mai mult, aceştia nici măcar 
n-ar fi fost pomeniţi în vreo «mucedă pagină» a cărţi-
lor de istorie.  

Dacă Ioan Popa nu le-ar fi imortalizat figurile, 
ca un «Homer al nostru» – Ion Creangă – trecându-le 
prin pasta ficţiunii, aceşti modeşti truditori ai ocinei 
străbune ar fi rămas simpli muritori. Ar fi rămas nişte 
anonimi. Iată de ce ecourile glasurilor tuturor 
recenzeţilor – cititori înrăiţi ai operei secăşeanului – se 
unesc armonios în această carte complexă, într-o singu-
ră voce, cea a criticului Monica Grosu, precum afluen-
ţii unui râu, aducând în albia lui bunătatea apei rostirii.  

Numai aşa Mama Vetă, Moşu Ilie, mama Mărie, 
Iliuţ, Simion, dascălul Preda, Baciul Gavrilă, Silion, 
Baba Soane, Anica şi mulţi alţii vor rămâne nemuritori 
tocmai prin faptul că au ascultat, prin intermediul iscu-
sitului povestaş, «strigătul homeric» care şi azi cheamă 
la viaţă. Aşa au ajuns ei în lumea nemuritorului Ulyse, 
a lui Ahile, a lui Hector şi a eroilor homerici.  

Dar acest sărbătoresc volum de trăire româneas-
că, prin gestul de prestidigitator al criticului literar Mo-
nica Grosu, vine să dea glas la ceea ce afirmam mai 
sus.  

În această carte povestitorul nu este singur în fa-
ţa spectacolului lumii. Alături de domnia sa, mai mult 
decât solidari, stau de veghe cititorii – recenzori care 
certifică valoarea cărţilor semnate de Ioan Popa.  

Periplul «povestaşului» pare a se concretiza ca 
un victorios urcuş spre adâncurile sufletului. Acest ur-
cuş al „câmpiilor agreste” ale Purpurei, spre «mântui-
tul azur» al transcendentului «devenirii întru fiinţă», în 
cartea despre Ioan Popa a Monicăi Grosu, se măsoară 
cu adâncimile «nadirului latent», oglindit în inima citi-
torilor.  

 
NOTE: 1. Noica Constantin, Carte de înţelepciune, Ed. 
Humanitas, 2001, p. 24; 2. Grosu, Monica, Ioan Popa şi 
valenţele evocării, Ed. Grinta, 2013, p. 100; 3. Idid., p. 
13; 4. Idid., p. 34; 5. Idid., p. 17; 6. Idem; 7. Idid., p. 18; 8. 
Idid., p. 34; 9. Idem; 10. Eliade, Mircea în Comentarii la 
legenda Meşterului Manole, pp. 26-7, în Ioan Petru 
Culianu, Mircea Eliade, Ed. Nemira, p. 51; 11. Marquez, 
Gabriel Garcia, A trăi pentru a-ţi povesti viaţa, Bucureşti: 
RAO International Publishing, Company, 2004, pp. 
7-148; 12. Grosu, Monica, Op. cit., p. 112; 13. Idid., p. 
113; 14. Idid., 114; 15. Stănescu, Nichita, Fiziologia poe-
ziei, Ed. Eminescu, 1990, p. 60.  

 
Nicolae SUCIU 



Astra blăjeană, nr. 1 (70), martie 2014 
 
10

LŐRINCZI FRANCISC-MIHAI, POPAS PE MALUL GÂNDURILOR. ESEURI 
Editura CronoLogia, Sibiu, 2013 

 
rezenţă activă cu articole, studii şi 
eseuri, recenzii şi cronici în paginile 
revistelor literare ori în volume colec-

tive, dar şi cu volume de poezii de sine stătă-
toare: Micheangelice (coautor, 2008), Pre-
ludii. Sonete (2011), Lecturi geografice. Cu-
legere de texte (2012), Anotimpurile dragos-
tei. Poeme (2012), Cu metafore în rai. Poe-
me fără margini (2013), profesorul sibian 
Lőrinczi Francisc-Mihai vine în faţa cititori-
lor, cu precădere a celor pasionaţi de feno-
menul literar, de astă dată, cu un mănunchi 
de eseuri, recenzii şi comentarii subiective, 
Popas pe malul gândurilor. Eseuri, apărut la 
Editura sibiană CronoLogia (2013). După cum însuşi notează 
reflectând asupra relaţiei dintre poet şi viaţă, asupra gândului 
care împărţit în două devine unul (p. 182), acesta este o sălta-
re de aripi din oul unei frământate clipe. Zbucnirea înafară a 
miresmei din boboc este arta creaţiei cuvântului. Este o stare 
de naştere a doua oară. Nu poţi zmuci miresmele din boboc, 
nici cuvintele din colb (p. 183).  

Cum recenta carte a Domnului 
Lőrinczi ar putea fi catalogată ca apar-
ţinând, în bună parte, criticii literare, 
de vreme ce majoritatea textelor sunt 
rodul unor lecturi profesionalizate, ie-
rarhizând valori în funcţie de criteriul 
estetic, şi cum ele desprind trăsături 
ale operelor luate în discuţie, emise în 
baza unei analize complexe şi echili-
brate, bine documentate şi bine argu-
mentate, succintele mele referiri nu se 
vor a fi o critică a criticii, ci mai de-
grabă un semnal asupra unei apariţii în 
care el, criticul, prin mijloacele de care 
dispune, ne cheamă către lectură, către 
ceea ce am putea citi şi mai ales către 
cum am putea citi o carte ce merită a fi 
promovată, justificându-i înainte de 
toate valoarea.  

Cartea se constituie din două 
părţi distincte: La vama cuvin-
telor. Eseuri, recenzii, comentarii 
subiective şi Sub arborele vor-
bei. Eseuri, gânduri vii, acorduri subiective.  

Întâiul studiu, şi cel mai extins de altfel, Ospăţ subiec-
tiv în livada de vişini mustii, este închinat poeziei lui Ovidiu 
Vasilescu, care vine în întâmpinarea degustătorilor de poezie 
cu versuri domneşti, pătrunse de fiorul religios ce-i traversează 
întreaga creaţie poetică, liant al ideilor mari, revelatorii. Auto-
rul eseului trece prin filtrul trăirilor şi interpretării proprii, rând 
pe rând, versuri ale volumelor Idei Verticale, Echi-
nocţii atemporale şi Vitralii de os, apre-
cierile sale fiind îmbrăcate la rându-le într-o haină de sărbătoa-
re dintre cele mai alese. Aşa, bunăoară, căţărarea pe Idei Ver-
ticale este un act de îndrăzneală şi pentru alpiniştii literelor, 
deoarece peretele stâncos nu este numai vertical, dar nu îi afli 

limitele şi atunci eşti pus într-o situaţie nouă, 
de descoperire, de descoperire a ta prin poe-
zie, de aflare a cerului albastru din tine prin 
rodirea metaforei, fagure edenic, din poezia 
celuilalt (p. 9). Şi, asemenea lor, sunt emise 
consideraţii, nu mai puţin pertinente, privitoare 
la creaţiile unor condeieri, poeţi şi prozatori 
deopotrivă, precum: Vasile Voiculescu, Valen-
tin Marica, Marcela Ciortea, Maria Mărginean, 
Ioan Popa, Cornel Nistea, Dinu Virgil, Ovidiu 
Moceanu.  

Cea de-a doua parte a cărţii, Sub arbo-
rele vorbei, este rodul zborului liber al gânduri-
lor prin lumea cunoaşterii, a poeziei şi a cuge-

tării, realizând incursiuni şi judecăţi insolite, bazate pe afirma-
ţii dintre cele mai solide ale marilor creatori şi gânditori pre-
cum: Emil Cioran, Constantin Brâncuşi, Dostoievski, 
Cervantes, Dante, Rabindranath Tagore ş. a. Aşa, de pildă, no-
ul Raskolnikov, al secolului XXI, nu mai ucide pentru a-şi de-
păşi limitele, ci din plăcere, din vocaţie. Este îmbrăcat elegant, 
în cămaşă albă. Obiectul crimei nu e toporul. Pata de sânge 

i-ar murdări cămaşa imaculată. Obi-
ectul crimei e celălalt om… 
Raskolnikov ucide astăzi spiritul. Îl 
transformă pe om în sclavul 
efemerităţii, al morţii. Este un om 
desacralizat, îndobitocit, putred în 
interior, sclipind de frumuseţe în afa-
ră (p. 140).  

Ţesătura născută din războiul 
amintirilor, având ca personaj central 
bunicul, constituie tot atâtea pagini 
de lirism, un lirism aparte, aşa cum 
doar casa bunicilor este în stare să 
nască: Templul îşi deschide porţile 
pentru o altă lume, în care bunicul îşi 
prinde iarăşi nepotul de mână şi îl 
poartă prin grădină, printre frunze, 
sub arbori respirând a lumină, până 
mai sus unde nucii îşi aplecau co-
roana spre a ne săruta înainte ca 
privirile să ne fie furate de pădurea 
din depărtare (p. 148-149).  

O carte profund gândită şi 
frumos scrisă, o carte de cronici şi eseuri alcătuite într-un stil 
elevat, de ţinută, cu mijloace originale, inconfundabile. Un 
studiu modern, derulat pe o documentare amplă, un exerciţiu 
de analiză pertinentă a temelor abordate, fie ele din domeniul 
literaturii, fie de natură filozofică.  

Nu putem încheia aceste sumare consideraţii fără a re-
produce două reflecţii – NB! – ale unuia din eroii romanului 
lui Ovidiu Vasilescu, Blestemul: Timpul pe care nu-l tră-
ieşti lângă cei dragi, nu există. Şi, tot de acolo: Ăsta-i omul, un 
mister, de care se miră şi el însuşi! (p. 93). Toate pe potriva ta-
lentului remarcabil, al harului tainic cu care Providenţa l-a în-
nobilat pe poetul, prozatorul şi cugetătorul Mihai-Francisc 
Lorinczi! 

Ioan POPA 
 

P 
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TUDOR ŢOPA SAU DESPRE PUNŢILE DINTRE LITERARITATEA CONSTITUTIVĂ 
ŞI CEA CONDIŢIONATĂ 

 
Alături de Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu şi 

Costache Olăreanu, cei trei „titulari” ai „Şcolii de la Târgovişte”, 
Tudor Ţopa este un membru „de facto”, al grupării, deşi acesta i 
s-a alăturat relativ târziu, în perioada anilor studenţiei bucureşte-
ne. Ceilalţi reprezentanţi care s-au afiliat „Şcolii”, respectiv Pe-
tru Creţia, Alexandru George, au continuat formula învăluită în 
stilul caligrafilor titulari, mai ales în domeniul istoriei literare, 
comparatisticii, eseisticii, dar fără legături evidente cu proiectul 
literar al acestora. În ceea ce îl priveşte pe Tudor Ţopa, acesta a 
rămas prin felul de a scrie, în apropierea lui Radu Petrescu, ală-
turi de care a fost de multe ori aşezat în aceeaşi formulă discipli-
nată a scrisului: „Ca şi Radu Petrescu, Tudor Ţopa e o fiinţă 
greu de strunit, timidă şi orgolioasă în acelaşi timp, pe care scri-
sul încearcă s-o disciplineze, s-o menţină în stare „de funcţiona-
re” şi astfel să-i asigure justificările faţă de sine şi de ceilalţi.”1 

Opera sa nespectaculoasă este constituită din cele două 
volume publicate, „Încercarea scriitorului” (1975) şi „Punte” 
(1985) (reeditate la Paralela 45 în 2001 şi 2002, ediţii consultate 
în vederea realizării acestor aprecieri, datorită surplusului de in-
formaţii prezente, faţă de ediţiile anterioare). Adolescent fiind, 
autorul „ţinea un jurnal” în care îşi nota evenimentele zilnice, 
lecturile, concertele de muzică clasică, primbările şi discuţiile cu 
prietenii, prietenele etc. Materialul jurnalelor a constituit baza de 
unde Tudor Ţopa şi a extras schema celor două volume. Autorul 
a avut ingenioasa idee de a atribui jurnalul său lui Teofil A., fapt 
ce a condus la dificultatea încadrării scrierii într-un anumit gen. 
Deşi are ca punct de plecare, jurnalele autorului, scriitura alune-
că în ficţiune, cărţile pendulând între o „literaritate constitutivă” 
şi una „condiţionată”, categorii preluate din modelul teoretic, 
propus de Gerard Genette. Precizăm că literaritatea a fost iniţial 
definită de Roman Jakobson, în 1921, care considera că „obiec-
tul ştiinţei literare nu este literatura, ci literaritatea, adică ceea ce 
face dintr-o operă dată o operă literară.”2 Astfel, literaritatea pre-
supune o serie de trăsături, caracteristici specifice, acceptate ca 
însuşiri ale textului artistic. Literaritatea îmbracă două aspecte: 
pe de o parte, poate fi prezentă în orice fel de texte, care pot con-
stitui „material pentru literatură”, iar pe de altă parte, ea poate fi 
identificată în textele literare ca atare, sub forma tropilor, proce-
deelor, a structurilor ş.a.m.d. În ceea ce priveşte „literaritatea”, 
acest concept este variabil, modificându-se aria de cuprindere, 
de la o epocă la alta, în funcţie de stil, curente, mişcări şi ideolo-
gii literare, curente culturale etc. Aşa cum menţionează şi Ghe-
orghe Crăciun, „literaritatea există latent în orice text literar, în 
orice gen, în orice operă”, în proporţii variabile”, însă cu menţi-
unea că, anumite „modalităţi de expresie” pot fi pe moment 
considerate drept „însemne ale literarului” şi promovate, ca ata-
re, în „dauna altora”.3 Ca urmare, în funcţie de o anume acoladă 
istorică, unele texte se vor bucura de o apreciere specială, în 
timp ce altele se vor afla în afara sferei literarului. În Evul Me-
diu, spre exemplu, erau preţuite ca fapte literare două categorii 
distincte de texte: scrierile teologice (imnuri, legende, alegorii) şi 
scrierile laice de tipul sonetului, conzonei, tratatele, enciclopedii-
le. Romanul cavaleresc şi nuvela populară erau lipsite de presti-
giu, fiind plasate în afara domeniului literar. Un exemplu este 
oferit de „Divina comedie”, care la început a fost considerată un 
text sacru, pentru ca ulterior să fie citită pentru perfecţiunea sa 
artistică. Un alt caz este cel al lui Montaigne (sec. XVI), cel care 
a introdus eseul în cultura europeană, formă cultivată ca gen şti-

                         
1 Gheorghe Crăciun, Pactul somatografic. „Încercările” lui Tudor 
Ţopa, în „Obvservatorul cultural”, noiembrie, nr. 144. 
2 Apud Adrian Mariano, Biografia ideii de literatură, vol. III. 
Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1994, p. 32. 
3 Gheorghe Crăciun, Introducere în teoria lecturii, curs, p. 23. 

inţific până în secolul XIX, când va fi afiliat literaturii, pentru ca 
în secolul al XX-lea, acesta să pătrundă în teatru, poezie, proză, 
jurnal ş.a.m.d. 

La fel de interesantă este situaţia „romanului indirect”, 
care şi-luat ca model scrieri non-literare: autobiografia, memorii-
le, jurnalul, scrisorile, cu scopul de a reda senzaţia de autenticita-
te şi a reconstrui cadrele lecturii. În universul literar contempo-
ran, un roman la persoana I pare mai autentic decât unul de tip 
obiectiv şi e preferat de cititori, deşi literaritatea şi-a schimbat 
substanţial fizionomia şi fiziologia. Aceste exemple nu fac al-
tceva decât să demonstreze faptul că apartenenţa sau „neaderen-
ţa” la literatură a unui text este o variabilă care va depinde în ma-
re măsură atât de specificul cultural al unei epoci, cât şi de im-
pactul formelor literare cu noul orizont de aşteptare. 

În studiul său, „Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţi-
une”, Gerard Genette abordează problema „literarităţii” unei 
opere, considerând că „o operă nu este literară, decât dacă folo-
seşte în exclusivitate sau în mod esenţial, mediumul lingvistic.”4 
Totuşi, această condiţie este necesară, dar nu şi suficientă. Ajun-
gând în acest punct, Genette, constată că este nevoie de luarea în 
calcul a unor elemente, pe care opera trebuie să le respecte pen-
tru a putea fi considerată (acceptată) ca literară. Pe de o parte, 
Genette identifică permanenţa unei teorii constitutive sau 
esenţialiste, conform căreia literaritatea unor texte rezidă în natu-
ra şi în esenţa lor: „Principiul său este deci că anumite texte sunt 
literare prin esenţă sau prin natură, şi pentru veşnicie, iar altele 
nu.”5 Aşa cum se cunoaşte, această opţiune este cel mai bine 
ilustrată de Aristotel în „Poetica” prin intermediul celor două 
concepte: poiesis şi mimesis. Astfel, în crearea unei opere 
literare este nevoie de amândouă pentru a realiza o „creaţie” 
(poiesis) al cărei limbaj să devină purtătorul unei prezentări 
(mimesis). Ca urmare, pentru ca o creaţie să devină ficţiune, 
această opţiune presupune ieşirea din normele obişnuite şi în-
dreptarea către un scop estetic: „A intra în ficţiune, înseamnă a 
ieşi din câmpul obişnuit al exercitării limbajului, marcat de pre-
ocupările de adevăr sau de convingere care conduc regulile co-
municării şi deontologia discursului […]. Dacă există deci un 
mijloc, şi unul singur, pentru limbaj de a deveni cu siguranţă 
operă de artă, acest mijloc e fără îndoială tocmai ficţiunea.”6 În 
legătură cu mai vechea problemă a genurilor (epic – liric – dra-
matic), s-a constatat că textele sunt încadrate în funcţie de aria de 
cuprindere a două categorii ficţiunea (epic – dramatic) şi poezia 
(liric). Genette consideră că, din acest punct de vedere, Käte 
Hamburger a realizat, probabil, cea mai potrivită împărţire. Ast-
fel, conform acesteia există,într-adevăr, două genuri: ficţio-
nal şi liric. În ficţiune se regăsesc „enunţuri ficţionale al că-
ror veritabil „eu-origine”, nu este nici autorul nici naratorul, ci 
personajele fictive […]. În poezia lirică, avem de-a face chiar cu 
enunţuri de realitate şi deci cu acte de limbaj autentice, dar a că-
ror sursă rămâne indeterminată, căci „eul liric”, prin esenţă nu 
poate fi identificat cu certitudine nici cu poetul în persoană, nici 
cu vreun alt subiect anume.”7 Ceea ce-l conduce pe Genette la 
concluzia că poetica esenţialistă, ar putea satisface în acelaşi 
timp două criterii de literaritate – ficţional şi dicţional –, şi anu-
me, în condiţiile în care avem în vedere „conţinutul ficţional” şi 
„forma poetică.”8 Se ajunge la constatarea că, deşi cele două cri-
terii cuprind o arie destul de mare, ele nu esunt suficiente, deoa-
                         
4 Gerard Genette, Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune. Bucu-
reşti: Editura Univers, 1994, p. 89. 
5 Ibidem, p. 92. 
6 Ibidem, p. 96. 
7 Ibidem, p. 100. 
8 Ibidem, p. 101. 



Astra blăjeană, nr. 1 (70), martie 2014 
 
12

rece formele din sfera literaturii nonficţionale în proză nu sunt 
cuprinse în cadrul acestora. Este cazul eseului, istoriei, autobio-
grafiei, jurnalului ş.a.m.d. Ca urmare, poetica esenţialistă necesi-
tă un ajutor, pe care i-l poate oferi ceea ce Genette numeşte 
„literaritatea condiţională”. Această poetică s-a format, mai pu-
ţin ca urmare a doctrinelor, şi mai mult ca reprezentare a „jude-
căţii de gust”, a interpretării subiective, repere care ar trebui să se 
constituie în criteriul oricărei literarităţi. În acest fel, o pagină de 
istorie, de memorii, un jurnal, o scrisoare, un portret, un discurs 
pot trezi emoţii lectorilor, fără ca aceştia să fie conştienţi de va-
loarea lor de adevăr. Genette face o diferenţă între cele două ti-
puri de literaritate, insistând asupra faptului că acestea se află 
într-o relaţie de complementaritate, fiecare având propriile ca-
racteristici şi propriul mod de manifestare: „trebuie să nu subes-
timăm poetica condiţională poeticilor esenţialiste, fiecare dintre 
ele conducând în mod exclusiv resortul care-i aparţine de drept, 
adică în mod pertinent.”1  

Gerard Genette atrage atenţia asupra faptului că un text 
devine operă doar dacă îndeplineşte funcţia poetică, în termenii 
lui Jakobson, susţinând, astfel, teoria constitutivă. În schimb 
pentru textele cu o literaritate condiţionată nu se garantează ca-
racterul intenţional estetic. 

Am considerat necesar această scurtă incursiune în teo-
ria literarităţii, deoarece aceste două tipuri de literaritate luate în 
discuţie de Genette pot contribui la identificarea caracterului de 
scriere „text operă” a celor două texte ale lui Tudor Ţopa („În-
cercarea scriitorului”, „Punte”), mai ales că în ceea ce priveşte 
volumele sale, critica de întâmpinare şi nu numai ea, au încă se-
rioase şi multe semne de întrebare. Datorită optării ingenioase 
pentru implantarea în jurnal a unui narator, Teofil A. şi-a de-
strămării „pactului autobiografic” (în termenii propuşi de 
Lejeune), critica a optat fie pentru încadrarea în categoria roma-
nului indirect, fie în structura însemnărilor intime. 

Cele două volume se revendică într-o proporţie conside-
rabilă, cotă-parte ale aceluiaşi jurnal, „Încercarea scriitorului” fi-
ind continuat, cronologic, de notaţiile din „Punte”, optându-se 
pentru scriitura jurnalului, ca formă a literarităţii condiţionale. 
Totuşi, cel care îşi spune „eu” nu este mai puţin un personaj, un 
dublu al autorului, prin intermediul căruia se încearcă a se privi 
de la distanţă; mai cu seamă că acest Eu-Altul (notând nedume-
riri, revolte, aspecte imaginare), clivează în falii ficţionale şi 
dicţionale. Prin acest aspect, textele lui Tudor Ţopa sunt pasibile 
de a fi încadrate în literaritatea constitutivă, ele fiind un conglo-
merat de reacţii ciudate, atipice, ficţionale, dar şi „poetice”. Lu-
mea prezentată de Tudor Ţopa are o amprentă specială, prin bo-
găţia caracterelor şi personajelor descrise, conduite mentale, 
contexte de viaţă. În plus notaţiile surprind o „viziune existenţia-
lă” de absolută anomalitate, amplasate între „moarte” şi „ab-
surd”, corpul celui care scrie devenind o prezenţă în aceste acte 
de existenţă. 

Acesta este şi un spaţiu de încercare a limitelor scriiturii, 
acelea de a experimenta prin pasiunea de a străbate diverse me-
dii, de a relaţiona cu prezenţe umane în diferite stadii. Ca urma-
re,cel care scrie îşi satisface nevoia de literaritate ca pe o cerinţă: 
„[…] trupul din care se hrăneşte scrisul autorului ştie să-şi eco-
nomisească percepţia de enumerări rapide, tăioase, cinice, cu 
efecte corozive, fiind din când în când oprit din foamea sa de a 
manifesta doar de frumuseţea feminină, miracolul naturii şi pa-
radisul sonor al muzicii.”2  

Autorul jurnalelor îşi doreşte să devină „scriitor”, chiar 
dacă încalcă regula clasică a literarităţii, condiţionând-o să ră-
mână consecvent unor teme atipice, manifestându-se în preferin-
ţa pentru un limbaj pitoresc şi o metaforă substitutivă. Notaţiile 
sale sunt destul de fragmentate, dezordonate, marcate de o anu-
me obsesie a detaliului, determinându-l pe Eu-Altul să atace ma-
                         
1 Ibidem, p. 105. 
2 Gheorghe Crăciun, op. cit., p.24 

teria unei zile cu o precizie specifică romancierului realist cu in-
genuitatea poetului onirist. Se constată, astfel, existenţa unor 
„parcursuri epice”, a căror recuperare denotă preferinţa pentru 
alteritate. Aşa se explică faptul că notaţiile sale surprind lumea 
cu mult „entuziasm”, ajungând uneori chiar la renunţarea la pro-
pria intimitate. Această dialectică a existenţei asigură relaţia din-
tre cele două cărţi şi explică aspectul lor aparent fragmentar, 
dezvăluind identitatea autorului în mod gradat, unde e sedus de 
ficţiune şi dicţiune, dezvăluind un limbaj irigat de energiile unor 
sintaxe abrupte, calme, dar şi predispuse clivării. Pe lângă „poe-
tica prozei”, autorul este interesat şi de aspectul ei muzical, care 
se observă la nivelul lexicului şi al organizării frazei, reţinând 
„simultan repere legate de lumea dinăuntru şi de cea din afară, şi 
această sintaxă se află la discreţia ochiului şi a cerebralităţii pro-
prii acestuia.”3  

„Literaritatea condiţională”, aşa cum observa Genette, se 
află în strânsă relaţie cu cea „constitutivă”, pe care o completea-
ză, fapt confirmat în cazul textelor lui Tudor Ţopa prin recursul 
la formula diaristică a scriiturii. Deşi „pactul autobiografic” pro-
pus de Philippe Lejeune drept o condiţie a identificării numelui 
de pe o copertă cu eul din text, nu este în totalitate respectat, din 
cauza naratorului Teofil A., se poate constata că acesta este doar 
o mască, autorul fiind simultan şi el un personaj al operei. Scrii-
tura alunecă spre ficţiune, deşi referirile la viaţa personală sunt 
nenumărate, mai cu seamă atunci când sunt aduse în prim-plan 
spaţii, fizionomii ale personajelor, vise, dezvăluind un limbaj 
aparte, susţinut de/printr-o o exprimare pitorească şi o sintaxă 
adaptată stărilor descrise.  

Tudor Ţopa a găsit o soluţie proprie scrisului său, în sen-
sul că „jurnalul ca operă”, redă simultan atât aspectele autobio-
grafice, cât şi fictive, realul, dar şi imaginarul, concurându-se, 
substituinde-se şi, mai ales, completându-se. În plus, pentru a se 
asigura ficţionalitatea textului, autorul va înlocui parţial numele 
recognoscibile. Odată cu reeditarea volumului „Punte”, iniţiala 
R. a fost înlocuită cu numele Cernăuţi, oraşul natal a lui Tudor 
Ţopa. S-a restabilit astfel, traseul autobiografic, cu scopul de a se 
reduce gradul de ficţionalizare al textului, cu toate că „autorul 
real” este perceptibil în scriitură, prin existenţa romanescă a lui 
Teofil. Tudor Ţopa şi-a recunoscut, în cadrul interviurilor cu 
Ruxandra Mihăilă, intenţia de a realiza un discurs autobiografic 
cu o structură preponderent epică: „Jurnalul a început cu intenţia 
de a fi un jurnal. După aproximativ 20 de pagini a devenit mo-
dalitatea lucidă şi voită a unei naraţiuni precum (mutatis 
mutandis) scrisorile în cazul unui roman epistolar […] un text 
sub formă de jurnal.”4 

În „Punte” totul se complică, textele notate, aparţinând 
unor caiete diferite, li se menţionează sursa ş.a.m.d. Astfel, „ro-
manul modelat din materia autobiografică a jurnalului se supra-
etajează la rândul său conducând la o structură complexă, 
mixaj în manieră proprie de realitate şi ficţiune, viaţă şi literatu-
ră”.5  
 
BIBLIOGRAFIE: 1. Ionescu, Eugen, Nu. Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1991; 2. Mihăieş, Mircea,Cărţile crude. Jurnalul intim şi si-
nuciderea, Ediţia a II-a. Iaşi, Polirom, 2005; 3. Simion, Eugen, Întoarce-
rea autorului. Eseuri despre relaţia autor – operă. Bucureşti, Editura Car-
tea Românească, 1981; 4. Ţopa, Tudor, Încercarea scriitorului. Piteşti: 
Paralela 45, 2001; 5. Ţopa, Tudor, Punte. Piteşti: Editura Paralela 45, 
2001.  
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3 Idem, ibidem. 
4 Tudor Ţopa, Încercarea scriitorului. Prefaţa. Piteşti: Editura Parale-
le 45, p. 8. 
5 Ion Bogdan Lefter, Mereu despre jurnal în „Observatorul cultural”, 
nr. 167, mai, 2003, p. 24. 
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ANCA ELISABETA TATAY – PREMIUL ACADEMIEI ROMÂNE 2013 
 

Anca Elisabeta TATAY, Din istoria şi arta cărţii româneşti vechi: GRAVURA DE LA BUDA (1780-1830),  
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011 

 
intre blăjenii sau absolvenţii 
şcolilor din Blaj care au 
primit, de-a lungul timpului, 
premiul Academiei Române 

– Timotei Cipariu, Ioan Bianu, Ştefan 
Manciulea, Nicolae Albu, Ion Brad, 
Alexandru Borza, Gheorghe Şuteu, 
Sigismund Toduţă, Ileana Berlogea, 
Nicolae Hâncu, Ion Irimie, Maria 
Mărculeţiu (Coman)1 – Anca Tatay 
este unul din cei mai tineri premianţi. 
Susţinută şi încurajată de familie, de 
colegi, de cercetătorii şi specialiştii 
alături de care şi-a desfăşurat 
activitatea de până la momentul 
elaborării tezei sale de doctorat2 – 
fiindcă despre această carte a domniei 
sale este vorba – Anca Tatay, copilul 
sfios şi politicos pe care-l întâlneam 
pe culoarele Colegiului Naţional 
„Inochentie Micu Clain” din Blaj a 
ajuns, iată, un cercetător sobru şi 

dedicat, distins, la data de 19 decembrie 2013, cu premi-
ul „George Bariţiu” al Academiei Române.  

Această distincţie, cuvenită unui cercetător serios 
şi preocupat, este mai degrabă un fapt aşteptat decât unul 

                         
1 Această evidenţă ne-a fost comunicată, la cererea noastră, de 
dl prof. univ. dr. Cornel Tatai-Baltă, căruia îi mulţumim şi pe 
această cale.  
2 Conform uzanţelor academice, aceste persoane au fost men-
ţionate cu mulţumirile de rigoare la pp. 10-11.  

surprinzător, fiindcă de la 
absolvirea facultăţii până în 
prezent, Anca Tatay s-a 
documentat în mod susţinut, 
publicându-şi, rând pe rând, 
rezultatele cercetărilor greu 
de inventariat acum, în 
spaţiul restrâns al unui articol 
de revistă, fie ea şi una 
culturală. Cu toate acestea, 
reamintim cititorului câteva 
titluri, publicate exclusiv în 
străinătate: Ioan Chindriş, 
Anca Elisabeta Tatay, An 
Armenian Man of Culture 
and Artist from Transylvania, 
ZACHARIAS GÁBRUS 
(ZACHARIJA GABRUŠJAN) 
and his Heraldic Manuscript, 
în Studia Byzantina (Var-
şovia), Volume IX, 2011, p. 
139-144; Anca Elisabeta 

Tatay, Istoricul Tipografiei 
Universităţii din Buda, cu o privire 
specială asupra secţiei sale 
româneşti, în Anuarul Institutului 
de Studii Italo-Român / Annuario 
dell’Istituto di Studi Italo-Romeno 
(Cluj-Napoca, Roma), VIII, 2011, 
p. 181-198; Ioan Chindriş, Anca 
Elisabeta Tatay, Geraldiceschiy 
albom. Zahariasa Gabrusa iz 
Transilvanii (ГepaльДИчeckИЙ 
aльбoм. ЗaxapИaca Гaбpyca из 
TpaнcИльBaнИИ), în Aniv (AHИB) 
(Minsk-Moscva), 2012, No. 4 (43), 
p. 78-80; Anca Elisabeta Tatay, On 
the History and Art of the Old 
Romanian Books: The Engravings 
of Buda, în Magyar Könyvszemle 
(Budapest), An 129 (2013), nr. 1, p. 
58-69; Anca Elisabeta Tatay, A 

Budán nyomtatott román könyvek metszetei. Ihletődési 
források és hatás (1730-1830), în vol. Magyarország és 
a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai. 
Tanulmánykötet Ohridi Szent Naum halálának 1100. 
évfordulója emlékére (Religious and Social Connections 
between Hungary and the Balkans. Commemorating the 
1,100th aniversary of the death of Saint Nahum of 
Ohrid), Szerk.: Doncsev, Toso – Menyhárt, Krisztina – 
H. Tóth, Imre, Budapesta, Bolgár Kulturális Fórum, 
2011, p. 210-220, fig. 9-18; Anca Elisabeta Tatay, 

D 



Astra blăjeană, nr. 1 (70), martie 2014 
 
14

Vienna, Buda, the Romanian Area – Circulation 
Route of the Engraving (1780-1830), în vol. 
Austrian Influences and Regional Identities in 
Transylvania, Edited by: François Bréda, Valentin 
Trifesco, Luminiţa Ignat-Coman, Giordano 
Altarozzi, Bratislava, Editura Ab Art, 2012, p. 75-
88. Stagiile de cercetare n-au fost nici puţine şi 
nici paupere, Anca Tatay cutreierând biblioteci ale 
oraşelor din România precum: Cluj-Napoca: 
Biblioteca Academiei Române; Biblioteca 
Centrală Universitară „Lucian Blaga”; Biblioteca 
de Istorie Modernă (secţie a BCU); Biblioteca 
Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară 
„Sextil Puşcariu”; Bucureşti: Biblioteca 
Academiei Române; Biblioteca Centrală Uni-
versitară „Carol I”; Biblioteca Naţională; 
Biblioteca Sfântului Sinod a Patriarhiei Române; 
Sibiu: Biblioteca Judeţeană Astra; Biblioteca Muzeului 
Brukenthal; Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
„Andrei Şaguna”; Alba Iulia: Biblioteca Arhiepiscopiei 
Ortodoxe; Biblioteca Batthyaneum; Braşov: Biblioteca 
Judeţeană „George Bariţiu”; Biblioteca din Şcheii Bra-
şovului; Galaţi: Biblioteca „V. A. Urechia”; Oradea: Bi-
blioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”; Târgu Mureş: 
Biblioteca Teleki-Bolyai. Alte cercetări au fost efectuate 
la biblioteci din Budapesta (Ungaria) precum: Biblioteca 
Naţională Szécheényi; Biblioteca Universităţii Central 
Europene; Biblioteca Universităţii „Eőtvös Loránd”; Bi-
blioteca Academiei Maghiare de Ştiinţe; Biblioteca In-
stitutului de Istoria Artei (Academia Maghiară de Ştiin-
ţe); Biblioteca Institutului de Istorie (Academia Maghia-
ră de Ştiinţă); Biblioteca Muzeului de arte frumoase; Bi-
blioteca Universităţii de Arte Plastice; la Biblioteca de 
stat din Moscova (Rusia); la biblioteci din Chişinău 
(Republica Moldova) precum: Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova; Biblioteca ştiinţifică centrală a 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei; la Biblioteci din 
Viena (Austria) precum: Biblioteca Naţională, Bibliote-
ca Universităţii din Viena, precum şi la Biblioteca Naţi-
onală (Marciană) din Veneţia (Italia). 1 

Din cercetările domniei sale de până acum, două 
volume au ajuns şi la noi: lucrarea de masterat, Xilogra-
vura de la Sibiu (Sfârşitul secolului al XVIII-lea – înce-
putul secolului al XIX-lea), Editura Altip, Alba Iulia, 
2007 şi primul referat din stagiul doctoral, Tradiţie şi 
inovaţie în tehnica şi arta ilustraţiei cărţii româneşti ti-
părite la Buda (1780-1830), Editura Altip, Alba Iulia 
2010.  

Dar să revenim la teză, fiindcă acesta este punctul 
nostru de interes în discuţia de faţă. Trădând pe alocuri 
emoţia pionieratului, mai ales în zonele neexplorate 
mai-nainte – am fi tentaţi să spunem ezitare, Dr. Ioan 
Chindriş2 însă a spus mai exact: prudenţă – lucrarea de 
                         
1 Informaţiile sunt preluate din CV-ul prezent la data de 10 
martie 2014, pe site-ul http://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/ cerce-
tare/recuperarea/cv_echipa/cv_anca_tatay.pdf.  
2 A se vedea recenzia Domniei Sale din volumul Şcoala Arde-
leană. Anuar, VI/2012 (volum coordonat de Ioan Chindriş şi 
Niculina Iacob), Oradea, 2012, pp. 373-379.  

doctorat a premiantei noastre de azi este o cercetare fun-
damentală desprinsă consistent din etapele amintite de 
noi mai sus (şi nu numai). După două capitole introduc-
tive – Istoriografia cărţii româneşti vechi tipărite la Bu-
da şi a elementelor sale grafice şi Istoricul Tipografiei 
Universităţii din Buda, cu o privire specială asupra sec-
ţiei sale româneşti – la sfârşitul cărora autoarea reuşeşte 
o exemplară privire de ansamblu asupra cercetărilor an-
terioare, capitolele următoare atacă probleme legate 
strict de gravură (în lemn, în metal şi în piatră), pe două 
paliere: în cartea religioasă şi în cartea laică tipărită la 
Buda3.  

 
 

 
 
                         
3 Vezi şi recenzia lui Ovidiu Pecican, Gravuri iluministe, din 
rubrica „Avalon”, în Observator cultural, nr. 688 / august 
2013, pe site-ul http://www.observatorcultural.ro/ 
AVALON.-Gravuri-iluministe*articleID_29093-articles_detai
ls.html, on line la data de 5 martie 2014.  

La manifestare, Anca Tatay alături de acad. Ionel Haiduc,  
preşedintele Academiei Române, şi de ceilalţi 2 premiaţi ai 
Intitutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca:  

Adinel Dincă şi Ela Cosma 
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Excursul nu este deloc unul simplist, laturii sale 
descriptive alăturându-i-se, de cele mai multe ori, una 
comparativă, acolo unde cercetarea a permis şi au fost 
identificate elemente compatibile cu acest gen de anali-
ză. Să luăm, spre exemplu, gravura Fecioarele purtătoa-
re de mir (pp. 114 sqq.). Analizat în amănunt, episodul 
celor zece fecioare este abordat din perspectivă interdis-
ciplinară, autoarea împletind cu har comentariul ştiinţific 
cu cel teologic şi istoric, îmbrăcând întreaga secvenţă 
într-un evident har literar. Câteva pagini mai încolo (pp. 
176-177) sunt redate în copie, spre deliciul cititorului 
iubitor de artă şi spre comparaţia cunoscătorilor, patru 
ipostaze gravate omonime: Fecioarele purtătoare de 
mir, într-un Strasnic de la Buda, 1816, într-un Triod de 
la Râmnic, 1761, într-un Triod de la Buzău, 1700 şi un 
Triod de la Lvov, 1642. În mod similar s-a procedat şi 
cu gravura în care este reprezentat Sfântul Ioan 
Damaschin, comentată la pp. 134 sqq. şi reprodusă la pp. 
162-165, dintr-un Octoih de la Buda, 1811, un Octoih de 
la Blaj, 1792, un altul de la Râmnic, 1706 şi unul de la 
Lvov, 1640.  

Impresionantă, de asemenea, este şi suita de por-
trete din tipăritura Plutarh nou sau pe scurt scrierea vie-
ţilor celor mai vestiţi bărbaţi şi mueri a toate neamuri-
lor, din ceale mai vechi vremi până în vremile noastre 
(traducere apărută în 1819, realizată de Nicola Nicolau 
după primele două volume ale lui Pierre Blanchard), 
comentate (pp. 240 sqq.) şi reproduse (pp. 293 sqq.) du-
pă cum urmează: Homer şi alţi antici, Solon şi alţi antici 
(pentru aceasta prezentând-se, în paralel, şi gravura edi-
ţiei Viena, 1807), Thucidit şi alţi antici, Zenofon şi alţi 
antici, Alexandru şi alţi antici, Plautus şi alţi antici, 
Caesar August şi alţi antici. Dacă mai adăugăm şi por-
tretele unor domnitori români ca Dimitrie Cantemir şi 
Radu Şerban, ilustraţii pentru Biblioteca românească de 
Constantin Lecca, 1829, Mihai Viteazul şi Ştefan cel 
Mare, ilustraţii pentru aceeaşi lucrare şi de acelaşi autor, 
1830, reproduse la pp. 308-315, Ioan Corvinus de 
Huniad, pentru Calendarul românesc, Buda, 1830 şi 
Hunyady Janos, pentru Históriai Dráma, Buda, 1816, 
multe în comparaţie cu altele, cu autori identificaţi sau 

nu, avem o imagine de ansamblu a secţiei de portretisti-
că de la Tipografia Universităţii din Buda la acea vreme.  

Şi studiul nu se opreşte aici: pe aceleaşi două di-
recţii – religioasă şi laică – Anca Tatay analizează fron-
tispicii şi viniete din cărţile tipărite la Buda, observând 
că primele (cele religioase) sunt executate în lemn, iar 
celelalte (laice) în lemn şi piatră (p. 325), descriind, in-
terpretând simboluri, subliniind valoarea lor artistică şi 
documentară. Ultimul capitol urmăreşte relaţiile tipogra-
fiei din Buda cu Ţara Românească şi Moldova. Volumul 
se încheie cu foarte consistenta bibliografie, cu lista cen-
trelor în care s-a realizat documentarea, lista elementelor 
grafice din cărţile româneşti de la Buda, lista gravorilor, 
a ilustraţiilor, rezumatul în engleză şi indicii de nume, 
localităţi, cărţi.  
 

 
 
Ce ne interesează pe noi din lucrarea elaborată de 

Anca Tatay? Totul. Dacă suntem şi numai iubitori de 
frumos, o simplă răsfoire ne încântă privirea. 
Dacă suntem interesaţi de perioada analizată 
(1780-1830), excursul istoric este asigurat. 
Dacă suntem interesaţi (cum se întâmplă să fim 
noi) de Şcoala Ardeleană, ai cărei corifei, 
Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior, 
au activat toţi trei la tipografia budensă, găsim 
amănunte interesante. Dacă suntem interesaţi 
de soarta cărţii în general, aşijderea. Dacă 
suntem interesaţi de gravură, în special (cum 
s-a întâmplat să ajungem şi noi în urma 
aventurii de traducere în limba română a lucră-
rii lui Comenius, Orbis pictus), teza elaborată 
de Anca Tatay şi premiată de Academia 
Română este un adevărat manual.  

 
Marcela CIORTEA 

 
La acelaşi moment, cu acad. Răzvan Theodorescu 
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TELEGRAFUL ROMÂN – CTITORIE A LUI ANDREI ŞAGUNA.  
OMAGII REDACTORILOR LUI 

 
 fost inspirat Ioan Slavici atribuind 
sintagma „începător a toate” impună-
toarei personalităţi a lui ANDREI 

BARON DE ŞAGUNA (1808-1873), întru-
cât acoperă destinul omului providenţial ce a 
lăsat moştenire urmaşilor ctitorii demne de a 
fi pururi amintite ce s-au dovedit a dăinui pes-
te timp: Tipografia Arhidiecesană, 1850, Edi-
tura Arhidiecesană, Calendarul pe anul de la 
Hristos, 1852, Telegraful Român, 1853, Aso-
ciaţiunea Transilvană pentru Literatura Ro-
mână şi Cultura Poporului Român, 1861, Mi-
tropolia Ardealului (reînfiinţată după abuziva 
desfiinţare din 1701), 1864. Vocaţia pedago-
gică a înaltului ierarh l-a călăuzit să acţioneze 
pentru dezvoltarea învăţământului teologic, 
poporal şi secundar. A reorganizat Seminarul 
Teologic, devenit Institut Teologic-Pedagogic şi apoi, Aca-
demia Andreiană, azi, Facultatea de Teologie „Andrei 
Şaguna”, a fondat gimnazii (Braşov, Brad), sute de şcoli po-
porale. A antrenat mari oameni de cultură (Sava Popovici 
Barcianu,Visarion Roman, Zaharia Boiu, Ioan Popescu, 
Daniil Popovici Barcianu, Ioan Crişan, Dimitrie Comşa) să 
creeze manuale – eterna problemă a şcolii româneşti – unele 
nefiind atinse ca valoare până astăzi, el însuşi a fost autor de 
manuale. A editat Biblia, 1858, a renovat şi a ridicat biserici, 
a creat fundaţii de binefacere – Fundaţia Francisc Iosefină, 
Fundaţia dascălilor săraci.  

Înaltul ierarh al Bisericii Ortodoxe Române Andrei 
Şaguna, venit la Sibiu de la Karlovitz ca Vicar, în 1846, de-
venit Episcop în 1848 şi Mitropolit în 1864, a avut intuiţia 
genială de a crea şi susţine, în scopul înălţării spirituale, 
emancipării culturale şi social-economice a românilor (el fi-
ind aromân, trei instituţii fundamentale: Biserica, Şcoala, 
Presa.  

Cu această viziune, Andrei Şaguna a înaintat autorită-
ţilor două petiţii prin care solicita înfiinţarea unei gazete pen-
tru români „pentru ca poporul să fie lămurit asupra adevă-
ratelor sale interese şi trebuinţe şi să i se dea o cultură po-
trivită cu cerinţele vremii”. Autorităţile au acceptat, în cele 
din urmă, şi astfel, la 3 ianuarie 1853 a apărut primul număr 
al Telegrafului Român – gazetă politică, industrială, comer-
cială şi literară. În acelaşi prim număr s-a publicat şi Progra-
mul – Prenumeraţiunea – ce propunea ferme scopuri educa-
tive: să lumineze poporul în mod cuviincios asupra adevă-
ratelor sale trebuinţe sufleteşti şi materiale şi să sprijine 
lupta pentru înaintare în cultură, drepturile politice şi bu-
năstare economică. Să împărtăşească poporului român, 
din politică, industrie, comerţ şi literatură, idei şi cunoştinţe 
practice, să-l lumineze asupra intereselor, să-i mişte puteri-
le fizice şi morale, să-l convingă că numai prin îmbunătăţi-
rea stării sale materiale şi morale poate ajunge la cultură şi 
fericire”.  

Publicaţia ctitorită de înaltul ierarh Andrei Şaguna, 
menită să sprijine năzuinţa spre progres a poporului, să lupte 
pentru înaintarea lui în cultură şi bunăstare economică, a fost 
până în 1918, ziar periodic al românilor din Ardeal, apoi, or-

gan oficial al Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române de Alba Iulia şi Sibiu, al Epis-
copiilor Cluj şi Oradea, al Mitropoliei 
Ardealului, azi, al Arhiepiscopiei Sibiu. 
În perioada 1853-1859 gazeta a fost re-
dactată cu litere chirilice, în perioada 
1859-1863, cu litere chirilice şi latine, din 
1863, exclusiv cu litere latine.  

Ctitoria publicistică de renume a 
lui Andrei Şaguna, cu apariţie neîntrerup-
tă până astăzi, s-a impus în peisajul presei 
transilvănene şi s-a alăturat altor publica-
ţii anterior apărute: „Gazeta de Transil-
vania”, „Foaie pentru Minte, Inimă şi Li-
teratură”, înfiinţate de George Bariţiu, 
„Organul Luminării”, înfiinţat, la Blaj, de 
Timotei Cipariu, altor publicaţii apărute 

ulterior: „Observator”, înfiinţat de George Bariţiu, „Nestorul 
presei româneşti” cum l-a numit Ioan Lupaş, „Tribuna”, 
1884, întemeiată de Ioan Slavici, „Foaia Poporului” ş. a, pen-
tru a le conştientiza românilor identitatea şi interesele, pentru 
a le trasa căile de a progresa, pentru a-i ajuta să se raporteze 
cu demnitate la popoarele şi ţările lumii.  

Răsfoind colecţia Telegraful Român, aflată la Facul-
tatea de Teologie „Andrei Şaguna” şi la Biblioteca ASTRA, 
ce intră într-un proces de digitizare, şi invităm cititorii intere-
saţi să o facă, uimeşte prin caracterul enciclopedic, prin va-
rietatea şi complexitatea domeniilor abordate – politice, mili-
tare, economice, administrative, şcolare, ecleziastice, cultura-
le (lingvistică, literatură, istorie, arte, astronomie, etnografie, 
învăţământ şi educaţie, filantropie, asistenţă socială laică şi 
bisericească), prin redarea evenimentelor politice şi culturale 
importante din toate regiunile locuite de români, din ţările 
europene şi asiatice. Este adevărat, cu prudenţă erau evitate 
evenimentele de politică internă pentru a nu expune publica-
ţia şi pe redactorii ei la persecuţii din partea autorităţilor hab-
sburgice şi pentru a menţine relaţii de condescendenţă cu 
administraţia imperială. În schimb, erau frecvent prezentate 
evenimente de politică externă, evenimente culturale, dispute 
filologice, filosofice, teologice. Extrem de exigent şi autori-
tar, Andrei Şaguna superviza fiecare număr al publicaţiei sa-
le, alegea cu grijă redactorii.  

Valoarea gazetei şaguniene a fost de la început recu-
noscută. Marele nostru poet Mihai Eminescu a salutat apari-
ţia, în peisajul jurnalistic, a Telegrafului Român, apreciindu-l 
ca fiind „cea mai modernă gazetă”. Istoricul, omul de cultu-
ră, omul politic şi diplomatul Mihail Kogălniceanu a consi-
derat publicaţia sibiană ca fiind „cea mai bună foaie româ-
nească din Ardeal, una dintre cele mai bine redactate gaze-
te”.  

Şi, într-adevăr, Telegraful Român s-a bucurat de 
prestigiu în peisajul gazetăresc al Transilvaniei şi al celorlalte 
teritorii locuite de români, datorită ţinutei elevate imprimate 
de redactori, aleşi dintre intelectuali şi cărturari de vază, de 
colaboratori ce ofereau şi oferă publicului cititor materiale ri-
guros documentate, cu valoare informaţională certă, cu im-
pact educaţional persuasiv, cu mesaje patriotice – naţionale. 

A 
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Redactorii acordau spaţii generoase problemelor culturale – 
lingvistice şi literare în special, întrucât înaintarea literaturii, 
mijloc important al educaţiei, făcea parte din programul re-
vistei, de aceea erau prezente pe spaţii extinse creaţii origina-
le, cronici literare, recenzii ale cărţilor.  

De mare interes pentru lectorul modern sunt informa-
ţiile privitoare la şcoală, altă instituţie importantă pentru 
emanciparea românilor. Numeroasele sfaturi şi îndemnuri de 
viaţă economică erau menite să antreneze ţăranii şi meseria-
şii în atingerea unui nivel prosper de viaţă. Problemele ecle-
ziastice erau menite să întreţină prestigiul Bisericii Ortodoxe 
Române şi să ofere oamenilor cel mai sigur temei al credin-
ţei, al sănătăţii mentale şi spirituale. Informaţiile istorice şi 
etnografice ţineau direcţia evidenţierii identităţii românilor.  

Lupta cu ignoranţa era permanent în atenţia redactori-
lor şi a colaboratorilor, fapt dovedit de mulţimea articolelor 
pe teme de educaţie medicală-sanitară, şcolară, emanciparea 
femeii ca soţie, gospodină şi mamă, educaţia copiilor în fa-
milie. Se difuzau frecvente îndemnuri părinţilor să-şi dea co-
piii la şcoală, tinerilor să înveţe meserii. Rubricile „Vorbe în-
ţelepte”, „Glume” fac dovada folosirii umorului de bun gust 
ca mijloc spiritual, subtil şi accesibil de educaţie, pentru în-
dreptarea defectelor şi a viciilor.  

De aceea, după 160 de ani de la înfiinţare, facem o 
adâncă reverenţă faţă de cei care au contribuit decisiv la pres-
tigiul Telegrafului Român, faţă de redactorii care au trudit la 
realizarea lui şi au rămas consecvenţi misiunii şaguniene, cei 
mai mulţi, membri ASTREI, unii, membri ai Academiei 
Române. Omagiem pe slujitorii condeiului pus în slujba înăl-
ţării spirituale a românilor, a emanci-
pării şi educării lor prin cultură, a în-
tăririi credinţei, a conştientizării iden-
tităţii naţionale a românilor. Îi prezen-
tăm succint.  

Primul redactor, timp de trei 
luni, a fost AARON FLORIAN 
(1805-1887), lingvist, istoric, profe-
sor, publicist, participant la eveni-
mentele istorice ale Revoluţiei din 
1848. Împreună cu Andrei Şaguna a 
elaborat articolul programatic – 
Prenumeraţiune – imprimându-se 
astfel direcţie, sens şi mesaj publica-
ţiei. Având o bogată experienţă gaze-
tărească şi o cultură solidă, Aaron 
Florian a reliefat, în articolele sale, 
specificul culturii româneşti în diferi-
te etape istorice, a susţinut înlocuirea 
alfabetului chirilic cu cel latin, adop-
tarea principiilor fonetice în scrierea 
limbii române, introducerea neolo-
gismelor. A fost membru fondator al 
ASTREI şi a răspuns solicitării ca 
împreună cu George Bariţiu, Timotei Cipariu, Gavil 
Munteanu – alţi membri marcanţi ai ASTREI – să lucreze la 
Statutele Societăţii Literare, 1866, devenite Societatea Aca-
demică, în 1867, Academia Română, în 1879.  

Al doilea redactor, în perioada 1853-1856, a fost Dr. 
PAVEL VASICI (1806-1881), medic, publicist şi scriitor, 
unul dintre primii doctori în medicină din Transilvania, refe-
rent şcolar şi sanitar, membru al Dietei în Sibiu şi în Cluj, au-

torul unor articole de educaţie medicală şi igienică, al unor 
lucrări de valoare. A fost membru fondator al ASTREI, 
membru în Secţiunea Medicală, membru corespondent al 
Societăţii Academice, 1871, membru titular al Academiei 
Române, 1879.  

Câteva luni, în perioada 1856-1857, a condus publi-
caţia fondată de Andrei Şaguna IOAN BĂDILĂ, al treilea 
redactor, profesor la Secţia Pedagogică a Institutului Teolo-
gic din Sibiu, ulterior, la Liceul „Matei Basarab” din Bucu-
reşti, profesor şi director la Şcoala Normală din Bucureşti. 
Tot câteva luni, în perioada 1857-1858, a condus Telegraful 
Român VISARION ROMAN (1833-1885), al patrulea re-
dactor, învăţător în Răşinari, publicist, economist, pedagog. 
A editat mai multe publicaţii: „Amicul Şcolaei”, „Calendarul 
Amicul Poporului”, „Progresul”, „Albina Carpaţilor” ş. a. A 
întemeiat, în 1871, Institutul de Credit şi Economii „Albina”, 
al cărui prim director a fost. S-a numărat printre fondatorii 
ASTREI, a fost primul ei bibliotecar, a primit titlul de mem-
bru corespondent al Societăţii Academice, în 1877.  

Al cincilea redactor, în perioada 1858-1862, a fost 
IOAN RAŢIU (1841-1900), paroh de Alba Iulia, profesor la 
Secţia Pedagogică a Institutului Teologic din Sibiu. Al şase-
lea redactor, în perioada 1863-1865, a fost ZAHARIA BOIU 
(1834-1903), unul dintre străluciţii reprezentanţi ai Şcolii lui 
Şaguna ce a rămas în istorie ca predicator cu har, orator de-
săvârşit, supranumit „fala amvonului românesc”, deţinător al 
unor funcţii bisericeşti, poet, ziarist, traducător, unul dintre 
cei mai talentaţi autori de manuale şcolare, neîntrecut până 
astăzi, creator de poezie didactică (Abecedarul său, publicat 

în 1861, apreciat ca fiind cel mai mo-
dern de Onisifor Ghibu, a apărut în 
15 ediţii). A publicat, în primul nu-
măr, poezia „Salutare la Telegraful 
Român”. A fost membru fondator al 
ASTREI, membru în CC, membru al 
Societăţii Academice, în 1877.  

NICOLAE CRISTEA 
(1834-1902) s-a aflat la conducerea 
Telegrafului Român timp de 18 ani, 
în perioada 1865-1883, fiind al şapte-
lea redactor. A fost profesor la Insti-
tutul Teologic-Pedagogic din Sibiu, 
asesor consistorial (consilier) al Arhi-
episcopiei. S-a remarcat ca un luptă-
tor pentru drepturile românilor, 
numărându-se printre memorandiştii 
pedepsiţi, ca şi el, cu închisoarea. S-a 
aflat printre întemeietorii Partidului 
Naţional Român, a înfiinţat Reuniu-
nea Sodalilor (Meseriaşilor) Români 
din Sibiu, al cărei prim preşedinte a 
fost, iar Andrei Şaguna, care l-a în-
demnat să creeze această reuniune, a 

fost preşedinte de onoare. A fost membru marcant al 
ASTREI, preşedinte al despărţământului Sibiu. La intrarea în 
lumea veşnică a providenţialului Andrei Şaguna, ctitorul pu-
blicaţiei, în 1873. Zaharia Boiu a scris un imn – „Românie 
mult cercată”. În necrolog se scria: „Jalnică, de trei ori jal-
nică ştire pentru tot sufletul român, jalnică şi neaşteptată, 
căci acest înger păzitor al nostru, trimis de Providenţă, tre-
buia să fie încă între noi. Dar să ne mângâiem că Provi-
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denţa, care ni l-a luat aşa de grabă în regiunile cele cereşti, 
nu va lăsa fără scutul ei pe un popor în a cărui frunte a 
pus un geniu aşa de mare, tocmai în timpurile cele mai cri-
tice ale existenţei sale...”  

După Nicolae Cristea, a urmat, în perioada 
1883-1887, şi 1919-1920, la conducerea Telegrafului Ro-
mân, MATEI VOILEANU (1852-1933), al optulea redactor, 
asesor consistorial, sfetnic al mitropoliţilor Miron Romanul, 
Ioan Meţianu, Nicolae Bălan. A fost membru al ASTREI, 
secretar al despărţământului Sibiu, profesor la Şcoala Civilă 
Superioară de Fete din Sibiu. După el au venit, în perioa-
da1887-1890, REMUS-EUSEBIU ROŞCA (1856-1944), al 
nouălea redactor, în perioada 1890-1890, secretar al Consis-
toriului sibian, profesor şi rector al Academiei Adreiene, 
membru al CC al ASTREI, de NICOLAE IVAN 
(1855-1936), al zecelea redactor, în perioada 1892-1895, 
asesor consistorial, Episcop al Clujului, delegat la Marea 
Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, membru de 
onoare al Academiei Române, în 1934, de SILVESTRU 
MOLDOVAN (1861- 1915), al 11-lea redactor, în perioada 
1892-1895, gazetar, folclorist, etnograf, pro-
fesor şi autor de manuale, redactor la „Tri-
buna”, „Foaia Poporului”, „Gazeta de 
Transilvania”, membru corespondent al Sec-
ţiunii de Istorie a ASTREI.  

Pentru scurt timp, au urmat, la con-
ducerea Telegrafului Român, în perioada 
1895-1897, preotul NICOLAE OLARIU, al 
12-lea redactor, şi preotul GAVRIL 
HANGO (1862-1914), al 13-lea redactor. 
Din ianuarie 1898 până în decembrie 1900, 
în fruntea Telegrafului Român s-a aflat, 
ELIE / ILIE MIRON CRISTEA (1868-1939), al 14-lea re-
dactor, viitorul prim Patriarh al României, perioadă în care, 
după intrarea în lumea veşnică a lui Miron Romanul, a ocu-
pat Scaunul lui Şaguna Mitropolitul Ioan Meţianu. Înaltul ie-
rarh Miron Cristea a fost delegat oficial la Adunarea Naţio-
nală de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi, alături de Va-
sile Goldiş, autorul Cuvântării solemne şi a Rezoluţiei, Iuliu 
Hossu, Alexandru Vaida Voevod, a făcut parte din delegaţia 
ce a prezentat, la Bucureşti, Regelui Ferdinand I, actul Unirii. 
A ocupat funcţiile de senator, membru al Regenţei Regale, 
prim ministru. A fost membru marcant, de onoare al 
ASTREI, membru în CC, preşedinte al despărţământului Si-
biu, colaborator la „Enciclopedia Română” coordonată de 
Cornel Diaconovici, membru de onoare al Academiei Ro-
mâne, în 1919.  

La conducerea Telegrafului Român a urmat, în pe-
rioada 1901-1917, al 15-lea redactor, istoricul şi ziaristul 
TEODOR PĂCĂŢIAN (1852-1940), luptător pentru dreptu-
rile românilor, redactor la „Tribuna” din Sibiu, întemeietor al 
unor gazete, autorul unor lucrări de istorie de valoare, pedep-
sit cu detenţia timp de 6 luni la Seghedin. A fost preşedinte al 
Secţiunii de Istorie a ASTREI, deţinătorul Premiului Aca-
demiei Române „Năsturel” în 1904. Pentru câteva luni, suc-
cesiv, în perioada 1917-1920, perioada Unirii Basarabiei şi a 
Bucovinei, a Transilvaniei cu Patria-mamă, au urmat la con-
ducerea Telegrafului Român: NICOLAE REGMAN 
(1881-1951), al 16-lea redactor, preot, profesor, scriitor, pre-
fect de Sibiu, GHEORGHE-GRIGORE COMŞA 
(1889-1935), al 17-lea redactor, diacon la Sibiu, strălucit mi-

sionar, Episcop de Arad, deputat în primul Parlament al Ro-
mâniei întregite, membru al CC al ASTREI, membru de 
onoare al Academiei Române, în 1934. Au urmat, din nou, 
NICOLAE REGMAN, MATEI VOILEANU.  

Ţinuta elevată a Telegrafului Român a fost întreţinu-
tă, în perioada 1920-1934, de GEORGE PROCA, al 20-lea 
redactor, profesor la Institutul Teologic din Arad, la Institutul 
Teologic din Sibiu, asesor consistorial. A urmat, la conduce-
rea Telegrafului Român, în perioada 1934-1945, DUMITRU 
STĂNILOAE (1903-1993), al 21-lea redactor, profesor la 
Academia Andreiană din Sibiu şi rector, profesor la Institutul 
Teologic din Bucureşti, autorul unor lucrări teologice fun-
damentale, iniţiatorul Filocaliei, considerat, pe drept, unul 
dintre cei mai mari teologi ortodocşi ai epocii moderne. A 
fost întemniţat, câţiva ani, la Jilava şi Aiud. A fost membru 
de onoare al ASTREI, membru în CC, membru corespon-
dent, în 1990, şi membru titular, 1991, al Academiei Româ-
ne. A primit mai multe titluri academice în străinătate, titlul 
Doctor Honoris Causa la Universitatea din Bucureşti. I s-a 
propus, din partea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ti-

tlul Doctor Honoris Causa, dar nu i 
s-a putut decerna, marele teolog 
plecase deja la Domnul.  

Au răspuns de apariţia Te-
legrafului Român, în perioada 
1945-1948, câţiva profesori –
teologi. Scurt timp, aprilie – de-
cembrie 1948 a răspuns ca redac-
tor al Telegraful Român, al 22-lea, 
EMILIAN VASILESCU 
(1904-1895), diacon, profesor la 
mai multe licee, la Academia 

Andreiană, la Facultatea de Teologie din Bucureşti. I-a ur-
mat, în perioada 1948-1967, al 23-lea redactor, NICOLAE 
MLADIN (1914-1986), profesor de morală creştină la Aca-
demia Andreiană, la Institutul Teologic din Sibiu, Mitropolit 
al Ardealului în perioada 1967-1982. A urmat, în perioada 
1967-1978, GHEORGHE PAPUC (1928-1993), al 24-lea 
redactor, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sibiu. Din 1978 
Telegrafului Român îl are ca redactor, al 25-lea, pe pr. prof. 
dr. DUMITRU ABRUDAN (n. 1938), prodecan şi decan la 
Institutul Teologic „Andrei Şaguna” şi la Institutul Teologic 
din Oradea, primul preşedinte al ASTREI Rediviva, 
1990-1992.  

În prezent, prestigioasa publicaţie a Arhiepiscopiei 
Sibiu îl are ca redactor şef pe IPS LAURENŢIU STREZA, 
Arhiepiscop de Sibiu şi Mitropolit al Ardealului, este condu-
să de un colegiu de redacţie din care fac parte: Guest-editor – 
pr. prof. dr. Nicolae Chifăr, senior-editori: pr. acad. Mircea 
Păcurariu, pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, editor – pr. dr. 
Savu Popa, secretar de redacţie – dr. Emanuel Tăvală, 
membri: PS Andrei Făgărăşanul, pr. conf. dr. Constantin Ne-
cula, diacon dr. Ştefan Toma, pr. dr. Cristian Muntean, pr. 
Vasile Gafton.  

Dorim viaţă lungă şi sănătate redactorilor actuali şi 
celor ce vor urma, să onoreze ctitoria marelui Andrei Baron 
de Şaguna şi să ofere cititorilor prilejuri de înălţare sufleteas-
că, de delectare culturală şi de mândrie naţională.  

 
Prof. univ. dr. ELENA MACAVEI 
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DATINA STRĂBUNĂ LA DOŞTAT 
 
umea venită din cele patru zări ale Ţării Secaşelor, şi 
nu numai, într-acea zi însorită din cap de făurar, a făcut 
să vuiască şi să-nsufleţească satul cu nume de cetate 

sau oraş, Doştatul. Pe care ziarul ocazionat de eveniment, Ţara 
Secaşelor, l-a prezentat sub toate aspectele: istoric, cultural, 
spiritual, economic ş. a.  Soarele amiezii se făcu chiar plăcut şi 
ocrotitor pentru marea de oameni ce poposise pentru câteva 
ceasuri bune la o manifestare de suflet a ţărenilor, după cum 
se numeau locuitorii de pe Secaşe în raport cu mărginenii de 
sub poală de munte şi de mai sus, ce curge de mai bine de 40 
de ani pe pământurile scăldate de apele mărunte ale celor două 
pârâuri.  

Veniseră, aşadar, la Festivalul Datină străbună pe 
Secaşe. Şi-alături lor, masa cea mare a actanţilor, a celor ce 
aduceau cu ei cântec şi joc, datină şi port din Mărginime la 
Târnavă şi de la Visa până la Mureş, de pe întreg cuprinsul 
României celei mici, căci configuraţia acesteia este aidoma ce-
lei a României Mari.  

Uliţele satului deveniseră neîncăpătoare odată parada 
portului pornită. Chiuia văzduhul de cântece şi strigături, de 
acordurile instrumentelor muzicale acompaniatoare, iar cos-
tumele fermecătoare, în alb-negru, vorba poetului una-i dor şi 
alta-i jele, costumul săliştenesc, adoptat pe la începutul veacu-
lui trecut de mai toate satele de pe văile Secaşelor şi ale 
Târnavelor, până pe cele ale Hârtibaciului şi Oltului, încântau 
auzurile şi fascinau privirile. Şi, peste toate, fanfara Centrului 
de Cultură Augustin Bena, dirijată de Coriolan Honcaş, cu pie-
sele lor exaltante, de largă circulaţie, prelucrând motive ale 
melosului popular, au cucerit pe de-a-ntregul pe toţi cei de fa-
ţă.  

Spectacolul propriu-zis s-a derulat pe durata mai mul-
tor ore, dar atenţia spectatorului n-a slăbit o clipă. O linişte 
cum de multă vreme n-am mai auzit pe la manifestări de acest 

fel, trăirile asistenţei citite pe feţe şi desprinse din aplauze fre-
netice, mă fac să cred că tot ceea ce s-a petrecut acolo a fost pe 
gustul şi spre deliciul tuturor.  

Un fapt demn de remarcat a fost implicarea celor mici 
şi a tinerilor în actul artistic, cerinţa pe care o pusesem în faţa 
tuturor formaţiilor prezente la una dintre ediţiile mai vechi, 
mai precis de la Păuca, de prin anul 2003, dacă-mi aduc bine 
aminte, cerinţă care iată prinde viaţă tot mai accentuat. Aşadar, 
în Ţara Secaşelor, tradiţia merge cu siguranţă mai departe, în 
ciuda tăvălugului globalizării ce-ar atenta la identitatea şi spe-
cificul nostru naţional.  

Dacă până mai ieri pe scenă mai urcau şi diletanţi, dă-
unând actului artistic şi strivind în picioare înainte de toate au-
tenticul şi valoarea, de acum pretenţiile au crescut, mai fiecare 
dintre ele căutând şi aducând specialişti ai domeniului pentru 
pregătirea lor, pentru eliminarea din faşă a diletantismului, a 
kitch-ului, a improvizaţiei, a oricărei interpretări, de orice natu-
ră ar fi fost, după ureche. Coregrafii şi-au dat măsura priceperii 
lor în manifestarea echipelor de dansuri populare ale locului, 
mă gândesc aici la cei din Cergău, Păuca, Roşia de Secaş, Mi-
halţ, Daia, Miercurea Sibiului sau Şpring; profesorii de specia-
litate şi-au spus cuvântul în pregătirea soliştilor (Alina Fleacă 
din Deal, Laura Anghel şi Alina Draşovean din Şpring, 
Teodora Ciocănea din Miercurea Sibiului şi câţi alţii), dar şi a 
grupurilor vocale, din mai toate aşezările (Alămor, Miercurea, 
Roşia de Secaş, Ohaba, Deal, Doştat, Mihalţ), etnografii, pasi-
onaţi de datină, au stăruit în pregătirea unor obiceiuri demult 
duse, după cum s-a văzut la grupurile din Deal şi Ohaba. Ar 
merita, de bună seamă, să înşirăm numele tuturor celor ce-au 
pus suflet în pregătirea pe măsură a artiştilor lor, doar spaţiul 

neîngăduind a o face. Ori-
cum, pentru toate, sincerele 
noastre mulţumiri şi ale tu-
turor celor de faţă şi, cu 
aceeaşi măsură, şi felicitări-
le prea bine cuvenite! 

Urări ce se cuvin 
din plin şi Ansamblului 
Centrului de Cultură Au-
gustin Bena, condus de 
profesorul Alexandru Pal, 
şi minunaţilor lui solişti: 
Nicolae Tuhuţ, Floricica 
Moga, Maria Filimon şi 
Cătălin Haşa, care au reuşit 
să antreneze şi să înflăcăre-
ze sala într-atât că, ridi-
când-o în picioare, i-au 
smuls ropote de aplauze şi 
aprecieri dintre cele mai 
elogioase.  

Mulţumim, Doam-
nă Primar, Emilia Cândea, 
şi tuturor celor ce v-au stat 
alături pentru reuşita depli-

nă a manifestării! 
Ioan POPA 

 
 

L 
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VATRĂ DE CÂNTEC ŞI DOR 
 

ubiţi cititori aducem în atenţia dumneavoastră, în 
acest număr al revistei Astra blăjeană, localitatea 
Lupu vatră de cântec şi dor. Localitatea Lupu, este 

astăzi unul din satele aparţinătoare comunei Cergău, 
care a intrat în atenţia cercetătorilor, odată cu descoperi-
rea excepţionalului tezaur de bijuterii dacice, în pri-
măvara anului 1978, datând din intervalul secolelor II-I 
î. e. n.  

Satul este aşezat în partea estică a judeţului Alba 
în apropiere de municipiul Blaj. Relieful aşezării este 
deluros, străbătut de văi şi izvoare, un sat cu iz patriarhal, 
cu străzile care urcă şi coboară în clinuri line, cu casele 
căţărate pe crestele dealului. Satul Lupu, sat ce-şi pierde 
identitatea în timpuri străvechi, îndepărtate, este astăzi o 
localitate ce şi-a păstrat identitatea prin tradiţia obicei-
urilor, a portului popular, moştenit de la bătrânii satului, a 
datinilor, a dansurilor populare pe generaţii, sub generi-
cul „Ca pe la noi”, formaţii ce au depăşit graniţele judeţu-
lui, participând la toate manifestările concursurilor şi fes-
tivalurile organizate fiind cotate formaţii valoroase, prin 
costumaţie, cântecul lor ca freamătul holdei în pârg, rit-
mul tărăgănat al paşilor, farmecul neasemuit al dansului 
venit din bătrâni prin generaţii.  

Câtă muncă, câtă strădanie au depus sutele de 
dansatori în decursul anilor, contribuind astfel la ridi-
carea prestigiului satului nostru Lupu, făcându-l cunos-
cut în toată ţara. Formaţia de dansatori „Ca pe la noi”, nu 
a rămas în afară de celelalte concursuri şi manifestări 
culturale organizate pe plan judeţean şi naţional, par-
ticipând la „dialogurile la distanţă”, la „Antena vă 
aparţine”, la cele trei ediţii ale Festivalului naţional 
„Cântarea României” şi alte acţiuni, de pe marea scenă a 
ţării, pe micul ecran, fiind apreciată ca o formaţie val-
oroasă. Formaţia de dansuri „Ca la noi”ajunge în fază 
republicană, cu dansul „popular” de femei „Purtata de 
pe Târnavă” ocupând locul I şi „Fecioreasca – „bătută” 
– joc de băieţi, locul III.  

Comitetul judeţean ce cultură şi artă Alba, a apre-
ciat activitatea acestei formaţii, acordându-i meritatele 
diplome şi medalii, ca sprijin în păstrarea tradiţiilor lo-
cale. Străvechiul, tradiţionalul, străbunul port popular de 
la Lupu, a constituit şi recent, tema unor căutări pe plan 
naţional, pentru definirea identităţii noastre, a specificu-
lui nostru naţional. Se cuvine deci a reda în câteva ver-
suri, această frumoasă tradiţie, a cărei vârstă a depăşit 33 
de ani iar în prezent este continuată de comuna Cergău, 
în a cărei componenţă se află şi satul Lupu.  

 
TRADIŢII 

 
Satul nostru Lupu, la miazăzi de Blaj, 
Românesc la suflet, la port şi la limbaj, 
Vatră de istorie, strămoşească glie, 
Tezaurul de-argint, Îi este mărturie.  

 
Azi este vatră de cântec şi de dor, 
Vatră de strigături, de joc pe-al său ogor: 
Lupenii oriunde se vor duce, fete şi flăcăi, 
Duc cântecul din Lupu şi jocul „Ca la noi”.  
 
Formaţie de dansuri chemată „Ca la noi”, 
Participantă activă, în fiecare an la festival, 
Întotdeauna, din plin a demonstrat, 
Jocul nostru românesc, curat, nealterat.  
 
Voi cei veniţi acasă, la vatra pământească, 
Priviţi acuma jocul, ce nu-i joc ca oricare, 
E jocul străbunilor, jucat la şezătoare, 
Jucat e dinainte de România Mare! 
 
În uliţă cum ştiţi, la Şipot, în Suseni, 
La pod, la Făurişte, la şcoală în Joseni, 
Veneau în seri cu lună, în Lupu lătureni, 
Vecinii noştri harnici, vestiţii ciorgoveni.  
 
Priviţi-le şi portul, chinderit frumos, 
Ce le face chipul, atât de luminos.  
Tradiţie păstrată în cinste şi credinţă, 
A mamelor în iie, în poale şi crătinţă.  
 
Aşa e satul nostru, cu cântec şi cu dor, 
Şi nu-l întrece nimeni, la muncă şi la joc.  
Jucând sub clar de lună, cu toţii împreună, 
Ei şi-au păstrat cu cinste, tradiţia străbună! 
 
Ce mândră-i şezătoarea, lupenii singuri ştiu, 
Săracă la cuvinte sunt, să pot să vă descriu.  
Dar ce-i mai mulţi, din sat, cunosc farmecul ei, 
E mai înălţătoare, ca vinul care-l bei.  
 
Priviţi-le măcar cum joacă, în clipe de răgaz, 
Toate fetele-n şezătoare, cuprinse de necaz, 
Că le-au plecat feciorii, în alte şezători, 
Aşteptând pe alţii, mai binevoitori! 
 
Când se porneau lupenii la „învârtita ruptă”, 
Ei se trezeau în cerc, jucând şi o bătută, 
Cu chimeşa leoarcă, să se mai odihnească, 
Jucau la încheiere şi-o mândră haţegană.  
 
Aici a luat fiinţă, tradiţia străbună, 
În melodiile duioase de fluier şi de strună, 
Oanea şi Culiţa, ceteraşi vestiţi din Mănărade veniţi, 
De lupeni bine plătiţi, erau la horă nelipsiţi! 

 
Înv. AURELIA MIHU 

I 
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INTERVIU… 
 

...CU FAMILIA LILIANA MARIA ŞI IOAN-NICOLAE POPA 
 

uminică, 10 noiembrie 2013. O zi superbă, cu o atmosferă lină, de vară târzie, în Glogoveţul străjuit de semeţia dominatoare a 
bătrânului Ţuţuman. Linişte ca de început de lume, sub soarele care mângâie blând costişele prăvălite spre firul văii şi aşterne o 
lumină de aur străvechi peste rupturile încă nevindecate ale pământului pornit într-o apocaliptică lunecare, demolatoare de 
vechi rânduieli şi frângătoare de rosturi omeneşti. O mână de oameni, unii veniţi de departe, membri ai conducerii Asociaţiei 

culturale „Vasile Aaron”, s-au adunat în satul unde a văzut lumina zilei, în urmă cu peste 230 de ani, cel care va deveni cărturarul ilumi-
nist Vasile Aaron. S-a făcut bilanţul şi s-au discutat proiecte. În final, au fost martori ai prezentării cărţii Vasile Aaron, Scrieri Antume, al 
treilea volum dedicat de cercetătorii sibieni Liliana Maria şi Ioan-Nicolae Popa celui mai cunoscut fiu al Glogoveţului şi uneia dintre per-
sonalităţile marcante pe care şcolile Blajului le-au dat Transilvaniei şi culturii neamului nostru. Am profitat de prezenţa lor la Glogoveţ şi 
i-am rugat să răspundă câtorva întrebări, în beneficiul cititorilor revistei Astra blăjeană. Au acceptat cu amabilitate, ca semn de respect 
pentru cei care trudesc să ţină revista în viaţă, pentru cei care îi sunt beneficiari şi pentru a contribui şi în acest fel la cunoaşterea şi la re-
cunoaşterea meritelor literatului şi juristului Vasile Aaron.  

   
 
Ce înseamnă apariţia acestei a treia cărţi despre Vasile 

Aaron? 
I.N.P. Suntem la un sfârşit de etapă. Domniile voastre aţi 

fost martori ai lansării spre public a celorlalte două volume. În 
anul 2011 a apărut o carte îndelung muncită, Vasile Aaron. 
1780-1821. Studiu monografic, în care am înglobat rezultatele 
cercetărilor efectuate în arhive şi în biblioteci şi am oferit celor in-
teresaţi toate informaţiile disponibile în momentul respectiv de-
spre un important bărbat al Transilvaniei începutului de secol 
XIX. Un om despre care nu s-a ştiut aproape nimic. Un cărturar 
pe nedrept uitat, am spus noi, un cărturar încă necunoscut, scria 
profesorul blăjean Ion Buzaşi, căruia îi suntem recunoscători pen-
tru cele scrise despre cărţile noastre. Documentarea pentru mono-
grafie ne-a relevat o realitate de care nu fuseserăm pe deplin con-
ştienţi. Pentru cititorul zilelor noastre, lipsit de posibilitatea de a-l 
citi, Vasile Aaron literatul era o entitate abstractă. Cărţile sale, 
unele niciodată reeditate, devenite rarităţi, adevărate comori ale 
unor biblioteci prestigioase, celelalte nemairetipărite în ultimele 
două secole, erau puţin accesibile chiar şi unor cercetători avizaţi. 
În plus, felul în care a fost etichetat de marea majoritate a cercetă-
torilor din secolul trecut, neînţelegerea realităţilor literaturii epocii 
lui Aaron şi judecarea valorii pe baza unor criterii inadecvate, 
existenţa unor comentatori care nu l-au citit pe Aaron nici cu 
atenţie, nici în întregime, toate acestea nu erau în măsură să de-
termine pe cineva să se întoarcă în timp la scrierile unui autor 
„nesemnificativ”. Această realitate ne-a determinat să continuăm 
şi să încercăm să-l facem pe Aaron vizibil, să oferim contempo-
ranilor noştri posibilitatea de a-l cunoaşte pe versificatorul din 
Glogoveţul Blajului aşa cum este el, desfăcându-i cuvintele din 
veşmântul, acum împovărător, al slovelor chirilice. Accentuez: nu 
să-l facem mai mare decât a fost, nu să-l ridicăm pe un soclu 
mincinos, ci să-l facem cunoscut aşa cum este, cu credinţa că cei 
care vor scrie de acum încolo despre el nu vor mai repeta papaga-
liceşte ceea ce au scris predecesorii, că vor citi şi se vor exprima 
în deplină cunoştinţă de cauză. Pornind de la acest considerent, 
am realizat o integrală a scrierilor pe care glogoveţeanul stabilit la 

Sibiu în anul 1804 a reuşit să le tipărească până la prea timpuriul 
sfârşit al vieţii, survenit la vârsta de doar 41 de ani, în august 
1821. Ele sunt cuprinse în cele două volume care au urmat mo-
nografiei: Patima şi moartea Domnului şi Mântuitoriului nostru 
Isus Hristos (publicată de Aaron în anul 1805 la Braşov, apoi în 
1808 la Sibiu), apărut în 2012, şi, în acest an, Scrieri antume. 
1806-1821, volum care cuprinde toate celelalte texte ale cărticele-
lor lui Aaron, adică versurile ocazionale scrise pentru episcopii 
Ioan Bob şi Samuil Vulcan, cele pentru negustorul-mecena Hagi 
Constantin Pop şi pentru canonicul Dimitrie Vaida, apoi legende-
le ovidiene despre Piram şi Tisbe şi despre Echo şi Narcis, scrie-
rea moralizator-satirică Leonat şi Dorofata, veştejire a păcătoasei 
patimi a beţiei, încheindu-se cu poemul Anul cel mănos şi cu ro-
manţioasa poveste de dragoste dintre tinerii Sofronim şi Harite, 
publicate în ultimii ani de viaţă ai lui Aaron, adică în 1820, res-
pectiv 1821.  

Multă lume s-a întrebat ce v-a determinat să scrieţi de-
spre Vasile Aaron. Sunteţi legaţi prin ceva de istoria satului 
Glogoveţ? 

L.M.P. Sincer? Absolut prin nimic! Nici măcar nu ştiam 
bine unde este aşezat, până când am căutat informaţii despre el. 
Am scris despre Vasile Aaron pentru că am ajuns în posesia unor 
documente inedite, care ne-au revelat întâlnirea cu o personalităte 
cu totul demnă de atenţie. Nişte scrisori în care Samuil Micu sau 
Gheorghe Şincai îl fac martor problemelor propriilor vieţi şi îl in-
formează despre mersul muncii lor, adresându-i-se, surprinzător 
pentru noi, cu prietenie şi cu respect, o epistolă în care Petru Ma-
ior îi recunoaşte înzestrarea şi îl declară pe tânărul de 26 de ani 
„arhipoeta al românilor”, sutele de scrisori primite de avocat de la 
cei care apelaseră la serviciile sale, majoritatea români, toate aces-
tea ne-au intrigat, ne-au incitat şi ne-au făcut să purcedem la cău-
tarea de informaţii despre omul Vasile Aaron, despre scririle sale 
şi despre contextul istoric în care a evoluat. Cercetările au demon-
strat că despre acest intelectual român nu se ştia aproape nimic: 
nici chiar anii vieţii nu erau precizaţi corect; nu existau decât vagi 
informaţii despre activitatea sa de avocat, iar analiza scrierilor sa-

D 
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le se făcuse cu grăbită neatenţie. Altfel spus, în urma documentă-
rii noi am ajuns în posesia unor adevăruri şi am considerat că 
avem datoria să le spunem. Am procedat la actualizarea construc-
ţiei, punând materia noilor informaţii pe rudimentul de biografie 
existent, am preluat de la antecesori ce era valabil şi am corectat 
numeroasele erori întâlnite şi perpetuate din cauze scuzabile ori 
din uşuratică superficialitate. Acţiunea noastră a fost motivată 
doar de dorinţa de a face cunoscute nişte adevăruri. Nu este ade-
vărul una dintre valorile fundamentale ale existenţei umane? 

I.N.P. Îndrăznesc să adaug aici o tuşă… sentimentală. În 
timp, ne-am apropiat sufleteşte de Vasile Aaron şi de trudnicia 
vieţii lui, de Glogoveţ şi de oamenii lui, mai ales după ce i-am 
cunoscut pe cei angrenaţi în lăudabila acţiune de a cinstire a me-
moriei acestui fiu al satului. A contribuit la aceasta şi respectul pe 
care îl purtăm Blajului istoric, cu incontestabilele sale merite cul-
tural-naţionale etalate de la Inochentie Micu încoace. Soţia mea a 
crescut în zonă, într-un sat aparţinător tot arealului Târnavei Mari. 
Părinţii ei au învăţat la şcolile din Blaj, unde tatăl a urmat studiile 
Seminarului, devenind preotul Iosif Mihălţean. În privinţa mea, o 
mai accentuată sensibilizare afectivă s-a produs în momentul 
când am descoperit informaţia că urmaşii lui Aron Vodă al Mol-
dovei (cel asasinat din ordinul principelui Sigismund Bathori la 
Vinţul de Jos), din care se spune că s-ar trage vesita familie a 
Aroneştilor transilvăneni, s-ar fi aşezat în Munţii Apuseni, nu de-
parte de locul meu de obârşie. L-am simţit şi mai apropiat când 
am ajuns la actul prin care, în anul 1701, era înnobilată familia 
preotului Theodor Aron/Aaron din satul Bistra, cea de unde a 
pornit spre lume Petru Aaron, ajuns episcopul Petru Pavel Aaron. 
Bistra îmi era binecunoscută, căci se afla la o zvârlitură de băţ de 
satul meu, peste Arieş; în urmă cu mai bine de cinci decenii, am 
fost, pentru puţină vreme, dascăl acolo. Simt nevoia să vă averti-
zez că, în munţi, expresia „o zvârlitură de băţ” se referă la alte dis-
tanţe decât în vorbirea curentă. 

A existat un element concret care să declanşeze acţiu-
nea la care v-aţi înhămat? 

L.M.P. După câţiva ani petrecuţi în învăţământ, am ajuns 
să lucrez ca arhivist la filiala sibiană a Arhivelor Statului, unde 
am rămas până la pensionare. Ca orice arhivist şi, extrapolând, ca 
orice om care îşi câştigă bucăţica de pâine răscolind printre hârtii 
vechi, am trăit cu speranţa că, într-o bună zi, voi da peste un „bul-
găre de aur”. Unii îl caută toată viaţa fără să-l găsească, alţii se 
împiedică de el şi nu-l văd…Eu am avut noroc, pentru că, chiar 
dacă atunci când am dat peste „bulgărele” meu de aur l-am ocolit, 
l-am redescoperit ulterior şi … au ieşit mai întâi câteva comuni-
cări, apoi cărţile de care vorbim. Concret, în chiar prima mea zi 
de lucru, unul dintre noii colegi mi-a făcut o prezentare a instituţi-
ei şi a fondurilor de arhivă existente. Ţin minte că despre unul 
dintre ele, încă neinventariat, mi-a spus că ar conţine documente 
provenite de la un avocat grec, pe numele lui e Basilius von 
Aaron. Era un nume necunoscut şi pentru el şi pentru mine. Mult 
mai târziu, când a venit vremea să prelucrez respectivul fond, am 
constatat că „grecul” nu era deloc grec şi că documentele respec-
tive proveneau din arhiva avocatului român Vasile Aaron, prelua-
tă la decesul acestuia de administraţia oraşului şi astfel salvată de 
la distrugere. Trecându-le în revistă, mi-am dat seama că sunt în 
prezenţa unui adevărat tezaur, că am făcut una dintre acele rar în-
tâlnite descoperiri, visate de oricare cercetător. Din păcate, îndato-
ririle profesionale nu mi-au îngăduit să mă opresc asupra lor cât 
aş fi dorit, căci principala sarcină a unui arhivist este aceea de a 
face operaţiunile necesare pentru ca fondurile de arhivă să poată 
fi puse la dispoziţia cecetătorilor. Valorificarea documentelor s-a 
redus atunci la redactarea a două comunicări pe care, împreună cu 
soţul meu, le-am susţinut la o sesiune de comunicări găzduite în 
toamna anului 1987 de Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei 
Române. Ulterior, am publicat în reviste de specialitate câteva 
dintre scrisorile aflate în acel fond, cele primite de sibian de la 
Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior, pe care le-am con-
siderat cele mai importante pentru istoria culturii noastre. Cu tris-
teţe am constatat că ele nu au pătruns în circuitul ştiinţific, preci-
zările făcute de noi neregăsindu-se în lucrările de specialitate apă-

rute ulterior, aşa cum nici informaţiile despre Vasile Aaron oferite 
în articole publicate în ziare ale Sibiului după 1989 nu au fost re-
ceptate de concetăţenii noştri. Abia după ce m-am pensionat şi 
după ce am finalizat o carte începută cu mult timp în urmă, Oa-
meni şi cărţi în Sibiul de altădată, am decis, împreună cu soţul 
meu, devenit şi el „liber de contract” şi beneficiar şi el de o „pen-
sie nesimţită”, ca toţi „rentierii” din sistemul culturii, să ne ocu-
păm de nedreptăţitul Vasile Aaron. Am decis, ne-am suflecat 
mânecile şi am purces la treabă fără să ştim bine care va fi încăr-
cătura de timp necesară, cu ce solicitări de natură fizică şi nervoa-
să ne vom confrunta, câtă muncă efectivă va trebui să depunem şi 
care vor fi costurile financiare ale aventurii. Le-am cunoscut pe 
toate în timp, le-am depăşit, echipa a rezistat şi s-a rodat. Rezulta-
tul îl ştiţi, cărţile au devenit un bun public, motiv de mulţumire 
pentru noi. 

Să înţelegem că nu e uşor să scrii o carte precum mo-
nografia despre Vasile Aaron? 

I.N.P. Convingerea mea este că nici un fel de carte nu se 
scrie uşor. Totul presupune muncă, muncă susţinută, dedicare, 
multe renunţări. Pentru a astfel de lucrare trebuie să fii disponibil 
să cauţi, să citeşti enorm, să găseşti informaţii unde nu te-ai aştep-
ta, să ai spirit selectiv şi capacitate asociativă, să coroborezi datele 
obţinute şi să sesizezi erorile, să poţi închega frânturile într-un în-
treg coerent, formulat cu obiectivitate, sub primatul exprimării 
adevărului fără patimă şi fără părtinire. Şi, în plus, să fi dispus să 
accepţi ipoteza că, odată lucrarea încheiată, s-ar putea să nu ai po-
sibilitatea să o tipăreşti; dar să fii conştient şi de certitudinea fap-
tului că tipărită fiind, ea va fi cumpărată de foarte puţini, citită de 
şi mai puţini, că nu-ţi va aduce niciun beneficiu palpabil. Doar 
vaga, relativ iluzoria satisfacţie că ai încercat să faci un lucru care 
să rămână după tine, că ceea ce a ieşit de sub condeiul tău va fi 
util cuiva, cândva. 

L.M.P. Sună pesimist, dar e aproape de adevăr…Simt 
nevoia să adaug că pentru a te aventura în alcătuirea unei scrieri 
de această factură, în care trebuie să foloseşti documente din arhi-
vele vechi ale Transilvaniei, e necesară capacitatea de orientare în 
limbile folosite pe acest teritoriu şi sânt obligatorii cunoştinţele de 
paleografie chirilică, latină şi germană. În plus, pentru a interpreta 
corect cele descoperite, cercetătorul trebuie să aibă minte limpede 
şi cunoştinţe despre epocă; ar fi de dorit ca maica natură să-l fi în-
zestrat cu privire ageră şi cu statornică răbdare, cu multă, cu foar-
te multă răbdare. Şi cu o consistentă rezervă de dioptrii!! 
Spuneaţi că acest al treilea volum marchează un final de etapă. Să 
înţelegem că v-aţi gândit la o etapă a doua? 

L.M.P. Dacă ne-am gândit? Ne-am gândit la ce am putea 
face pentru ca Vasile Aaron să fie mai bine cunoscut şi astfel să 
contribuim la îmbogăţirea imaginii asupra lucrării luminătoare, 
povăţuitoare şi formatoare a intelectualilor români în vremurile 
acelea. Ar fi nevoie de publicarea scrisorilor primite de el, măcar 
selectiv. Există manuscrisele rămase de la el, încă foarte puţin 
studiate. Unul, foarte important, un îndreptar de practică juridică 
ecleziastică, în acelaşi timp o lucrare iluministă de educare în 
domeniul dreptului, se află pe masa noastră de lucru. Sperăm să 
finalizăm lucrarea în prima jumătate a anului 2014. 

I.N.P. Ar putea intra în discuţie manuscrisul Eneidei, dar 
şi textele din manuscrisul descoperit de Daniil Popovici Barcianu 
la Răşinari. Mulţi oameni de carte insistă să ne oprim asupra po-
emului neterminat Reporta din vis, nepublicat până acum în vo-
lum autonom şi insuficient cunoscut. După cum vedeţi, frontul de 
lucru este mai mult decât generos. Doar că există două elemente 
de luat în seamă: voinţa şi putinţa. În condiţiile în care trebuie să 
răzbaţi fără ajutor, voinţa devine şovăielnică. La rândul ei, putinţa 
stă sub semnul împovărărilor, a trecerii anilor. Rugăciunea, de 
acum încolo, este „Doamne, ajută neputinţelor noastre”. Probabil 
că vom mai lucra: cât va fi putinţă şi cât va mai fi timpul destinat 
lucrării. 

Ioan MIHĂLŢAN 
Preşedinte al Asociaţiei culturale „Vasile Aaron” 
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ANIVERSĂRI 
 

BLAJUL CINSTEŞTE MEMORIA LUI AVRAM IANCU  
(LA 190 DE ANI DE LA NAŞTERE) 

 
lajul a cinstit memoria lui Avram Iancu, eroul martir 
al neamului nostru, care în vremea mult zbuciumatei 
sale vieţi a avut adânci legături sufleteşti şi de priete-

nie cu lumea cărturărească şi cu reprezentanţii de seamă ai bi-
sericii din acest modest târguşor românesc, al nemuritorului 
vlădică mucenic Ioan Inocenţiu Micu. Blajul, alături de întrea-
ga suflare românească, a fost profund indignat şi îndurerat 
atunci când, în epoca absolutismului, Craiul Munţilor a fost 
arestat, ferecat în lanţuri, pălmuit şi aruncat în închisoare din 
partea unui netrebnic slujbaş austriac, ca cel din urmă făcător 
de rele.  

Personalitatea lui Avram Iancu a rămas pentru tineretul 
şcolilor din Blaj un adevărat ideal de viaţă. Faptele, lupta şi 
jertfa lui pentru marea cauză naţională a poporului nostru au 
călăuzit paşii tinerimii de aici, îndemnându-i la muncă cinstită 
şi neobosită, încă de pe băncile şcolilor, determinându-i să-şi 
însuşească o concepţie înaltă despre datoria de a-şi închina 
strădaniile şi preocupările măreţului ideal naţional.  

Studenţilor din Blaj, în epoca absolutismului austriac 
(1850-1867) le era îngăduită prăznuirea zilei de 3/15 mai 
1848. Programul serbării – care se desfăşura an de an – cu-
prindea cuvântări ocazionale, cântece patriotice („Marşul lui 
Avram Iancu” şi altele), încheindu-se cu câteva dansuri naţio-
nale. Cu aceste prilejuri, era evocată şi figura lui Avram Iancu, 
simbolul jertfei curate şi dezinteresate aduse pentru neamul 
său.  

Odată cu inaugurarea dualismului însă, guvernele un-
gureşti au urmărit pe toate căile şi cu orice mijloc să frâneze şi 
să nimicească acţiunea de manifestare politică şi naţională a 
poporului român. Pentru a grăbi înfăptuirea acestui deziderat, 
guvernele au procedat la alipirea definitivă a Transilvaniei la 
Ungaria, a cărei autonomie făcea cu neputinţă dezvoltarea de 
sine stătătoare a românilor. Ministrul Andrassy declara oficial 
că prin legile de la 1868 nu s-a restituit 1848, „pentru că în 
Transilvania nu mai porunceşte Iancu”, ci legea constituţională 
ungurească.  

Blajul, îndată după inaugurarea dualismului 
austro-ungar, luând cunoştinţă de politica de denigrare a eroi-
lor neamului nostru dusă de guvernanţii de la Budapesta, a 
protestat contra acestor măsuri, după anul 1867.  

După serbarea zilei de 3/15 mai din anul 1868, intelec-
tualii blăjeni, împreună cu oaspeţii sosiţi la acest praznic naţio-
nal, la iniţiativa profesorului Ioan Micu Moldovan, s-au întru-
nit în clădirea liceului de băieţi, unde, analizând situaţia politi-
că a românilor creată prin inaugurarea dualismului au redactat 
aşa numitul „Pronunciament”, conceput în spiritul şi vederile 
politice ale lui Avram Iancu. Autorii „Pronunciamentului” 
afirmau, între altele” în acest act politic care vădeşte că genera-
ţia Blajului de la 1868 a fost călăuzită întru toate de idealul 
înaintaşilor de la 1848.  

Blajul a continuat să prăznuiască an de an, fără întreru-
pere, ziua de 3-15 mai, prin slujbe religioase însoţite de mani-
festările tineretului şcolilor, desfăşurate după un program moş-

tenit de la înaintaşi. În preziua lui 3/15 mai, seara, toată şcolă-
rimea, având în frunte pe elevii claselor superioare ale liceului, 
participa la o manifestaţie, cu drapele, cântece patriotice, cu-
vântări rostite de câţiva studenţi la locuinţa cărturarilor celor 
mai de seamă ai Blajului. Manifestaţia se încheia târziu, prin 
cântece naţionale intonate în faţa catedralei, după o retragere 
cu torţe. Ziua de 3/15 mai era sărbătorită prin serviciul religios 
oficiat pe Câmpul Libertăţii, unde de asemenea, se rosteau cu-
vântări în care era invocată şi personalitatea lui Avram Iancu.  

Din 1876 şi până în 1919 această sărbătoare a fost in-
terzisă de organele statului maghiar, dar în tot acest interval, 
sentimentul naţional al elevilor şi studenţilor din Blaj n-a putut 
fi înăbuşit şi nimicit. Pe lângă toată opreliştea, pe lângă toate 
măsurile luate de autorităţile politice şi administrative, şcolă-
rimea Blajului, împreună cu toţi românii, sărbătoreau în sufle-
tele lor această zi măreaţă. Şi ca semn de amintire, în preziua 
lui 3/15 mai se înălţa fie câte un stindard naţional pe Piatra Li-
bertăţii ori Crucea lui Iancu, iar când acestea erau păzite din 
partea jandarmilor, el răsărea pe câte un stejar falnic din Parcul 
Mitropoliei ori pe câte o luntre mititică plutind pe luciul lacului 
Chereteu sau chiar pe turnurile Catedralei cum s-a întâmplat în 
anul 1914.  

Blajul a reluat vechea tradiţie, întreruptă aproape o ju-
mătate de secol, abia în primăvara anului 1919. Cu prilejul 
serbărilor comemorative din 1924, desfăşurate la Câmpeni, 
mitropolitul Vasile Suciu a adus prinosul de recunoştinţă al în-
tregului popor marelui erou naţional. Înaltul ierarh spunea 
atunci: 

„La locul sfânt pe care stăm, bogat în suferinţe, ne 
aduce aminte şi de măreţia anilor 1848-1849, măreţie izvorâtă 
din jertfe fără seamăn. Aici îşi petreceau nopţile, în priveghere 
fără somn, nebiruitul Crai al Munţilor, cu tovarăşii lui de lup-
tă, îngrijaţi de soarta poporului şi dornici de o soartă mai bu-
nă, ei ofereau, toţi împreună şi fiecare în parte, avutul, tihna, 
odihna şi viaţa sa, pe altarul naţional.  

Munţii şi văile din jur, udate mai întâi cu lacrimi, 
suferinţi şi sudori de sânge, fură îngrăşate apoi cu sângele 
eroilor născuţi din opresiune. Libertatea, egalitatea şi fraterni-
tatea naţiunii române erau ţinta finală a durerilor şi suferinţe-
lor lui Avram Iancu, a soţilor săi de principii. Acestea aveau 
să încolţească în taina trupurilor celor legaţi de glie şi să 
crească la căldura împrumutată din văpaia inimii lui Avram 
Iancu şi a celorlalţi prefecţi şi tribuni, fără deosebire de clasă 
socială şi confesiune.  

Fiul al naturii, fiu al munţilor, Avram Iancu n-a voit 
să-şi mântuiască sufletul său îngrijindu-se de sine, ca apoi să-l 
piardă, fiind el atunci mort pentru noi, ci a voit să-şi pună su-
fletul său pentru poporul său, ca să-l mântuiască în veci, fiind 
viu şi pomenit, până va fi neam românesc pe acest pământ.” 
(Ştefan Manciulea – Avram Iancu şi Blajul) 

 
Carmen SIMU 
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LAZĂR LĂDARIU – 75 
 
Date bio-bibliografice 
LAZĂR LĂDARIU, zia-

rist, redactor-şef al ziarului „Cu-
vântul liber” din Târgu-Mureş. 
Născut la 25 martie 1939, 
Idicel-Sat, judeţul Mureş, din pă-
rinţii: Mihail şi Fironica – ţărani. 
Urmează clasele I-VII la 
Idicel-Sat şi Ideciul de Sus, Liceul 
„Al. Papiu Ilarian” din Tg. Mureş, 
absolvit în 1957. Începe cariera 
didactică ca profesor suplinitor la 
Urisiul de Sus (1957-1958). În 
urma examenului de admitere, 
devine student la Facultatea de Filologie a Univer-
sităţii din Cluj-Napoca, absolvită în 1963.  

Între anii 1963-1969 este asistent universitar 
la Institutul Pedagogic de 3 ani din Târgu-Mureş, 
actuala Universitate „Petru Maior”, iar în perioada 
1970-1975 – corespondent judeţean la ziarul satelor 
„Satul socialist”. Din august 1975, până în 26 de-
cembrie 1989, devine redactor la ziarul judeţean 
„Steaua roşie”, şef de rubrică la „Probleme cetăţe-
neşti”. După revoluţie, din 26 decembrie 1989 până 
în prezent – redactor-şef al cotidianului indepen-
dent „Cuvântul liber”. A publicat peste 15. 000 de 
articole. Colaborări cu grupaje şi pagini de poezie 
în revistele „Vatra”, „România literară”, „Steaua”, 
„Tribuna” etc. Poeziile sale sunt traduse în limbile 
germană, engleză, rusă, maghiară, sârbă, albaneză. 

Cărţi apărute: 
1969 – „Mureş, pe marginea ta…” (împreu-

nă cu dr. Serafim Duicu) – folclor poetic; 
1983 – „Caietul debutanţilor” (volum colec-

tiv la Concursul de debut, apărut la Editura „Alba-
tros”) – versuri; 

1984 – „Râurile se întorc la izvoare” (Editura 
„Sport Turism”) – carte de reportaj; 

1985 – „Câmpuri cosite de ceaţă” (Editura 
„Dacia”) – versuri; 

1985 – „Epopeea de pe Mureş” (volum co-
lectiv, împreună cu dr. Grigore Ploeşteanu şi Vasile 
T. Suciu), în revista „Vatra”, „Documentele conti-
nuităţii”; 

1986 – „Cartea Mureşului” (volum colectiv), 
(Editura „Eminescu”) – carte de reportaj; 

1986 – „Doar lumina deasupra” (Editura 
„Eminescu”) – versuri; 

1991- „De pe celălalt mal” (Editura „Colum-
na”, Târgu-Mureş) – versuri; 

1992 – „Starea de veghe” 
(Editura „Columna”, Târgu-Mureş) 
versuri; 

1994 – „Dimineţi fără coloa-
ne” (Editura „Tipomur”, Târgu 
-Mureş) – versuri; 

1995 – „Planete pentru is-
coade albe” (Editura „Tipomur”, 
Târgu-Mureş) – versuri; 1996 – 
„Transilvania din suflet” (Editura 
„Tipomur”, Târgu-Mureş) – publi-
cistică; 

1997 – „Ieşirea din iarnă” 
(Editura „Tipomur”, Târgu-Mureş) 

– versuri; 
1999 – „Zăpezi dilematice” (Editura 

„Tipomur” Târgu-Mureş) – versuri; 
2000 – „Prezent!” (Editura „Tipomur”, Târ-

gu Mureş) – publicistică; 
2001 – „Onomastica ierbii” (Editura 

„Tipomur”, Târgu-Mureş) – versuri; 
2002 – „Veghe cu fluturi” (Editura 

„Tipomur”, Târgu-Mureş) – versuri; 
2003 – „Furată, trădată mereu…” (Editura 

„Tipomur”, Târgu-Mureş) – publicistică; 
2004 – „Vânătoare de umbre” (Editura 

„Tipomur”, Târgu-Mureş) – versuri; 
2005 – „Sub norii de plastic” (Editura „Da-

cia”, Cluj-Napoca) – poezii.  
2006 – „Litaniile cerului” (Editura „Nico”, 

Târgu-Mureş) – poezii; 
2007 – „Trecerea râului” (Editura „Nico”, 

Târgu-Mureş) – poezii; 
2007 – „Trei decenii de poezie”, antologie în 

limbile română, maghiară şi engleză; 
2008 – „Martor” (Editura „Nico”, Târ-

gu-Mureş) – publicistică; 
2009 – „Vâslele timpului” (Editura „Nico”, 

Târgu-Mureş) – antologie de poezie; 
2009 – „Naşterea umbrei” (Editura „Nico”, 

Târgu-Mureş) – poezii; 
2010 – „Plăcuta zăbavă” (Editura „Nico”, 

Târgu-Mureş) – publicistică literară.  
 
• Despre cărţile apărute, au avut aprecieri fa-

vorabile critici şi istorici literari, scriitori şi ziarişti, 
precum Laurenţiu Ulici, Alex. Ştefănescu, Cornel 
Moraru, Gheorghe Perian, Constantin Sorescu, 
Constantin Crişan, Cristian Stamatoiu, Cristian 
Livescu, Ştefan Melancu, Nicolae Băciuţ, Mihai 
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Sin, Zaharia Sângeorzan, Gellu Dorian, Iulian Bol-
dea, Adrian Popescu, Vasile Dan, Gheorghe 
Mocuţa, Traian T. Coşovei, Constantin Cubleşan, 
Valentin Marica etc.  

• Ca preşedinte al Despărţământului Central 
Judeţean Mureş al ASTREI, Lazăr Lădariu a pro-
movat idealurile ASTREI, prin acţiuni organizate la 
Tg. Mureş sau în despărţămintele judeţului (Sânge-
orgiu de Pădure, Reghin, Sighişoara). 

• „Cel mai apreciat şi influent jurnalist mure-
şean din presa scrisă” în anii 2003, 2005, 2006 şi 
2008, declarat în cadrul Galei „Omul anului”.  

• Consilier judeţean PUNR-PSD ales în anii 
1996, 2004, 2008.  

• „Târgumureşean de onoare” – 2005.  
• „Cetăţean de Onoare” al municipiului Târ-

gu-Mureş.  
• „Cetăţean de onoare” al oraşului Sărmaşu, 

al localităţilor Deleni (Ideciu de Jos) şi Urisiul de 
Sus (Chiheru).  

• Distins cu „Diploma de excelenţă” şi „Fi-
bula de la Suseni”, cea mai înaltă distincţie jude-
ţeană.  

• Pentru merite deosebite în domeniul culturii 
şi cel social-politic: „Medalia 90 de ani de la Uni-
rea din 1918” şi „Medalia Universităţii «Petru Ma-
ior» din Târgu-Mureş.  

• Premiul special „Rekord – Ambasador”.  
• „Cetăţean de Onoare al Culturii”, distincţie 

şi diplomă acordate de Grupul de presă „Ambasa-
dor”.  

• Peste 100 de diplome (de excelenţă şi de 
onoare), premii pentru promovarea culturii naţiona-
le, a valorilor spirituale şi tradiţionale româneşti, 
pentru profesionalism şi performanţe jurnalistice, 
pentru activitatea depusă spre binele comunităţii, 

pentru respectul şi cinstirea limbii române.  
 
„Lazăr Lădariu va împlini de Buna Vestire o 

vârsta venerabilă – 75 de ani, situându-se cu dem-
nitate la înălţimea ei. Nu sunt printre cei care se la-
să uşor antrenat în acţiuni omagiale, mai ales în ca-
zul celor pentru care smerenia a fost întotdeauna la 
ea acasă. Dar Lazăr Lădariu – omul şi opera – cred 
că merită cu prisosinţă să primească însutit pentru 
cât a dat” (NICOLAE BĂCIUŢ). 

„Pentru foarte mulţi, un prieten ales, discret 
şi elegant, care mereu iradiază căldură sufletească. 
Acesta este omul patriot, învederat şi militant activ 
şi neînfricat, pentru cauza intereselor naţionale pe-
rene ale românilor de pretutindeni. Lazăr Lădariu 
este o personalitate complexă, creativă şi multiva-
lentă, pildă vie a jertfirii la altarul culturii, de care 
se învrednicesc unii din fiii aleşi ai naţiunii, nu ştiu 
să fi rămas ceva nespus sau nescris” (Pr. dr. 
GHEORGHE ŞINCAN). 

 
Conducerea Despărţământului „Timotei Cipariu” 

Blaj şi revista „Astra blăjeană” felicită călduros pe Dis-
tinsul jurnalist, scriitor mureşean Lazăr Lădariu cu oca-
zia aniversării a 75 de ani de viaţă. Colaborator şi prieten 
devotat al ASTREI noastre, Lazăr Lădariu, scriitorul şi 
luptătorul patriot ne-a onorat cu prezenţa la numeroase 
manifestări dedicate personalităţilor blăjene şi astriste. 
Cuvântul său ferm era mesaj de dragoste, izvorât din 
inimă şi, în acelaşi timp, apel cald la păstrarea, cu sfinţe-
nie, a valorilor neamului. În semn de admiraţie şi recu-
noştinţă,  la ceas aniversar îi urăm sănătate deplină, ace-
laşi elan sufletesc pentru bătăliile ce-l aşteaptă. La mulţi 
şi fericiţi ani! 

 
Redacţia 

 

 
LAZĂR LĂDARIU la Blaj, Festivalul Național „Ocrotiți de Eminescu”, 2014. 
Alături de Silvia Pop, Nicolae Băciuț şi Valentin Marica © Maria Nicoară 
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DUMITRU FRĂCEA – 65 DE ANI 
 
ărinte paroh, monografist, publicist, culegător 
de folclor, vicepreşedinte Cerc ASTRA Biia. 
Născut în Tilişca, jud. Sibiu la 14 octombrie 

1948 ca al patrulea fiu al lui Ioan şi Pa-
raschiva Frăcea – agricultori. Din 1961 
familia se mută la Sibiu. Aici va termina 
Dumitru Frăcea şcoala elementară, apoi 
va urma cursurile Liceului Nr. 2 (azi 
Brukenthal), iar apoi cursurile Institutu-
lui de Teologie de grad Universitar din 
Sibiu pe care îl va absolvi în 1970 cu lu-
crarea de licenţă „Bogăţiile materiale şi 
moralitatea”, temă cu probleme în acea 
vreme. 

Din anul 1970, 1 decembrie, este 
numit preot paroh în Parohia Ortodoxă 
Română Biia, unde activează mai mult 
de 40 ani. Trecerea sa prin istoria satului 
se poate vedea din lucrările executate: reparaţii exte-
rioare la Biserică – de două ori (1975 şi 2000), lu-
crări la turn şi vopsitorii, restaurarea picturii inter-
ioare şi realizarea picturii exterioare, amenajarea ci-
mitirului nou, capela cimitirului nou, sala multifunc-
ţională – sala de sport şi spectacole (capacitate 500 
locuri) etc. 

Studii monografice: Biia 800 de ani, Blaj 
2000 (colaborare), Biia, vatra de istorie şi cultura, 
Blaj 2004 (colaborare). Membru ASTRA din 1991, 
multiple diplome. Cetăţean de Onoare al comunei 
Şona. Membru de Onoare al ASTREI, Despărţământul 
„Timotei Cipariu” Blaj, în cadrul căruia activează ca 
un purtător de stindard naţional în rândul enoriaşilor şi 
al intelectualilor biieni. Colaborează la revista 
„ASTRA blăjeană” în care publică articole cu mesaj 
creştin. Aduce cuvânt de învăţătură la manifestările 
ASTREI organizate în cercurile săteşti 
 

* * * 
 

În data de 9 martie 2014, cu ocazia împlinirii a 
65 de ani de viaţă, după 43 de ani de slujire, se  
desparte, în calitate de preot, de Parohia Biia, însă 
rămâne alături de credincioşi acelaşi păstor de suflete. 
Ceremonia pensionării şi a aniversării a fost un prilej 
de a elogia puterea de muncă, statornicia în credinţă şi 
în slujirea comunităţii. Au adus cuvânt de laudă părin-
tele Ovidiu Nicolae Pop, protopopul de Blaj, şi Ioan 
Biianu, preşedintele Asociaţiei „Fiii satului” Biia, pen-
tru complexa activitate pusă în slujba lui Dumnezeu şi 
a locuitorilor ortodocşi ai satului Biia. A fost eviden-
ţiată activitatea  religioasă, cultural-socială şi adminis-
trativă. S-a relevat dăruirea şi dragostea părintelui în 
celebrarea tainelor: încreştinarea copiilor născuţi în Biia 
după 1970, până în prezent, prin botez; oficierea slujbei 
de cununie pentru tinerii căsătoriţi; a condus pe drumul 

fără întoarcere câteva sute de locuitori ai Biiei; a înălţat 
rugăciuni la ceruri pentru părinţii, moşii şi strămoşii noş-
tri, cu ocazia comemorărilor creştineşti.  

În cadrul activităţii culturale, 
preotul Dumitru Frăcea alături de 
soţia sa, Olimpia, a organizat activi-
tatea Corului bisericesc, par-
ticipând, ca membri, la activitatea 
Cercului ASTRA, unde au pro-
movat şi susţinut principiile şi 
idealurile astriste.  

În planul vieţii sociale, şi-a 
câştigat încrederea comunităţii, a 
diferitelor organizaţii şi autorităţi, în 
special după 1990, fiind cooptat în 
activităţi de ajutorare a celor nevoi-
aşi. A făcut parte din Comisia de 
distribuire a aşa-ziselor „ajutoare” – 

primite din străinătate şi a contribuit la realizarea re-
laţiilor de prietenie cu organizaţia austriacă „Pro – 
România”, prin care au fost atrase o parte din resursele 
financiare folosite la construcţia Sălii de sport din Biia. 
Este membru în Consiliu de conducere al Fundaţiei 
„Ioan Sălcudean” şi al Organizaţiei „România-Austria”, 
care acordă burse şi credite elevilor şi studenţilor con-
form reglementărilor cuprinse în statutul acestor organi-
zaţii. Este membru fondator şi face parte din Consiliul 
de conducere al Asociaţiei „Fiii satului Biia” participând 
activ la realizarea programelor acestei Asociaţii atât de 
necesare şi benefice locuitorilor satului, cum ar fi 
amenajarea dispensarului medical şi a Capelei mortu-
are”. 

Pentru activitatea sa, desfăşurată în localitatea 
Biia, preotul Dumitru Frăcea a fost hirotonisit întru 
iconom stavrofor (purtător de cruce) de către Î.P.S. Sa 
Andrei, Arhiepiscopul de Alba Iulia, în anul 2000, an în 
care, Consiliul Comunal i-a acordat titlul de „Cetăţean 
de Onoare al comunei Şona”. 

Din partea Asociaţiei „Fiii satului”, Ioan Biianu 
i-a urat: „Mulţi ani frumoşi, cu sănătate şi bucurii!” şi 
i-a oferit o icoană a Sfântului Nicolae, care este şi hra-
mul bisericii din Biia.  

Preşedinta Despărţământului „Timotei Cipariu” 
Blaj, Silvia Pop, a apreciat contribuţia părintelui 
Dumitru la promovarea spiritului ASTREI, oferindu-i o 
„Diplomă de excelenţă”, în semn de preţuire şi re-
cunoştinţă. 

Redactorii revistei „ASTRA blăjeană”, care o să-i 
găzduiască şi de aici înainte, cu bucurie, toate gândurile 
de suflet, îi dorim sănătate, putere de muncă şi multe 
binecuvântări divine. 

  
Silvia POP 

 

P 
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OMAGIU LA 65 DE ANI: PREOT DR. PETRU PINCA 
 

reotul se numeşte „părinte” deoarece prin el oamenii 
renasc la viaţa spirituală, religioasă. De asemenea, 
preotul îi educă şi îi sporeşte duhovniceşte pe toţi 
oamenii, aşa cum face un tată cu copiii săi. Cuvântul 

„părinte” arată dragostea pe care o are preotul faţă de eno-
riaşii săi, dar şi responsabilitatea faţă de 
aceştia. Mai mult a fi „părinte” este „un 
dar dumnezeiesc, o vocaţie specială, pe 
care preotul o primeşte numai de la 
Dumnezeu, nu ca o vrednicie, ci din dra-
goste” (Sava Bogasiu, Gânduri printre 
rânduri, Editgraph, Buzău, 2013, p. 170). 

Considerăm că întotdeauna întâlni-
rea cu un „părinte” este un moment fericit, 
pentru că te poţi bucura de binecuvântarea 
lui Dumnezeu. În faţa altarului, preotul 
primeşte aureola luminii cereşti. Prin cu-
vintele sale aduce, din vreme în vreme, 
aminte mulţimii credincioşilor vorbele de 
îmbărbătare ale Cărţii sfinte, spuse în at-
mosfera de taină a bisericii, ceea ce con-
stituie un anume fond psihologic de o im-
portanţă covârşitoare în slujba bisericea-
scă.  

Sarcina preotului este pe cât de gingaşă, pe atât de 
grea prin influenţa activă asupra enoriaşilor săi, nu numai 
spre a-i lecui de relele care destramă sufletele asemenea pa-
raziţilor ce atacă plantele folositoare, ci şi să-l lumineze întru 
iubirea de tradiţie, de credinţă, de neam.  

Preotul este şi el om – trăieşte printre oameni, în for-
fota cea lumească, iar vâltoarea vieţii nu-l cruţă, cum nu 
cruţă pe nimeni dintre muritori. Preot sau mirean nu se poate 
izola. Intră în hora vieţii.  

Iată schiţa portretului unui preot. Ne gândim la părin-
tele Petru Pinca, născut le 28 februarie 1949, în Cergăul Mic, 
judeţul Alba, sat în care ne-am întâlnit în anii fragezi ai copi-
lăriei. De la începutul formării sale ca „om deplin” i-a fost 
clar drumul ce-l avea de parcurs în viaţă, urmând firesc, în 
plină perioadă comunistă, cursurile Seminarului Teologic din 
Cluj Napoca şi apoi pe cele ale prestigiosului Institut Te-
ologic Universitar şagunian din Sibiu, absolvit în 1972. Pre-
ocupările asidue pentru elaborarea tezei de licenţă, Lucrări 
cu conţinut canonic, sub îndrumarea cunoscutului preot pro-
fesor universitar dr. Ioan N. Floca, îl anticipează pe viitorul 
preot-cercetător, preot om al condeiului, părintele implicat 
clar şi în religie şi în cultură.  

În cele două parohii, Cunţa şi Roşia de Secaş (ambele 
din judeţul Alba), unde a păstorit mai bine de douăzeci de 
ani, părintele Petru Pinca s-a remarcat ca un bun slujitor al 
bisericii strămoşeşti, cu o putere de sugestie extraordinară în 
îndrumarea de zi cu zi a păstoriţilor săi, urmând îndemnul 
Sfântului Apostol Pavel „Dacă stă în frunte, să fie cu tragere 
de inimă”. Desigur preotul Petru Pinca avea în vedere faptul 
că biserica nu-şi are raţiunea existenţei sale decât prin câr-
muirea sufletească a poporului, a oamenilor ce alcătuiesc 
biserica.  

Cu atât mai mare merit au aceia dintre preoţi care, din 
propriu îndemn lăuntric, îşi dau seama cât de folositori pot fi 
totodată credinţei şi neamului. O asemenea idee l-a călăuzit 
pe preotul Petru Pinca mai ales de când s-a stabilit în Blaj 
(1994), ca preot paroh la Biserica cu hramul „Adormirea 

Maicii Domnului”, cunoscută tuturor blă-
jenilor, prin tradiţie, sub numele de Casa 
Domnului.  

Părintele Petru Pinca participă la 
bogata viaţă culturală a comunităţii din 
străvechea citadelă de cultură transilvană, 
identificându-se cu aspiraţiile culturale ale 
înaintaşilor. Poate cel mai elocvent exem-
plu este participarea şi implicarea sa în or-
ganizarea şi desfăşurarea evenimentelor 
culturale coordonate de Despărţământul 
Astra „Timotei Cipariu” din Blaj, prin 
vrednicia profesoarei Silvia Pop, preşed-
inta Despărţământului. Îşi spune cuvântul 
limpede, cu puternică convingere spre a 
produce efectul dorit, în diverse cuvântări, 
în predici sau în presa scrisă locală şi nu 
numai. Toate au menirea de a influenţa 

mediul omenesc, au rol educativ dar şi de înălţare morală 
ceea ce ne aminteşte de sămănătorul care încearcă din plin să 
arunce sămânţa faptelor bune.  

Ca preot şi om de cultură al Blajului, părintele Petru 
Pinca este conştient de rolul pe care îl are, de îndatorirea sa 
de cărturar în Blajul atât de iubit şi slăvit de marele nostru 
poet Mihai Eminescu. Fără niciun efort vizibil, rămâne per-
manent în domeniul rafinamentului intelectual. Cum se poate 
explica alt fel dorinţa-i de continuă autoperfecţionare? În 
anul 2003 începe cursurile de doctorat în cadrul Facultăţii de 
Teologie a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca, la 
disciplina „Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cu noţiuni de 
Paleografie”. Sub îndrumarea apreciatului preot profesor 
universitar doctor Alexandru Moraru, preotul Petru Pinca îşi 
pregăteşte teza de doctorat cu titlul: Istoricul Episcopiei Ar-
matei (cu sediul la Alba-Iulia), între anii 1921-1948, pe care, 
la vremea cuvenită, o susţine cu deosebit succes.  

Subiectul tezei are o tematică inedită, reprezentând o 
provocare pentru un istoric sau cercetător în domeniu. Părin-
tele Pinca şi-a luat de la început rolul în serios, cercetând cu 
asiduitate în special arhivele, având în vedere că acestea deţ-
ineau o bogată şi diversă informaţie (chiar necunoscută) 
privitoare la cele două instituţii naţionale importante, Armata 
şi Biserica.  

Teza de doctorat, cum era firesc, a fost pregătită pen-
tru tipar, aşa încât în anul 2013, la Editura Reîntregirea din 
Alba-Iulia, a apărut volumul Istoricul Episcopiei Armatei (cu 
sediul la Alba-Iulia), între anii 1921-1948,tipărit cu binecu-
vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al 
Alba-Iuliei. Din lectura celor 451 de pagini, remarcăm 
rigoarea academică, spiritul de analiză şi sinteză, alese calităţi 
ale autorului care şi-a organizat întreg demersul în şapte 
capitole bine structurate, urmate de concluzii, de o foarte 

P 
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bogată bibliografie, de anexe şi de o consistentă listă de lu-
crări ştiinţifice publicate.  

Capitolul III, Ierarhii Episcopiei Armatei (p. 85-253) 
este, fără îndoială, cel mai valoros, prin monografiile consac-
rate episcopilor cu merite importante în Biserica Ortodoxă 
Română, dar puţin cunoscuţi şi cercetaţi din cauza interdic-
ţiilor de tot felul ale perioadei comuniste. Astfel ierarhii Epis-
copiei Armatei, dr. Vasile Saftu (1863-1922), Justinian 
Teculescu (1865-1932), dr. Ioan Stroia (1865-1937), Part-
enie Ciopron (1896-1980), şi-au găsit în preotul Petru Pinca 
pe cercetătorul devotat care a făcut lumină într-o ramură im-
portantă a activităţii bisericii străbune şi a oştirii române.  

Conştienţi de responsabilitatea misiunii ce le-a fost 
încredinţată de către biserică şi ţară, preoţii militari şi ierarhii 
lor n-au făcut rabat de la datorie, fiind dominaţi de sentimen-
tul conştiinţei preoţeşti. Pe drept cuvânt, autorul volumului 

evidenţiază că „una din aceste responsabilităţi este şi dă-
ruirea de sine dezinteresată, dusă până la sacrificiu, fără a 
aştepta vreo recompensă sau răsplată de la oameni, ci nu-
mai de la Dumnezeu”. (Petru Pinca, Istoricul Episcopiei Ar-
matei (cu sediul la Alba-Iulia), între anii 1921-1948, p. 397) 

Fii fericit, Părinte Petru Pinca, că ţi-ai dăruit o parte 
din suflet studierii unui minunat episod de istorie românea-
scă! Fii fericit că munca ta reprezintă un stâlp de susţinere a 
două instituţii importante ale Ţării – Armata şi Biserica! 

Ajuns la o frumoasă vârstă, suntem convinşi că 
părintele Petru Pinca va continua cu aceeaşi dăruire să 
muncească întru iubire de Neam şi de Lege. La mulţi ani!  

 
Prof. dr. Luminiţa CORNEA 

 
 

 
ELISABETA SALCĂ (1933-1997).  

Profesoară de biologie 
 

n toamna anului 1958 profesoara de bio-
logie Elisabeta Salcă (absolventă a facultă-
ţii de ştiinţe naturale/biologie, cu durata de 

studii de 4 ani, din cadrul Universităţii „Ale-
xandru Ioan Cuza din Iaşi” licenţiată în spe-
cialitatea ştiinţe naturale promoţia 
1951-1955) se transferă de la Şcoala medie 
mixtă din oraşul Târnăveni în metropola cul-
turii şi spiritualităţii româneşti -Blaj- la Şcoa-
la medie mixtă care pe parcursul anilor devi-
ne Liceul Teoretic şi apoi Industrial „Iacob 
Mureşianu”.  

În opinia colegilor şi a foştilor colegi 
această profesoară şi-a câştigat prestigiu şi reputaţie prin 
sobrietatea şi conştiinciozitatea profesională şi prin acti-
vitatea exemplară de metodistă desfăşurată în Liceul Pe-
dagogic „Gheorghe Şincai” la care se transferă în anii 
1977-1978. Cele 2 licee funcţionau în aceeaşi clădire, 
unitate de învăţământ care odinioară s-a numit Institutul 
Recunoştinţei. Proiectarea şi concepţia lecţiilor se fon-
dau pe creativitate astfel încât corelaţia dintre obiectivul 
fundamental şi obiectivele operaţionale se materializa 
faptic în rezultatele şi performanţele şcolare ale elevilor 
şi în promovarea absolvenţilor de liceu la concursurile 
de admitere în învăţământul superior.  

Perspicacitatea şi ingeniozitatea pedagogică pre-
cum şi experienţa la catedră i-au permis să utilizeze în 
lecţii cele mai active, atractive şi euristice metode şi pro-
cedee didactice prin care mobiliza capacităţile de gândi-
re ale elevilor şi întreaga clasă participa la desfăşurarea 
lecţiei.  

Lecţiile predate şi explicate într-o maniera inteli-

gibilă mi-au facilitat înţelegerea şi asimi-
larea logică a cunoştinţelor care au avut 
durabilitate în memoria mea.  

Îmi exprim sentimentele de grati-
tudine şi preţuire faţă de această profesoa-
ră care s-a purtat frumos cu mine şi a avut 
răbdare, fapt pentru care mi-a plăcut bio-
logia.  

Aspectele prezentate constituie 
motivaţia personală, în orientarea şi ale-
gerea profesiei, urmând facultatea de bio-
logie.  

În evaluarea randamentului şcolar 
şi în notarea elevilor a dovedit competenţă, principialita-
te şi obiectivitate.  

De asemenea în activităţile de practică pedago-
gică a fost un model de comportament pedagogic pentru 
viitoarele cadre didactice din grădiniţe şi ciclul primar.  

Gradul de superioritate al acestei profesoare îşi 
făcea simţită prezenţa prin felul cum aborda problemele 
şi cum privea soluţionarea lor.  

Rafinamentul pedagogic şi orgoliul personal fon-
dat pe cultura bunului simţ a determinat-o întotdeauna să 
fie foarte rezervată şi modestă în comportamentul şi ma-
nifestările sale.  

Personalitatea profesoarei Elisabeta Salcă merită 
sa fie aureolată şi încadrată în galeria personalităţilor 
ilustre ale şcolilor din Blaj. S-a pensionat la 1 septembrie 
1989.  

Profesor de biologia grad didactic I  
Lucia GRUIA 

Colegiul Naţional I. M. Clain Blaj, fostă elevă 

Î 
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POEZIE 
 

VIRGIL TODEASĂ 
 

Referinţe biobibliografice: Biografia unor destine, Documen-
tar, Alba Iulia,1993; Oameni de ieri şi de azi ai Blajului, Mic 
dicţionar de Ana Hinescu, Arcadie Hinescu, Editura Eventus, 
Blaj, 1994; Ghidul personalităţilor din judeţul Alba, Editura 
Altip, Alba Iulia, 2003; Blajul, biografii paralele de Ioan Po-
pa, Alba Iulia 1998; Modestia ca floare de leac de Ion 
Mărgineanu, Editura Grinta, Alba Iulia, 2012; Oameni de ieri 
şi de azi ai Blajului de Ana Hinescu, Arcadie Hinescu, ediţia a 
II-a, Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 2012. 
 
Referinţe critice:  

„Un discret fond liric, vag elegiac (stările de «penum-
bră» sufletească sunt de câteva ori evocate), unifică aceste 
compuneri caligrafiate cu eleganţa omului ce refuză apăsările 
de linii ale desenului imagistic, în corespondenţă cu atitudinea 
reţinut-sentimentală, care conferă echilibru scrisului său.” (Ion 
Pop)  

„Sursele lăuntrice ale apetitului său liric sunt ironia şi 
un patetism reţinut, puse adesea în gamele gravităţii La întâlni-
rea cu datele cotidianităţilor sau cu cele ale memoriei, imagi-
naţia sa lirică se luminează de surâsuri. El surprinde chiar 
surâsurile realului în care disperările lente cheamă în ajutor 
ironii blajine.” (Aurel Pantea) 

„Nu puţine dintre poemele lui Virgil Todeasă mizează 
pe un pact al eului liric cu pecetea nevăzutului din văzut, cu tă-
cerea din cuvinte sau cu absenţa care adastă în prezenţele lumii 
înconjurătoare. Recules şi enigmatic, uneori, alteori patetic cu 
măsură, poetul are, în subsidiar, o dominantă blagiană, aceea a 
căutării rădăcinilor, a originarităţii şi dorului de adânc, astfel 
încât versurile sale au aspectul unui palimpsest în care se stră-
văd înţelesuri vechi şi subînţelesuri acute ce dau seamă de ros-
turile arhaice, mitice ale fiinţei.” (Iulian Boldea) 

„Imaginaţia lui Todeasă este preponderent vizuală şi 
statică, iar când elaborează textul produce „clipuri” în care 
mişcarea e obţinută prin montaj de stop-cadre. Calitatea artei 
rezidă în fineţea, delicateţea şi rezonanţa metafizică a imagina-
rului pe care poetul îl controlează cu o remarcabilă competenţă 
a sugestivităţii, pe spaţii mici cât timbrele, dar cu subţirimi de 
linii, forme şi haşuri ce îndeamnă la contemplări melancolice.” 
(Ioan Moldovan) 

„La fel ca la Blaga, „dorul plecării” şi al aventurilor in-
finite domina poezia lui Todeasă, conferindu-i o dinamica im-
penitentă,excentrică Numai că, aici, intervine un detaliu reve-
lator, concentrat în strigătul „Doamne!/Sunt o terminaţie!” 
(Ştefan Borbely) 

„Virgil Todeasă are de-acum un discurs liric împlinit, 
grav şi dramatic dar pe un fond de (mereu) subtilă rememorare 
poetică a orizonturilor trăirilor sale, minate fericit de o per-
spectivă a abstractizărilor ironiste.” (Constantin Cubleşan) 

„Ceasul de-ntâlnire cu sine al lui Virgil Todeasă e o 
împrejmuire de tăcere şi o biruinţă a rătăcirii prin pustiu. Emo-
ţia de-abia şoptită şi bucuria cuvântului de-a se rosti sunt pei-
sagii ale unui vis de căutare fără nume.” (Aurel Sasu) 

„La Virgil Todeasă poezia este o mărturisire dramatică 
a singurătăţii omului contemporan, a dificultăţilor de comuni-
care umană, autismului social. De aceea tonul elegiac este do-
minant în acustica acestei poezii.” (Ion Buzaşi) 

„Virgil Todeasă, fiu al Blajului şi el, scrie versuri de 
notaţie Să-i dorim o descoperire de sine, prin poezie, mai pro-
funda, un spor de intensitate lirică, spre bucuria cititorilor.” 
(Adrian Popescu) 

„Todeasă îmbrăţişează calea lirismului clasic, pur. 
Mişcător. Pe teme consacrate. Pentru cine nu l-a citit, poeme 
sunt disponibile şi pe net.” (Mihail Gălăţanu) 

„Discursul său «de trecere» e bineînţeles unul elibera-
tor. Al energiilor cuvântului, desigur. Al vieţii înghesuite în 
ţarcuri, exilate în cotloane şi unghere. Al fanteziei dezlănţuite 
într-un dans furibund.” (Mircea Petean)  

„Întregul edificiu liric construieşte, în bună măsură, un 
topos de recuperare şi reînvestire afectivă, de consemnare liri-
că a unor trăiri, nelinişti, ezitări, căutări, toate anterioare rostirii 
poetice.” (Monica Grosu) 

„Poetul Virgil Todeasă şi-a definit propria fiinţă cu me-
tafora Pescar pe Târnave, care sintetizează întreaga sa concep-
ţie despre poetica scrisului său, suav dar clar, grav dar concen-
trat în esenţe adânci ale Fiinţării.” (Maria-Daniela Pănăzan) 

„Ascuns în spaţiul sacru al absidei, în spatele sinelui, 
meditativ, un observator riguros şi ostentativ, Virgil Todeasă 
nu face concesii realului. Îi pune o uşoară mască, surâzătoare. 
În fina curgere a imaginaţiei înspre deltele raţiunii, pe teritoriul 
sensurilor hiperboreene, încărcate la limita raţiunii cu sensibi-
lul, în mediul intim al sinapselor imaginarului poetic, poetul 
Virgil Todeasă sondează teritoriul abisal al sufletului, spaţii ale 
vibraţiilor profunde. Retras în intimitatea timpului subiectiv 
pictorul de sensuri şi limbaje pune pe pânză, sub storurile unei 
ironii fine, scene remarcabile din spaţiul cotidian, dar şi din 
conurile interioare ale fiinţei”  (Lőrinczi Francisc-Mihai) 
 
 
Cântec 
degetele mele - 
şarpe pe gâtul chitarei 
 
corzile mă ard până la os 
 
de dincolo de pod locomotiva cu aburi  
vine de parcă leşină  
 
prin gara din Blaj 
paralela şinelor urcă agale spre hulă  
 
pe scările traverselor putrede 
câinii aleargă cu mine pisicile negre de spaimă 
 
Curriculum 
se crede că vom afla, până la urmă,  
secretul morţii 
 
ne compromitem viaţa pas cu pas, 
o călcăm în picioare 
 
cu mare infatuare 
ne sinucidem pentru acest teribil secret 
 



Astra blăjeană, nr. 1 (70), martie 2014 
 
30

Vis 
pasărea focului simte cutremurul  
cu trei zile mai devreme 
 
în prima zi cântă, 
în a doua strigă, 
 
în a treia zi este prinsă de pisica adâncului  
care o aşteaptă de trei zile  
 
pe strada mea, puful de pene lasă urmele groazei 
copilul imită cântecul păsării focului cu pana în mână  
 
Vânt 
merge agale de parcă ar păşi pe creierul său,  
pe gândurile sale 
 
el simte ritmul muzicii primare  
 
în echilibru-braţele sale sunt aşezate  
pe liniile vântului ca pe un portativ 
 
Exerciţiu de cunoaştere 
acrobatul se răsuceşte în saltul său mortal, 
în contratimpul stării de zbor 
 
exersează răsucirile cunoscând  
începutul şi sfârşitul cu fiecare aterizare 
 
peste tot  
penultima secvenţă este o răsucire  
 
Pârjol 
iarba arsă  
nu mai este bună de păscut 
 
a venit vremea calului alb - 
fierarul surâde 
 
Felinare 
în noaptea aceea sătenii au prins în plasele lor  
turma de pricolici 
 
au comandat sicrie din lemn de corn 
cu vergele de fier 
şi piele de şarpe pentru tobele satului 
 
câinii au lătrat până la ziuă 
după podul ruginit ca o tufă de sânger 
 
Prins 
pe el lasă-l să trăiască - 
este acela care a fugit azi-noapte din mine 
 
priveşte-l, e umed, 
pe mâinile sale sunt urme de placentă crăpată  
 
lângă butucul de lemne din ograda cu păsări 
zorile vor topi şi ultima urmă de om - 
 
vei găsi doar arsurile nopţii 
şi pene năclăite de sânge 
 

Dilematica 
dacă sunt fals ştiu –  
atunci, cred că ştiu ce sunt 
 
trebuie să ştiu despre celălalt, ce simte el - 
dacă suferă 
 
pentru că-l simt, 
trăieşte adânc în mine în locul în care nici nu exist 
 
durerea mea este că nu-l voi cunoaşte niciodată  
 
Chiar 
dacă ar fi numai da sau nu, 
n-am şti ce să alegem  
 
şi dacă totuşi am ales,  
vom regreta toată viaţa  
pentru că n-o să ştim ce varianta am ales 
 
vezi, 
omul nu este inocent în nici-o stare 
este condamnat să fie bolnavul de sine  
 
Tablou 
sunt călare pe timp şi timpul gâfâie sub mine 
 
cobor la uşa fierarului de pe calul meu alb  
pe care nimeni nu-l poate struni  
 
în faţa uşii miroase a iarbă cosită, 
fierarul strănută cu mâinile roşii de cuiul încins 
 
sub streaşina serii strănută şi calul  
şi timpul strănută de cuiul său prins 
 
Avionul,teribil 
clapeta se deschide cu zgomot sec - 
eşti derutat, 
 
de undeva se aude chemarea, 
o să-ţi vină rândul şi ţie 
 
unii merg cu mâinile goale, 
cei mai mulţi cu nervii la pământ 
 
există ordinea prestabilită, 
se spune că devin pământii cu ceva timp înainte  
 
Zidul,trupul 
sunt zidul sub formă de şarpe 
 
simţi acidul meu cum te arde 
cum muşchii mei constrictori te mângâie, 
 
iubito,ascunde-te în mine,în zidul din mine - 
 
dincolo de peretele dur se deschide câmpia întinsă 
unde bat vânturile şi aduc miros de mirodenii 
 
nu te voi înghiţi toată 
numai cuvântul acela perfid despre starea iubirii 
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ozn, vară 
în zilele însorite, 
uneori se vedeau deasupra satului  
 
când albe,când verzi 
dispăreau apocaliptic ca bulele de săpun străveziu 
 
cei mai mulţi au văzut puzderii de cânepă 
ca nişte stele în turbioane de vânt 
 
Nonşalanţă 
cătrănit îşi bate zilnic cojocul, 
din ritual fac parte şi vorbele aspre,de ceartă 
 
scutură apoi cu ură îndelungată blana  
căreia începuse să-i cadă lâna sârmoasă  
 
încă puţin şi vor cădea şi cei care i-au ţinut de urât  
în vreme de moină,  
 
aşa de amorul artei –  
după cum se dezvinovăţea seara la crâşmă  
 
Yahting 
pe malul meu vindeam gogoşi 
 
vânturile,valurile - 
pânzele altora,din altă realitate 
 
simplă,rotundă,fără de zahăr, 
goală ca o minciună 
 
La uşă  
nu forţa trecerii prin zid, 
ci misterul, ce este dincolo –  
 
este cumva o gară goală 
sau vântul care duce-n neant tot nisipul 
 
acolo, 
 
pe vreme de ploaie se aude ţăcănitul vagoanelor  
din lemnul de frasin  
 
şi-n aer persistă miros de traverse stropite  
cu bitum de şist 
 
viermi aurii cântă pe frunze de dud 
ca nişte copii când bate la uşă vacanţa de vară 
 
Demos 
coloanele străbat cartierul şerpuind printre 
pomii pătaţi de ploile acide 
 
purtau panglici colorate strident, 
erau diferiţi 
 
tinerii se ţineau de mână,nesiguri  
 
acolo 
închirierile se fac uşor, 
 
 

o zi costă mai mult decât o viaţă 
 
mireasa era răpită cu trăsura trasă de cai verzi 
ca ochii mirelui  
 
caii purtau potcoave de lux,aurite 
 
Cercuri şi mingi 
atletul ţine flacăra olimpică cu o mâna deasupra capului 
nonşalant, o duce şi el aşa de-a proasta 
 
huliganii sunt copiii de ţâţă ai universului dodecaedru –  
ca o minge de fotbal 
 
cineva ţine mingea sub braţ şi ne cară pumni în obraz 
 
Divagaţie 
întreabă cum s-a născut el – 
nu va înţelege,aşa că-i dăm pace 
 
zâmbim, plecăm, nici noi nu ştim 
 
este bine aşa,copilul întreabă  
şi acceptă răspunsul nostru  
 
care este iluzoriu, de fapt, 
ştim câteva chestiuni de tehnică 
 
Cataclism 
fug îngroziţi sub cerul aprins 
 
eu,pedepsitul, 
sunt legat de pom cu mâinile la spate 
 
îmi vine să râd cât de comică le este alergarea 
şi cum se mai ţin cu mâinile de cap 
 
şi de cum m-au uitat sub pomul umbros 
 
Relativitate 
în realitate lumea este simplă– 
rotundă ca o minge care rezolvă toate problemele 
 
în aceste condiţii – acul este reductorul universal 
 
în lume pantalonii mei rupţi 
sunt mai importanţi decât universul 
 
Tăcuţi 
sătenii prinşi de mâini privesc cerul  
în care văd cum se mişcă viermele negru 
 
pe pământ cineva sfredeleşte în trupul meu 
de nu-mi pot ridica nici privirea 
 
vorbesc despre rachete, despre ploile acide 
sau despre vânzoleala viermilor  
 
seara la cină toţi se hrănesc din iluzii, 
se cântă,  
adorm 
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Răget 
există un loc, 
ceva ce nu-mi pot nici închipui 
 
trebuie să fie, altfel ce-aş fi eu 
 
dacă este vorba despre model 
există un sfârşit la toate 
 
pun urechea pe zid şi ascult 
să ştiu,să domin  
 
dincolo de toate,eu, 
doar eu 
 
Vara cubică 
…copiilor teribili din cubic! 
 
ocoleşte cu grijă cubul – terenul cel mic,  
unde copiii bat pielea de câine pe tobe imense 
 
vibraţiile alungă dăunătorii minţii din locul acela 
 
copilul se joacă fotbal  
 
desprinse dintr-un film vechi apar jucăuşe fantome  
cu pletele lor negre care trec unele prin altele  
 
fără să ştie vreo fentă, lovesc mingea  

cu picioarele lor strâmbe din lână 
 
peste tot se aude fluieratul locomotivei cu abur  
 
tălăngile triste sparg fumul de seară  
cu mirosul de pâine din cuptorul încins 
 
sărind într-un picior cu urechile pline de apă, 
în drumul spre casă,fantomele joacă barbut 
 
Rondul 
ne-am întors târziu  
am mai găsit câţiva lângă corturi 
 
le-am întins mâna,însă ne priveau tăcuţi 
aruncând pe foc capete de lemn ars 
 
spre miezul nopţii am simţit o uşoară răceală– 
venise vremea plecării 
 
Cap de scoică 
alungat cu pietre de mare viteză, struţul alergător - 
scheletul cu pene într-o dinamică perfectă, 
 
roată compusă şi descompusă în fiinţa plină de spaimă 
 
cutremurul de sine – din adâncul pământului  
capul de struţ ca o scoică clămpănitoare 

 
 
 

LŐRINCZI FRANCISC-MIHAI, ZĂBAVĂ PE CHAISE-LONGUE. HAIKU 
(Selecţie poeme din volumul în curs de publicare la editura CronoLogia, Sibiu, 2014) 

 
Apă de izvor 
În căuşul palmei 
Răsare luna. 
 
Frunze de castani 
Aripi de păsări în zbor 
Înţelepciune. 
 
Brazdele sub tălpi 
Desculţ pe roua moale 
Rugăciune. 
 
În colb suflete 
Curăţindu-se-n rugă. 
Drumeag de ţară. 
 
Bucle de îngeri 
Pe iarbă după ploaie 
Tihnă pe chaise-longue. 
 
Amiezi acasă 
Muşcate roşii-n tindă 
Ceas fără pendul. 

Jar aprins de dor 
Lumini scăpărătoare 
Flămând de stele. 
 
Miez de toamnă 
Lobeniţe-n cucuruz, 
Îngeri în iarbă. 
 
La mânăstire 
Popas de rugăciune 
Un munte de oameni. 
 
În tinda casei 
Ştiuleţi de porumb în saci 
Ceasornic incaş. 
 
Henklesch pe vatră 
În jarul cuptorului 
Copilăria. 
 
Fagure de miere 
Ospăţ în amintire 
Suntem la Ghirda. 

Ciurda satului 
Un răget taie-n amurg 
Boul îngrăşat. 
 
Un taín de fân 
Sfârâitul laptelui 
Copii aşteptând. 
 
Muguri în graţie 
Cu fereastra deschisă 
În rugăciune. 
 
Pe divan visând 
Noaptea-şi deşartă cupa 
Cireş în floare. 
 
În braţele mamei 
Niciodată nu-i noapte 
E ascuns cerul. 
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POEZIA TÂNĂRĂ 
– selecţie din creaţiile laureaţilor  

Concursului Naţional de Creaţie „Ocrotiţi de Eminescu” – 
 

full text 
 
mulţi stau la uşa mea 
cu puncte de prindere la mijloc 
să vrea  
să poată 
să înece marea în mâini şi picioare 
 
şi trebuie să ajungă 
o minge străbătută de copii 
 
şi tu eşti acolo 
dar numai cu inima  
pe care o ţii de mână 
cu picioarele-n buzunar 
 
aştepţi  
fără alunecare 
un semafor care 
să te definească pe conuri frontale  
 
ei sunt atât de goi ca le ard plămânii 
de borhot 
au pumni cu mănuşi 
ciorapi care vorbesc  
prin ochiurile lâncede ale vizorului 
 

(EMIL NENI IORDACHE, Marele Premiu) 
 
Alint  
 
De fiecare dată când ochiul stâng  
îmi tresare, 
simt...  
cum se prelinge printre degete 
fiecare clipă din gânduri, 
şi înfloreşte  
fiecare vis care mă doboară; 
nu-mi pot apară 
timpul 
decât cu vorba dreaptă, 
care-mi încolţeşte  
neantul pierdut  
în focul ce îmi gâdile aripa...  
 
Rugă pentru cuvânt 
 
Când voi înceta să fiu cel cu pleoapa închisă 
voi vedea că iarba nu creşte  
în pălmi, 
pentru că fiecare fir din piatra însetată 
sădeşte smerenie 
...  

voi gusta din albul serii 
până când frigul va fi neajuns 
şi cerul îmi va chema 
îmbrăţişarea.  
 

(HĂLĂŢIU BOGDAN, Premiul I) 
 
Un Dumnezeu de foc 
 
Pesemne-a auzit cum plâng 
De dorul unui animal.  
Chiar ieri am început să strâng 
Suspinele într-un pocal.  
 
Am devenit un singur anotimp, 
O singură pădure, o singură cărare.  
Am cucerit abisul odată cu blazaţii 
Şi tot ca ei am dispărut în zare.  
 
Sigiliul se topeşte sub umbra Lui lucie 
Iar pietrele se crapă sub corpul Lui fierbinte.  
E aur. E aur şi străluce sub dulcea agonie 
Ca cerul pe uscat într-o cunună vie.  
 
Sub vorba Lui tot să răsară.  
O inimă de piatră să umple de fiori, 
Să se cutremure altarul pân’ la nori 
Iar faţa Lui – minune să apară.  
 
Se mişcă munţii, apele vuiesc 
De dorul Lui, Părintele Ceresc.  
Creştini, simţiţi puterea binefăcătoare 
Şi îndreptaţi-vă privirea spre Soarele-răsare.  
 
Smulgeţi din voi tot tumultul şi jalea, 
Priviţi spre cer şi adunaţi-vă credinţa.  
Din cele patru colţuri a răsărit Cărarea, 
Suiţi pe ea şi crească năzuinţa! 
 
Un singur dor ne mai uneşte-acum.  
Goliţi pocalul cu oftări şi transformaţi-l în averi, 
Dar răscoliţi şi pe-un alt drum 
Un caier de speranţă şi erezii de ieri.  
 

(BOTÎLCĂ CRISTINA, Premiul I) 
 
Aştept 
 
să se umple 
un pahar pe care l-ai golit, 
l-ai spart, 
l-ai abandonat.  
am pus cioburile unul lângă altul, 
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am creat un puzzle 
distorsionat 
şi gol; 
a rămas tot orfan 
de când ai uitat să-ţi iei la revedere 
la plecare.  
nu l-am mai întregit de-atunci 
l-am umplut cu nimic, 
l-am spart, 
l-am abandonat.  
Există un gol în noi pe care nu-l va umple nimeni nicio-
dată.  
Noi ştim asta, dar aşteptăm… 
Sperăm….  

(DAMIAN ALINA, Premiul I) 
 
Tălpile goale ale îngerilor 
 
Până şi politicienii noştri sunt poeţi, 
undeva, într-o secţiune de globulă albă...  
Nu a dat nimeni o lege să ne oprească din hrănit norii.  
 
Până şi Dumnezeu e poet, 
se vede limpede după tălpile goale ale îngerilor...  
Nu stă scris în Biblie 
să punem cătuşe morţilor.  

 
Eu nu ştiu dacă sunt poetă, 
pe aceeaşi cârpă am şi fard şi sânge...  
N-am citit nici Constituţia, nici Scriptura, 
aşa că îmi hrănesc morţii cu nori încătuşaţi.  
 

(TEDA PELEŞ, Premiul al II-lea) 
 
5. declaraţie 
 
marionetele părului tău 
încheagă paşi suavi pe pielea mea, 
tălpile ochilor tăi se ascund 
după toate colţurile trupului meu, 
iar râsul tău sonor îmi mângâie 
cochilia urechii, închinzându-mă în amintiri şi în vise.  
sapi mereu în mine, 
făcându-mă să-ţi simt turbina 
inimii pompând energie prin cablurile sangvine ale 
uzinei atomilor tăi.  
mă apropii de tine cu sufletul, 
nu doar cu pielea şi cu îngerul negru 
simt cum dragostea se umflă în mine 
dirijabil al lumii celeşti.  
 

(TOPLICEANU ŞTEFAN CĂTĂLIN, Premiul al II-lea) 
 
 
 

SECŢIUNEA CREAŢIE, GIMNAZIU:  
IOANA VINTILĂ, PREMIUL I 

 
CRĂCIUNUL DIN INIMĂ 
 
În binecuvântata zi a Crăciunului Sfânt, 
Trimis-a Domnul Slavei un Prunc pe-acest pământ.  
Un Prunc divin din ceruri, pe Fiul Său iubit, 
Care cu harul Duhului Cel Sfânt s-a zămislit, 
Într-o Fecioară aleasă, preabună, preacurată, 
Ce L-a născut în iesle, în ziua luminată.  
 
Astăzi Hristos se naşte în casele creştine, 
În inimile care, de dragoste sunt pline, 
Şi-n sufletele celor ce vin şi Îl slăvesc, 
În sfânta Sa Biserică cu har dumnezeiesc.  
Iar în frumoasa noapte, cei ce-L slujesc pe El, 
Cântă duios colinde cu îngerii din cer.  
 
Te rugăm, dă-ne Doamne, în ziua de Crăciun, 
O inimă curată, un suflet şi-un gând bun, 
Şi fă-ne să-nţelegem că nu mese bogate, 
Şi nici cadouri multe, în panglici colorate, 
Ci doar Hristos, Ce-i calea milei şi-a iubirii, 
Ne-ajută să ajungem, pe calea mântuirii.  

 
MESAJUL FLORILOR 
 
Împodobesc grădina ca nişte mărgele, 
Frumoase flori ce strălucesc în soare, 
Iar roua adunată de pe ele, 
Le dă aspect de fragede cristale.  
 
Narcise şi lalele înflorite, 
Se iau la dans cu fluturi şi albine, 
Iar garofiţele în rochii încreţite, 
De diamante şi parfum sunt toate pline.  
 
Crinii-mbrăcaţi în voaluri albe, 
Privesc la-nsângeraţii trandafiri, 
Care se laudă bobocilor de nalbe, 
Că dintre toate florile, doar ei au spini.  
 
Copii din toate colţurile lumii, 
Iubiţi mărgăritarele acestea vii, 
Căci cine ar mai da lumii culoare, 
De florile-n splendoare n-ar mai fi? 
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PROZĂ 
 

CĂLĂTOR ÎN AMERICA DE SUD ARGENTINA. URUGUAY. PARAGUAY. BRAZILIA 
 
raseul turistic în „Lumea Nouă” a Americii de Sud, 
cuprinzând ARGENTINA – URUGUAY – 
PARAGUAY – BRAZILIA, parcurs în perioada 15 

noiembrie – 1 decembrie 2013, cu un ghid foarte bine infor-
mat privind această parte a lumii, domnul Mihai Livescu, 
mi-a oferit prilejul extinderii orizontului de cunoaştere şi trăi-
rii unor satisfacţii deosebite prin obiectivele vizitate, prin 
perceperea oamenilor ca fiind primitori, respectuoşi şi deo-
sebit de calzi – „gianta noastră latină”, ar spune Nenea Iancu.  

După 14 ore de zbor, am aterizat în BUENOS 
AIRES, capitala REPUBLICII ARGENTINA – a doua ţară 
ca mărime din America de Sud, a opta din lume (8 milioane 
km2), cea mai întinsă ţară hispanofonă din lume, cu un climat 
variat, de la subtropical la subantarctic, cu o populaţie de 
peste 41 milioane de locuitori, 86 % dintre ei fiind descen-
denţi ai imigranţilor europeni (italieni, spanioli, polonezi, 
ucrainieni, ruşi, suedezi, germani, evrei), limba oficială este 
spaniola.  

Istoria Argentinei este relativ recentă. Populaţia indi-
genă tribală a fost „vizitată”, în estuarul fluviului La Plata, de 
Columb, Amerigo Vespucci, Magelan, primii fondatori fiind 
spaniolii Pedro de Mendoza şi Juan de Garay. Viceregatul 
spaniol Rio de la Plata, creat în 1776, desfiinţat în 1810, a 
fost cucerit de Jose de San Martin, erou naţional. În 1826, 
Provinciile Unite Rio de la Plata au devenit Republica Ar-
gentina.  

O perioadă distinctă din evoluţia istorică a Argentinei 
o reprezintă aceea a venirii, în 1946, la conducerea ţării, a 
generalului Juan Domingo Perón (1895-1974) şi a instaurării 
unui stat popular (peronist). S-a căsătorit a doua oară cu Evi-
ta Duarte / Perón, fostă actriţă şi redactor-radio, frumoasă, ta-
lentată şi ambiţioasă. Ajunsă în funcţii importante în ministe-
re, prima doamnă a ţării a impus reforme politice (votul fe-
minin) şi sociale (de ajutorare a săracilor – descamidos), a 
creat fundaţii filantropice. Evita, cum era alintată, adorată de 
mulţi, antipatizată de cei afectaţi de măsurile ei, a murit de 
cancer la 33 de ani. A interpretat-o excelent, într-un film. 
După două mandate de preşedinte ale lui Perón şi al treilea 
început, a urmat a treia sa soţie, tot artistă, Isabel, înlăturată 
printr-un puci militar.  

Actualmente Preşedintele ţării este doamna 
CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, aflată la al doi-
lea mandat, şi pentru argentinieni este, simplu, CRISTINA.  

Argentina este a doua economie dezvoltată în Ameri-
ca de Sud, după Brazilia, are un PIB de 12000 $ / locuitor, o 
populaţie de aproximativ 30 % aflată sub pragul sărăciei. 
Exportă, îndeosebi, vite şi carne de vită, cereale, combustibili 
minerali, echipamente pentru industria aero-spaţială şi pentru 
sateliţi comerciali.  

Pe plan internaţional, Argentina se mândreşte cu oa-
meni de ştiinţă, pictori, sculptori, regizori şi artişti de renu-
me, cu scriitori ca: JOSE HERNANDEZ, JORGE LUIS 
BORGES, JULIO CORTAZAS, ERNESTO SABATO, cu 
mari sportivi: DIEGO MARADONA, MARIO KEMPES, 
GUILLERMO VILAS, GABRIELA SABATINI, 
ALFREDO DI STEFANO, LIONEL MESSI ş. a. 15 % din 
populaţia masculină joacă fotbal, unii sunt înscrişi în cele 

3377 de cluburi, există şi un campionat de fotbal feminin. 
Cele mai titrate cluburi de fotbal sunt: River Plata (cu stadio-
nul Monumental), Boca Juniors (cu stadionul La 
Bombonera), Independiente Buenos Aires, Estudiantes La 
Plata ş. a. Argentina a câştigat, învingând mari echipe rivale, 
Cupa Mondială, în 1978, vedetă – Mario Kempes, 1986, – 
vedetă Diego Maradona. Marea vedetă a fotbalului internaţi-
onal, căpitanul echipei Argentinei, Lionel Messi a venit în 
România pentru a juca un meci amical cu echipa României. 
Au avut şi au cântăreţi de mare valoare: JULIO SOSO, 
SUSANA RINALDI, VALERIA LYNCH, SANDRO, 
RODRIGO. CARLOS GARDEL (1890-1935) a rămas, pes-
te timp, cel mai mare interpret de Tango. Tangoul este dansul 
naţional al Argentinei, interpretat cu înalt profesionalism, pa-
siune şi virtuozitate în localuri, milongas, şi pe stradă. Pasio-
nalul dans a fost declarat, din 2009, Patrimoniu Cultural 
UNESCO. Există sute de şcoli şi academii de Tango, festiva-
luri şi campionate naţionale şi mondiale de Tango.  

În frumoasa capitală a Argentinei, Buenos Aires, su-
pranumită, pe drept, „Parisul Americii de Sud” sau „Regina 
La Platei”, fondată în 1536, ai cărei locuitori se numesc 
parteños, am vizitat CATEDRALA „SFÂNTUL MARTIN”, 
LIBRĂRIA ATHENEO, cu rotondă şi balcoane fastuoase, 
un veritabil templu al cărţii.  

În Piaţa Republicii am admirat OBELISCUL şi, din 
exterior, TEATRUL COLON, unul dintre cele mai mari şi 
importante cinci teatre din lume, declarat, în 1989, Monu-
ment Naţional, unde au concertat celebrii: Enrico Caruso, 
Renata Tebaldi, Maria Callas, supranumită „La Diva”, Mario 
del Monaco, Regina Pacini, Luciano Pavarotti, Placido 
Domingo, Jose Carreras, Montserrat Caballé, Angela 
Gheorghiu. Am traversat cu autocarul câteva cartiere, pretu-
tindeni ne-au delectat pomii jacaranda cu suavele lor flori 
mov. Ne-am oprit în cartierul La Boca, preferat de turişti, cu 
case viu colorate, cu strada Caminito pe care se dansează 
Tango în aer liber. Tot aici se află şi faimosul stadion La 
BOMBONERA.  

 

T 
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În cartierul Recoleta am admirat FLOAREA 
GENERICĂ, monument confecţionat din aluminiu şi oţel, ce 
se închide noaptea şi se deschide ziua. Am vizitat 
CIMITIRUL LA RECOLETA, cu monumente funerare – 
opere de artă, cu mausoleele familiilor Duarte (Eva Perón) şi 
Perón. Am admirat clădiri şi parcuri din cartierul rezidenţial 
Palermo. Programul ne-a permis să ne plimbăm cu şalupa 
prin delta fluviului Parana, să vizităm staţiunea EL TIGRE. 
Trei din grupul nostru turistic (ceilalţi erau în restaurant) 
ne-am acordat şansa de a asista, în Buenos Aires, la o repre-
zentare Tango stradal în cadrul unei spectaculoase serbări 
populare cu multe tarabe, cu persoane îmbrăcate ca de car-
naval, cu exponate de arte grafice. Pe aproximativ 3 km, în 
drum spre hotel, am parcurs coridoare de magazine în aer li-
ber.  

 

 
 
Seara, am fost invitaţi la cină, unde am servit tradiţio-

nala friptură de carne de vită şi am asistat la un splendid 
spectacol de Tango. Am simţit şi am trăit pasionalul dans, fi-
ecare execuţie având povestea ei tulburătoare. Am traversat 
MESOPOTAMIA ARGENTINIANĂ, 640 km, savană şi 
pădure tropicală, situată între fluviile Rio Uruguay şi Rio 
Parana, două regiuni – MISIONES şi CORRIENTES. Am 
aflat că, în zona Misiones, în secolul XVII, au venit misio-
nari (de aici îi vine numele) din ordinul religios iezuit Com-
pania lui Iisus, s-au stabilit aici, i-au creştinat şi educat pe in-
dienii guarani. Am parcurs, cu trenuleţul şi pe podeţe, 
PARCUL NAŢIONAL IGUAZU, rezervaţie naturală tropi-
cală de 676 km, un spectacol de vegetaţie luxuriantă, decla-
rat, în 1981, Patrimoniu Natural al Umanităţii UNESCO, 
pentru a vedea CATARACTELE / CASCADELE IGUAZU, 
o minune a naturii. Două treimi din cele peste 300 de cascade 
existente se află în Argentina, celelalte, în Brazilia. Am pri-
vit, uluiţi şi încântaţi, semicercuri de cascade la nivelul căde-
rilor de apă şi deasupra lor, am admirat splendidele curcubee 
formate. Este greu de descris acest loc feeric, punct turistic 
de excepţie. Aceste cascade au cel mai mare debit de apă, în-
tre 500-6500 metri cubi pe secundă (întrec Niagara). Cea mai 
mare şi spectaculoasă cascadă este „GÎTLEJUL 
DIAVOLULUI”, apa se prăvăleşte de la 85 m, pe o lungime 
de 70 m şi o lăţime de 150 m; zgomotul ei se aude până la o 
distanţă de 3 km. Am făcut o mulţime de fotografii.  

Am traversat cu vaporul estuarul Rio de la Plata, am 
coborât în COLONIA, cel mai vechi oraş din REPUBLICA 
URUGUAY. Despre Preşedintele acestei ţări, domnul JOSE 
MUJICA, se spune că duce cel mai modest mod de viaţă, la 
ferma sa. Peste 80 % din populaţie descinde din imigranţii 
europeni, italieni, spanioli, în special. Ceilalţi sunt de culoare 

şi metişi. Limba oficială este spaniola.  
După ce am vizitat zona istorică din Colonia, oraş 

fondat de portughezi, ne-am îndreptat spre MONTEVIDEO, 
port aşezat în estuarul La Plata, fondat de spanioli în secolul 
XVIII. Predomină clădirile în stil european. În Piaţa Inde-
pendenţei am privit unele edificii oficiale: PALATUL 
PREZIDENŢIAL, PARLAMENTUL, TEATRUL SOLIS. 
În centru tronează mausoleul şi mormântul cu statuia ecves-
tră a generalului-erou Jose Artigas. În mijlocul unui parc se 
află faimosul stadion CENTENARIO pe care a avut loc 
Campionatul Mondial de Fotbal în 1950, când Uruguay a ju-
cat meciul final cu Brazilia şi a câştigat cupa. Dezamăgită, 
Brazilia a declarat doliu naţional din cauza acestui eşec. Şi 
România a participat la această competiţie, a pierdut cu 0-4. 
Cele mai galonate echipe de fotbal sunt: Peñarol şi National. 
Unii fotbalişti de renume s-au născut în Montevideo: DIEGO 
FORLAN, MARTIN CACERES, MAXI, PEREIRA. Din 
Montevideo provine şi cântăreaţa NATALIA OREIRO. 
Anual se desfăşoară carnavalul care durează o săptămână.  

Am fost invitaţi la o cină tradiţională urmată de un 
colorat spectacol folcloric în care a dominat muzica ritmată 
Candombe, interpretată de trei toboşari, declarată Patrimoniu 
Cultural. Nu au lipsit tangourile. Am vizitat frumosul oraş 
SALTO, „capitala citricelor”. Am avut plăcuta surpriză ca la 
hotelul la care am fost cazaţi să se expună steagul României. 
Din POSADAS, capitala regiunii Misiones, ne-am îndreptat 
spre REPUBLICA PARAGUAY, locuită de metişi care sunt 
majoritari, descendenţi europeni, asiatici şi indigeni – ame-
rindieni – guarani. Limbile oficiale sunt spaniola şi guarani. 
În locurile acestea, în secolul XVI au venit spaniolii, din se-
colul XVIII au venit misionarii iezuiţi ce i-au civilizat şi i-au 
creştinat pe indienii guarani, aflaţi în stare de culegă-
tori-vânători. În 1889 a fost recunoscută independenţa statu-
lui. Poporul a suferit din cauza guvernărilor dictatoriale şi a 
războaielor purtate cu Brazilia, Argentina şi Uruguay. Actua-
lul preşedinte este domnul FERNANDO LUGO, fost epis-
cop cu vederi de stânga. Am vizitat ASUNCION, capitala ţă-
rii, Capitala americană a culturii în 2009, zona centrală unde 
poliţişti ne-au păzit de eventualii hoţi. Am parcurs spectacu-
loasa MESOPOTAMIE PARAGUAYANĂ, am admirat ne-
sfârşitele plantaţii de mate, ceaiul naţional, ne-am relaxat 
într-o staţiune pe LACUL YPAKARAY iar seara, la FOZ 
DO IGUAZU, situat la graniţa cu Brazilia, Paraguay, 
Argentina, am participat la un spectacol folcloric plin de 
culoare şi de ritmuri antrenante. La toate spectacolele se 
obişnuieşte să fie salutaţi turiştii şi ţările lor, cu mirare 
(veneam de la distanţă) şi admiraţie am fost şi noi salutaţi şi 
am răspuns cu aplauze şi urale. Am continuat traseul turistic 
în BRAZILIA.  BRAZILIA, ţară cu nume de copac, declarat „arbore 
naţional”, ca arţarul în Canada sau ca cedrul în Liban, este 
cea mai mare din America de Sud (8,5 milioane km2), singu-
ra vorbitoare de limbă portugheză, a cincea ca mărime din 
lume, după Rusia, Canada, China, SUA, cu o populaţie de 
peste 195 milioane de locuitori, constituită din descendenţi 
colonişti portughezi, din imigranţi europeni, africani, asiatici, 
metişi, indieni. Brazilienii sunt un popor multinaţional şi 
multirasial, un popor muzical, distractiv, iubitor de dans şi de 
fotbal, prietenos şi ospitalier. Capitala ţării este BRASILIA, 
numirea acesteia a încheiat disputa dintre Rio de Janeiro şi 
Sao Paolo care au aspirat, în mod îndreptăţit, la statutul de 
capitală a ţării.  

Brazilia a fost descoperită şi colonizată de portughezi 
în secolul XVI, primul explorator a fost Pedro Alvares 
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Cabral. Coloniştii au adus sute de mii de sclavi africani pen-
tru a munci pe plantaţiile de trestie de zahăr şi de cafea. Bo-
găţiile locului au atras valuri de emigranţi europeni, numărul 
lor a crescut după abolirea sclaviei (1888-1889): germani, 
elveţieni, italieni, portughezi, spanioli, ruşi, evrei, japonezi, 
arabi din Orientul Mijlociu, în ultimii ani, chinezi.  

Istoria Braziliei cuprinde: perioada colonială 
(1500-1822), imperială (1822-1889). Pedro I (fiul regelui 
Portugaliei) a proclamat independenţa faţă de Portugalia şi a 
pus bazele Imperiului Brazilian, el devenind împărat. I-a ur-
mat fiul său, Pedro al II-lea care a renunţat la tron şi a susţi-
nut proclamarea republicii ce a durat până în 1963. Au urmat 
dictaturi militare, câţiva preşedinţi. Actualul Preşedinte al 
Braziliei este doamna DILMA VANA ROUSSEFF, fiica 
unui imigrant bulgar.  

Brazilia este a opta putere economică în lume, cu un 
PIB de 10000 $ / locuitor ce o situează pe locul 64 în lume. 
Produce avioane, automobile, computere, instalaţii petro-
chimice, construieşte sateliţi comerciali, lansează sateliţi, 
submarine nucleare. Exportă, în special: cafea, zahăr, soia, 
citrice, bumbac, vite. Are 2500 de aeroporturi comerciale (12 
internaţionale), 36 porturi maritime, 9 oraşe cu metrou, 
transport rutier ultraperformant. Peste 80 % dintre bogaţi 
sunt albi. Cei mai mulţi defavorizaţi sunt afro-brazilieni, sunt 
zeci de milioane de oameni săraci şi foarte săraci.  

Încântaţi de ceea ce am vizitat în Argentina – 
Uruguay – Paraguay, am staţionat în oraşul triplei frontiere, 
la FOZ DO IGUAZU, apoi am pornit spre BARAJUL 
HIDROCENTRALEI ITAIPU, construit pe cursul lui Rio 
Parana, în perioada 1975-1984, este lung de 7235 m, înalt de 
225 m, are 20 de turbine a câte 700 MW fiecare. Produce 94, 
684 GW / oră (cât 10 centrale nucleare), acoperă 1 / 5 din 
energia necesară Braziliei, peste 90% din energia Paraguayu-
lui – una dintre cele mai importante ţări exportatoare de 
energie din lume. Capacitatea lacului de acumulare este de 
29 miliarde metri cubi. La complexa construcţie au lucrat, 
timp de 10 ani, 14000 de muncitori şi a costat peste 20 mili-
arde de dolari. Cu câţiva ani în urmă, Barajul Hidrocentralei 
de la Itaipu era cea mai mare din lume, astăzi, marea con-
strucţie se află pe locul doi, după Barajul celor Trei Defilee 
de pe Yang Tze din China. Am fotografiat şi ne-am fotogra-
fiat în acest loc spectaculos din punct de vedere tehnic.  

Am avut surpriza şi bucuria de a vizita 
CATARACTELE / CASCADELE IGUAZU din partea 
Braziliei şi din partea Argentinei, una dintre minunile natura-
le ale lumii. Am parcurs, cu trenuleţul şi pe podeţe, o porţiu-
ne a PARCULUI NAŢIONAL IGUAZU, luxuriant ca vege-
taţie, paradis al sutelor de specii de păsări, unele endemice, 
pe o întindere de 1853 km2 (în Brazilia şi în Argentina), in-
trat în Patrimoniul Natural UNESCO. Am privit uluiţi, spec-
tacolul sublim al căderilor spectaculoase, printre stânci şi ca-
nioane, cu debite între 500-6500 m cubi pe secundă, specta-
col care ne-a încântat şi ne-a înfiorat în acelaşi timp.  

După 640 km parcurşi, am ajuns în CASCAVEL, 
populat de urmaşii imigranţilor polonezi, ucrainieni, ger-
mani, japonezi, apoi, în frumosul oraş CURITIBA, Capitala 
culturală a Americii de Sud, în 2003, cu cel mai eficient sis-
tem de transport urban din lume (metrou de suprafaţă), sis-
tem cumpărat pentru a fi aplicat de Primăria din Los 
Angeles. Am văzut din exterior OPERA DE SÂRMĂ şi 
MUZEUL OSCAR NIEMEYER, unul dintre cei mari arhi-
tecţi ai secolului XX. Am parcurs 380 km pentru a ajunge la 
SAO PAOLO, primul centru comercial, financiar şi industri-

al al Braziliei, sediul marilor firme internaţionale şi naţiona-
le. Denumit şi „Sampa”, Sao Paolo, ce-l are ca patron spiri-
tual pe Sfântul Paul / Pavel, este cel mai mare oraş din Brazi-
lia, unul dintre marile şi aglomeratele oraşe din lume, după 
Tokio, Mexico City, New York, Jakarta, cu peste 40 de mi-
lioane de locuitori (şi în zona metropolitană) care, după des-
cendenţă, sunt italieni, portughezi, africani, japonezi, ger-
mani, francezi, evrei, greci, arabi, chinezi.  

Locuitorii oraşului se numesc paulistanos iar cei din 
statul respectiv se numesc paulistas. În scurta plimbare, am 
privit zgârie norii impresionanţi, celebrul BULEVARD 
PAULISTA, clădirile muzeelor, marile magazine (cele mai 
scumpe), Catedrala Metropolitană. Există un Sambadrom 
(nu l-am vizitat) unde, la concurenţă cu Rio de Janeiro, se 
desfăşoară anual un mare carnaval.  

 

 
 
După 70 km de mers pe şosele impecabile, ca şi toate 

celelalte, am ajuns în frumosul oraş SANTOS, fondat în se-
colul XVI, cel mai mare port comercial al Americii Latine, 
port pescăresc şi port turistic. Aici am vizitat MUZEUL 
CAFELEI, l-am găsit uşor „după miros”, am savurat o cafea 
şi ne-am cumpărat pungi cu cafea boabe.  

Ne-am îndreptat spre MEMORIALUL PELE, dedi-
cat celui mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, declarat, în 
1958, „tezaur fotbalistic naţional”, cu interdicţia de a fi trans-
ferat în străinătate. Pe numele real – EDSON ARANTES do 
NASCIMENTO – PELE a debutat la echipa Clubului din 
Santos, pe stadionul care-i poartă numele şi pe care l-am vi-
zitat. Iubitori ai fotbalului şi amatori erau captivaţi de jocul 
lui. Performanţele lui sunt de excepţie. În 21 de ani de activi-
tate fotbalistică a jucat 1276 meciuri oficiale, din care 1120 
sub culorile FC Santos, 92 sub culorile Braziliei. A înscris 
1282 goluri din care 1087 pentru FC Santos, 77 pentru Brazi-
lia. Cu echipa Braziliei a câştigat de trei ori Campionatul 
Mondial – 1958, 1962, 1970. În muzeu sunt expuse trofeele, 
imagini cu echipele Santos şi ale Braziliei, statui, stele. Entu-
ziasmaţi, am fotografiat şi ne-am fotografiat în muzeu şi pe 
stadion.  

Ne-am deplasat 300 km pe COASTA ATLANTI-
CULUI, poposind în staţiunile CARAGUATATUBA şi 
UTATUBA. După vizitarea oraşului colonial PARATY, am 
efectuat o croazieră, am făcut plajă pe insula JAGUANUM 
şi ne-am plimbat prin pădurea tropicală. Următoarea destina-
ţie turistică, extrem de aşteptată, a fost RIO DE JANEIRO, 
situat pe Tropicul Capricornului, supranumit „oraşul miracu-
los”, fostă capitală a Braziliei coloniale, a Imperiului Portu-
galiei, a Imperiului Brazilian, a Republicii Federative a Bra-
ziliei (1889-1960), oraş aglomerat, cu 11,5 milioane de lo-
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cuitori în zona metropolitană, locuitori care se numesc 
cariocas. Aici s-au născut, printre multe alte celebrităţi, arhi-
tectul OSCAR NIEMEYER (a proiectat arhitectura capitalei 
Brasilia, clădirea sediului ONU din New York), scriitorul 
PAOLO COEHLO.  

Când spui Brasilia, spui Rio, oraşul marelui Carnaval 
de pe Sambadrom, susţinut şi protejat de guvern, oraşul ma-
rilor competiţii de pe Maracana şi de pe alte mari stadioane, 
oraşul faimoaselor şcoli de Samba şi al fastuoaselor festiva-
luri. În Rio va avea loc, anul acesta, Campionatul Mondial de 
Fotbal (ne-a dezamăgit vestea pierderii calificării României), 
în 2016 frumosul oraş va fi gazda Jocurilor Olimpice de Va-
ră.  

Cu trenuleţul am străbătut PARCUL NAŢIONAL 
TIJUCA, cu o suprafaţă de 120 km2, declarat Rezervaţie a 
Biosferei de către UNESCO în 1991, pentru a ajunge pe vâr-
ful muntelui CORCOVADO (709 m), unde se află statuia 
CRISTO REDENTOR / CHRISTOS OCROTITORUL, 
simbolul oraşului Rio, declarată, în 2008, una dintre cele 7 
minuni ale lumii moderne. Emoţionaţi, impresionaţi şi tulbu-
raţi, am privit monumentala statuie, ne-am fotografiat în 
acest loc emblematic al oraşului Rio şi al Braziliei. Statuia, 
realizată de arhitectul brazilian Heitor da Silva Costa şi de 
sculptorul francez Paul Landowski, inaugurată în 1931, re-
condiţionată ulterior, are o înălţime de 38 m, o greutate de 
1145 tone. Monumentul este vizibil din orice loc în Rio. Cu 
telecabina am urcat apoi pe CĂPĂŢÂNA DE ZAHĂR ce 
oferă o panoramă impresionantă a oraşului Rio. Am parcurs 
o parte a PLAJEI IPANEMA, locul unde s-a născut dansul 
Bossa nova şi unde s-au purtat, se spune, prima dată, bikini 
şnuruit.  

 

 
 

În mare grabă am vizitat, din exterior, stadionul 
MARACANA (se recondiţiona), cel mai mare din lume, 
cu 110 m lungime, 75 m lăţime, cu 132000 locuri, altă 
construcţie emblematică a oraşului Rio, inaugurat în 1950 
(atunci avea 200000 de locuri), stadionul de pe care, în 
1969, Pelé a marcat golul 1000 din cariera sa. Tot aici au 
avut şi au loc mari concerte, au fost ovaţionaţi: Frank 
Sinantra, Paul Mc Cartney, Sting, Madonna, Tina Turner, 
Rolling Stones ş. a Se moare, la propriu, pe marele stadi-
on, din cauza trăirilor pasionale, cele mai titrate şi mari 
rivale echipe sunt Flamengo şi Fluminense, pe scurt, 
FLA-FLU, susţinute de milioane de fani. Nici astăzi nu au 
uitat brazilienii ruşinoasa înfrângere din anul 1950, când 
campionatul a fost câştigat de Uruguay. Sunt peste 10000 
de echipe de fotbal. Idoli ai iubitorilor de fotbal sunt 
mulţi, amintim pe: EDSON ARANTES do 
NASCIMENTO / PELE, GARRINCHA, „geniul driblin-
gului”, TOSTAO, GERSON, CARLOS ALBERTO, 
ROMARIO, RONALDO.  

Performanţele fotbalistice ale Braziliei sunt 
deosebite, a fost câştigată Cupa mondială de cinci ori. În 
1958, a învins, în Suedia, ţara gazdă, cu 5-2, vedetă – 
Pelé. În 1962, a învins, în Chile, Cehoslovacia, cu 3-1, 
vedetă – Garrincha. În 1970, a învins, în Mexic, Italia, cu 
4-1. În 1994, a învins, Italia, în Italia, după lovituri de 
penalty vedetă – Romario, În 2002, a învins, în Coreea de 
Sud, Germania, cu 2-0, goluri marcate de Ronaldo. Anul 
acesta Brazilia speră să câştige trofeul. Hai, Brazilia! 
Printre marii rivali ai Braziliei se află Argentina şi 
Uruguay.  Am vizitat SAMBADROMUL, ne-am imaginat 
agitaţia festivităţilor extrem de colorate, defilarea Şcolilor 
de Samba cu prilejul marelui Carnaval din februa-
rie-martie, cel mai mare şi important carnaval din lume. 
În centrul oraşului am vizitat BISERICA CANDELARIA, 
capodopera secolului XIX, PALATUL IMPERIAL, 
MÂNĂSTIREA benedictină SAO BENTO, 
CATEDRALA METROPOLITANĂ, o construcţie ultra-
modernă. Marea bucurie a unora dintre noi a fost aceea de 
a participa la un Spectacol SAMBA, de a simţi ritmurile 
antrenante şi muzicalitatea dansului emblematic al Brazi-
liei, de a admira frumuseţea şi talentul dansatoarelor, 
costumaţiile lor spectaculoase, talentul acrobaţilor.  

 
În ultima zi, ne-am apropiat, atât cât a fost permis, 

cu ghidul local, de favela ROSINA, numai în Rio sunt 
aproximativ 800 favelas (cartiere ale săracilor), construite 
pe dealuri – din asemenea zone provin mulţi dansatori, 
fotbalişti, artişti, dar şi infractori. Ni s-a arătat, de la dis-
tanţă, sediul unei Poliţii speciale ai cărei oameni de ordine 
întâi lovesc profesionist infractorii şi după aceea îi întrea-
bă cum şi de ce au comis faptele respective. Înainte de a 
ajunge la aeroport pentru a ne întoarce în ţară, ne-am re-
laxat pe PLAJA COPACABANA, una dintre cele mai 
frumoase din lume, cu pavajul alb-albastru ce imită valu-
rile oceanului, şi am dus cu noi amintiri de neuitat.  
 

Prof. univ. dr. Elena MACAVEI 
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PĂTRU ONULUI (II) 
 

e la locul lui, din strana de către Purcel, la 
cea dintâi strigare, Ilie doar că nu turbă. Bă-
nuia el că ceva se întâmplă, dar cum reuşise-

ră să ţină în taină un aşa lucru mare, mai că nu-i ve-
nea să creadă. Vestea uluitoare îl ţintui locului. Pă-
rea o stană de piatră, nemaiînstare de nimic. Bombă-
nea întruna: Mili a mea cu altul?! Şi eu să nu mai 
pot face nimica?! Chiar aşa să mă lege ei de mâni şi 
de picioare?!  

Prins într-acest vifor turbat, o pâclă ceţoasă i 
se aşternu pe ochi, sângele i se urcă cu repeziciune 
în obraji, urechile i se aprinseră, capul îi vâjâia ame-
ţitor şi-o amărăciune deznădăjduită, dureroasă, îi co-
borî în suflet. Pe frunte îi apăruseră broboane reci, 
cu batista, culmea, tocmai cea dăruită de Mili!, por-
nind a le îndepărta, ascunzându-le între cutele ei. 
Neliniştea şi supărarea ce-l cuprinseseră numaidecât 
s-au transformat într-o mâhnire mohorâtă, neagră, 
simţindu-se îndată cuprins şi de-un sentiment de 
umilinţă, mai-mai să-l dea gata, cât era el de voinic! 
În inimă i se cuibări o ură amară şi seacă împotriva 
tuturor. Ar fi vrut să iasă din biserică, dar asta l-ar fi 
dat de gol şi mai tare şi n-ar fi dorit să se facă de ru-
şine în faţa tuturor. Iar Mili, Doamne, cât mai ţinea 
încă la ea!, să-l vadă suferind. Încerca să ascundă to-
tul în lăuntrul fiinţei sale. Şi-ar fi dorit, de s-ar fi pu-
tut, şi-ar fi fost mai fericit, să dea pe moment ortul 
popii, să se fi sfârşit pe loc, să scape de o aşa nemai-
pomenită batjocură.  

Din pod, unde fetele urcau duminică de dumi-
nică să lase loc nevestelor şi celor mai în vârstă în 
pronaos, Mili, răsfăţată cu iubirea lui până mai ieri, 
băgă de seamă cum anunţul popii îl pusese pe jar. 
Căzut şi sub focul atâtor priviri întrebătoare, căci 
lumea cunoştea prea bine relaţia dintre ei, se făcu 
acum, din ce era aprins, roşu ca para focului, în vre-
me ce sufletul ei, mereu cernit de la despărţirea de 
Ilie, se făcu negru tăciune. Cum nu i-ar fi sărit 
într-ajutor, să-i ia suferinţa cea aspră căzută asupra 
lui, cum nu l-ar fi mângâiat, cum nu i-ar fi spus vor-
be de-mbărbătare după cum doar ea ştia. Mai cu 
seamă acum când întâile semne ce-i veneau dinspre 
pântece anunţau plămădirea rodului iubirii lor! Şi câ-
te nu i-ar fi spus şi făcut ca Ilie cel drag al ei, de 
acum cu mult mai drag, să nu sufere într-atâta! Sim-
ţea cum sudori reci îi brăzdează spatele, cum o dure-
re crudă i se aşterne pe inimă şi cum ochii prind a i 
se umezi.  

Neputincioasă şi amărâtă, icni mocnit în colţul 
năframei: Ilie, Ilie, dragu meu drag! 

 
* 

 

Nunta se făcu în casa lui Pătru, casă de piatră, 
cu încăperi mari, tindă şi casă dinainte spaţioase, 
comunicând între ele. Scoseseră bobura, paturile ce-
le de toate zilele, lada de haine şi cine le mai ştie câ-
te or fi avut prin casă, de la locul lor, adăpostindu-le 
pe toate în şură. Ce culcuş confortabil îşi trăsese 
Lăbuş, câinele lor, alb şi lăţos, în vârful patului! 
Trecut binişor de amiază, înaintat prin ani, moţăia 
acolo, în lumea lui, ziua-ntreagă, nederanjat de ni-
meni şi de nimic. Nici chiar de zarva pregătirilor.  

Pe pereţi au fost aşternute covoare şi dantelă-
rii, doar icoana Maicii Domnului, cu mănunchiul de 
busuioc la sân, mai păstrându-şi locul între ferestrele 
din fundul casei dinainte. Sub oblăduirea căreia tâ-
năra pereche îşi făcea acum intrarea în frenetica şi 
fierbintea rostogolire a vieţii.  

Laviţe şi mese lungi se înşirau înghesuite pe 
lângă pereţi ca să lase loc cât mai mult jocului. Că 
până la urmă cântecul şi jocul, petrecerea în sine, al-
cătuiau suportul nunţii. Dacă nuntaşii cântă, joacă 
şi-şi petrec, râsul şi veselia stăpânindu-i pe toţi deo-
potrivă, nunta e reuşită. Mâncarea şi băutura aproape 
că nu le mai iau în seamă. De nu, totul se duce pe 
apa sâmbetei. E drept că şi ceteraşii îşi aveau partea 
lor în reuşită. Dacă ei stăpâneau bine instrumentul şi 
puneau la centimă melodia în piciorul jucătorului, 
satisfacţia era deplină. Că nu degeaba strigau ei, ju-
cătorii: Zi, ţigane, cum îţi spui,/ Dacă nu pune-o de 
cui!/ Zi, ţigane, cum îi vrea,/ De picioare, grija mea! 
Jucau de se-ncingea văzduhul, că şi lămpile cu greu 
îşi mai trimiteau lumina peste lumea-nvolburată, de 
multe ori dând semne de sufocare. În zadar le tot ri-
dicau feştilele, că scoteau mai mult fum decât 
să-mprăştie lumină.  

Ţăcheş, ceteraşul satului, român de viţă bună, 
el, ştiindu-şi prea bine originea – provenea dintr-o 
familie cu mulţi feciori, fiecare îmbrăţişând câte o 
meserie căutată în sat şi în jur, unul dulgher, altul zi-
dar, altul comerciant ş. a. – nu schiţa nici cel mai 
mic gest de iritare auzind strigătura trimisă ţiganului. 
Îşi fixă locul cu ceva mai sus, pe un scaun, în uşa 
dintre camere, de-acolo făcându-se mai bine auzit, şi 
de unii, şi de alţii, înălţat binişor deasupra tuturor. 
Aşa, având deschidere mai largă, stăpânea cu uşurin-
ţă mulţimea, intuind gândurile şi preferinţele tuturor, 
în stare să prevină orice nemulţumire sau gest nesă-
buit. Îl necăjea doar frizura, cu cărarea pe stânga, 
căci câteva şuviţe impertinente îşi părăseau mereu 
locul şi, aşternute peste ochi, îi stânjeneau supărător 
vederea. Lăsa atunci, pentru câteva momente doar, 
pe condoraş, să ţină numai ritmul, cu dreapta 
ducându-le şi aşezându-le vrăjmaş acolo unde li s-ar 
fi cuvenit să stea. Nu mai lua-n seamă căldura năuci-
toare ce umbla pe-acolo, pe sus, năpădindu-l toate 

D 
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apele, căci meşteşugul îi era mult prea drag, în faţa 
lui toate pălind. Se mai liniştea oarecum când o în-
torcea pe dor şi jele, când lumea se aşternea la mese, 
poftită de vornic să guste din bucatele socrilor mari 
şi mici. Atunci sufletele vibrau altfel, fiecare 
trăindu-şi amarul, suferinţa şi aleanul, doar de el şti-
ute. Cu sufletul împovărat, Ţăcheş le trăia la rându-i 
durerile, mărturisindu-şi-le prin corzile viorii sale. 
Le ştia prea bine ofurile, cântarea agreată de fiecare, 
picurându-le în auz duios şi fin, plângător şi blând, 
cântec dumnezeiesc, coborât de-a dreptul din înaltul 
cerului.  

Îi condusese către cele sfinte, spre altar, pe 
Pătru Onului şi pe Mili a Firuţei Văsălicii, naşii 
Zânove cu nevasta lui Anica, îndată după încheierea 
strigărilor, făcute trei duminici la rând în biserică de 
popa Onofrei, cu toţii temându-se să nu apară ceva, 
care să scoată lucrurile de pe făgaş. Cum, de altfel, 
existau atâtea motive care ar fi putut prea lesne să se 
arate! Făcură tot ce era îndătinat să facă în timpul 
cununiei, să aibă de-a pururi o căsnicie curată 
şi-mbelşugată. Ba încă Mili îl mai şi călcă pe picior 
pe Pătru, semn că-şi dorea să-l domine cât mai apă-
sat. Un mic incident se petrecu la Isaie, dănţuieşte!, 
fapt pe care însă cei mai mulţi nici nu-l luară în sea-
mă. Spre sfârşitul slujbei cununiei, în vreme ce în-
conjurau masa şi treceau pe la icoane săvârşind acel 
dans ritualic, de cum auzi cântându-se: Fecioara a 
avut în pântece/ şi a născut fiu pe Emanuel, Mili, fu-
rată de alte gânduri!, se împiedică de treapta din faţa 
altarului, mai-mai să se prăbuşească. Atentă, naşa 
Anica o sprijini numaidecât şi-o adusese repede la 
cale, că multă lume nici nu băgă de seamă ce se pe-
trecu. Doar unele mai bătrâne, ce vedeau şi citeau în 
toate, se minunară: Ăştia n-ajung cu bine la cap, tu 
dragele mele! Ăsta nu-i sămn bun!  

În loc să se bucure de căsătorie şi de toate ale 
ei, oficializate acum prin cununie, cu trimitere direc-
tă la scopul căsătoriei, finalizată cu naşterea de 
prunci, taina ce-o purta cu sine o răscoli într-atât pe 
tânăra mireasă că era cât pe-aici să se trădeze.  

Era în târziul toamnei, înaintea prinderii pos-
tului de Crăciun, o duminică cu vreme luminoasă, 
aşa cum, ca o ultimă zvârcolire, se mai arată din 
când în când zile frumoase, aducând aminte de cele 
atât de minunate de până mai ieri.  

Graba cu care se petrecură toate îi veni tinerei 
neveste cum nu se putea mai bine. Ca o mănuşă îi 
picase, astfel că naşterea pruncuţului cel nou, ce ur-
ma să vină, se petrecea atât de firesc, fără a da cuiva 
de bănuit nici pe departe. Era, de data asta, rândul ei, 
a lui Mili, să constate că-n tot răul e şi-un dram de 
bine. Acceptă, prin urmare, oarecum mai împăcată 
ceea ce-i fusese hărăzit.  

Şedeau acum mulţumiţi în fruntea mesei, fie-
care trăindu-şi în felul lui satisfacţiile momentului, 

unul că-şi văzu nevasta alături, cealaltă că-şi putu 
acoperi păcatul săvârşit.  

Făcură şi copii, unul după altul, în recuperarea 
timpului pierdut, şi de unul, şi de celălalt. Întâiul, cel 
făcut din dragostea cea mare cu Ilie, se arătă încă de 
la început a fi cu totul deosebit, un copil sănătos şi 
robust, voinic, oarecum prea voinic, venit cu ceva 
mai devreme pe lume. De cum creştea, trăsăturile ce 
prindeau a se defini semănau tot mai vădit cu ale ta-
tălui său: Vai, tu dragă, îi zicea deseori Firuţa, parcă 
te-ai uitat numa la Ilie, de l-ai făcut aşa păpuşit, 
numa după chipul lui! Părea mulţumită, şi făloasă, 
de-aşa pruncuţ ivit în casa lor, fără măcar a bănui 
ceva. Ilie fusese, se pare, mereu în gândul ei şi de 
aceea aducea atât de mult cu el. Că altminteri – îşi 
zicea ea – n-are cum fi!, toate curgând firesc de când 
căsnicia cu Pătru se pusese pe roate. Când el era de 
faţă, era tot Pătru, se minuna ea cu glas tare în stare 
s-audă şi cei ce treceau pe drum, de parcă l-ai fi fă-
cut numa tu, Petre dragă! Şi Pătru, ca tată, radia de 
bucurie, mândru la rându-i de aşa ispravă! Numai că 
sămânţa sa ajunsese printre spini şi bolovani şi n-avu 
cum prinde rod, locul cel mănos şi roditor fiind ocu-
pat de sămânţa altuia, ieşit mai devreme la semănat!  

Ar fi vrut să-l boteze cu numele său, ca orice 
bărbat ce se simte tare şi mare în casa lui, vorba vi-
ne!, dar se lovi de poziţia hotărâtă a femeii gândind 
la adevărul adevărat. Numai că nici aşa n-ar fi dat 
cum trebuie, judecă şi ea în cele din urmă, căci, de la 
o vreme ar fi stârnit mânia soţului, mereu cu numele 
fostului iubit pe buze. Aşa că îl boteză c-un nume 
apropiat de cel al tatălui ei, Vasile, să-i fie şi lui fă-
cută voia pe deplin. Ca unui proaspăt şi mândru bu-
nic! 

Mereu în luptă cu timpul, naşterea următoare 
le veni şi ea într-ajutor, aducând pe lume doi prun-
cuţi deodată, pe Valeria şi pe Silviu, doi copii dolo-
fani, cu păr auriu, semănând leit, feciorul cu mama, 
iar fata cu tata, pesemne să-i împace pe amândoi. 
C-o sarcină, Mili scurtă drumul către împodobirea şi 
îmbogăţirea casei cu suflete noi, cu florile cele mai 
vii şi mai strălucitoare ale pământului. O bucurie 
luminoasă şi blândă se putea citi pe chipul ei istovit, 
o bucurie stinsă în cele din urmă într-un surâs me-
lancolic şi trist. Ştia ce o aşteaptă crescând doi plozi 
deodată. Oricum, privindu-şi îngeraşii, părea a zice 
că pe lume nu sunt alţii mai frumoşi decât pruncii ei, 
asemenea puilor împănaţi ai păunului.  

În scurt timp ea deveni sufletul casei, şi mai 
ales al bărbatului, raza care lumina calea tuturor.  

 
Ioan POPA 
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15.  
inu se ridică din pat şi se uită la ceas. Se vârî apoi 
din nou, sub pătură. Mai erau zece minute până la 
ora 6,45 când trebuia să se scoale, ca să se poată 

pregăti calm, într-un tempo decent, pentru plecarea la ser-
viciu. Îi plăcea să stea dimineţile aşa, fără să mai doarmă, 
cu ochii închişi şi să-şi facă în voie, tot feluri de planuri. Să 
se gândească, dar nu la orice. La un subiect anume. Cineva 
de dinlăuntrul lui, îl căuta vrând – nevrând, pe omul care 
prin anii ’60 stârnise în orăşel atâta senzaţie. Atunci nici nu 
se mai vorbea despre altceva în localitate. Acum Dinu re-
cunoştea că imaginea pe care şi-o formase despre Frimu fu-
sese una superficială şi prea nefondată. Imaginea acestuia 
rămăsese în mintea lui ceva confecţionat mai mult din ceea 
ce auzise despre omul care îşi vânduse scheletul şi nu din 
ceea ce văzuse. Îşi amintea cum toată lumea îl condamna 
referindu-se mai ales la faptul că nu era un gest creştin, dar 
nimeni nu se întreba de ce omul acesta ajunsese până acolo, 
încât să-şi vândă scheletul. La urma urmelor, să şi-l vândă 
numai pentru o biată pensie? Şi el, Dinu, îşi vedea deja oa-
sele golite de carne, carnea şi pielea aruncate la coş, apoi 
oasele spălate frumos, lustruite, lăcuite cu atenţie şi prinse 
în sârmă fină de cupru, pentru ca scheletul să-i stea în pozi-
ţie bipedă, bine fixat în acelaşi timp pe un suport de metal.  

Sări în picioare, se spălă, se bărbieri, se îmbrăcă, 
sorbi repede cafeaua şi, ronţăindu-şi croasantul, ieşi pe uşă 
în stradă. Nimic mai banal. Tocmai atmosfera anunţa o zi 
umedă, eventual una cu ploaie deasă, băcănită, care urma 
să înceapă din moment în moment. Ieşi în stradă cu punga 
subsuoară şi încă îmbucând ultimul dumicat. O luă la pas, 
pe lângă clădiri, parcă cu oarecare nesiguranţă, ca şi cum 
n-ar fi ştiut încotro are l-ar duce paşii. Ca niciodată, şi-ar fi 
dorit să ajungă la serviciu mult mai târziu, ca să poată hoi-
nări admirând coafurile multicolore ale arţarilor care străju-
iau din loc în loc trotuarul. Avea senzaţia că privea pentru 
ultima oară minunăţiile astea. La acea oră matinală, cu ae-
rul mai proaspăt ca oricând, cu toată presiunea scăzută, oră-
şelul se desfăşura sub picioarele lui grăbite şi ale celorlalţi 
pietoni, ca o ibovnică nărăvaşă gâfâind, gata să cedeze. Cu 
mersul destul de temperat, Dinu descoperea acum parcă 
pentru prima oară, ceva nou în fiecare obiect întâlnit. Aşa 
cum nu i se mai întâmplase niciodată. Zidurile clădirilor, 
martore peste timp, nu mai erau cele pe care cu o zi 
mai‘nainte, le văzuse. Ferestrele la fel. Fiecare poartă, mai 
ales cele în zid, cu partea superioară în semicerc, foarte 
vechi, medievale. Alte porţi mai mult discordante, moder-
nizate aşa fără rost, în funcţie de buzunarul proprietarului şi 
de orgoliu, serveau ca umplutură. Toate aveau ceva în plus 
de spus în acea dimineaţă. Sau parcă numai şuşoteau între 
ele…  

Tocmai lăsa în urmă strada bisericilor şi acum i se 
deschidea în faţă principala panoramă a centrului oraşului, 
cea cu catedrala catolică înălţându-se semeaţă spre cer. 
Grăbi pasul fără să-şi dea seama de ce. Abia în faţa catedra-
lei realiză că, fără să vrea, gândul îl ducea la acel om înalt, 
uscat de înalt, pe nume Frimu pe care-l văzuse o singură 
dată, în copilărie, în parcul de vizavi de catedrală şi despre 

care se zvonise că ar fi murit demult. Simţi un nod în gât. 
Da, o eventuală discuţie cu acel om, în adolescenţă sau chi-
ar în copilărie, ar fi însemnat foarte multe pentru el. Mai 
mult, era acum convins că o discuţie cu Frimu, la vremea 
aceea, ar fi însemnat pentru el o şansă în plus. Era ca atunci 
când relatările noi ale celor din jur despre cunoscuţi comuni 
din copilărie, trecuţi demult în veşnicie, ar avea capacitatea 
de a schimba ceva, de a se suprapune peste vechea imagi-
ne, o alta, spre a o deforma sau de a o vedea dintr-o altă 
perspectivă, poate nebănuită. Ei bine, el totuşi credea că 
imaginea din copilărie despre orice lucru sau persoană, nu 
va putea fi schimbată niciodată de nimeni. Cu alte cuvinte, 
oricât de defăimătoare aveau să fie noile veşti despre dom-
nul care-l fascinase atât de mult pe Dinu, ele nu vor putea 
(cel puţin aşa simţea el) deforma imaginea cu care se întâl-
nise atunci în copilărie. Ce ar fi trebuit să facă acum? Să 
renunţe la acel vis, pentru că cineva din oraş ar avea acuma 
chef să întineze personalitatea lui Frimu? Să-l facă beţiv, 
curvar sau chiar homosexual? Să facă din el un veritabil 
turnător la securitate, numai aşa că sfidase cândva nişte 
norme de bună purtare?  

În primul rând, Dinu voia să-l ştie aşa pe Frimu, 
cum îl cunoscuse. Să nu schimbe nimic în fizionomia lui. 
Aşa cum îi memorase trăsăturile, gesturile, numai din pri-
viri. Fără să fi schimbat niciodată niciun cuvânt cu el. Să-l 
cunoască după mers. Să-i simtă eleganţa. Să vadă în el 
omul care şi azi i-ar putea da o neţărmurită poftă de viaţă, 
un elan nebănuit.  

 
16.  
Ajunse pe trotuarul cu pricina şi-şi dete seama că se 

abătuse de la traseul lui zilnic, spre şcoală. Acum era clar şi 
de ce se abătuse. Ca să refacă (pentru a câta oară?) traseul 
începând din parc, de unde Frimu cu prietenul său părăsise-
ră atunci banca şi până la grădina de vară a restaurantului. 
Ca şi cum după orele de serviciu n-ar fi avut timp suficient 
să revină pe acest trotuar şi să încerce să retrăiască acele 
clipe din copilărie, când împreună cu alţi copii, în acea zi 
strălucitoare de vară, îl urmărise pe Frimu pas cu pas. Îna-
inta pe acelaşi trotuar, pe sub ferestrele larg deschise, de 
unde atunci răzbăteau acorduri de fanfară şi un miros de 
mobilă veche. Lui Dinu îi era întipărită în minte ziua aceea 
de 23 august cu defilarea, fiindcă în martie acelaşi an, ur-
mărise la televizorul domnului doctor evreu care locuise pe 
aceeaşi stradă, dar puţin mai jos, înmormântarea lui 
Gheorghiu-Dej. Adulmeca parcă şi acum mirosul de hamei 
ce năvălea dintr-o curte unde probabil se îmbutelia bere, ca 
în ziua însoţirii lui Frimu.  

Dinu nu găsea nici acum, la maturitate, plauzibilă 
vina pe care unii concitadini i-o aduceau lui Frimu. Cu ce-i 
deranja Frimu pe locuitorii oraşului? Cu ce greşise el că-şi 
vânduse scheletul? Ştiau oamenii de rând ce însemna 
atunci să-şi vândă cineva scheletul? Şi, la urma urmei, cu 
tot nonconformismul, Frimu putea avea un suflet bun. Sau 
poate tocmai de aceea. Cert era că acest domn poate găsise 
şansa, unica şansă de a demonstra ceva în faţa întregii lumi. 
Ceva ce nimeni nu înţelegea. Tocmai gestul acesta de în-
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drăzneală îi dădea parcă un aer de aventurier. Făcea să fie 
îndrăgit atunci de toţi copiii, ca şi Robinson Crusoe, ca 
Robin Hood sau Cavalerul Pardalian, şi în special de copi-
lul din el.  

Simţea că, refăcând itinerariul de atunci, dintre parc 
şi restaurant, se apropia tot mai mult de personajul lui de o 
viaţă: Frimu. Îl vedea mergând lent în faţa lui, pe trotuarul 
larg. Îl vedea mai apoi, intrând în gangul care se pierdea în 
Grădina de vară a restaurantului. Ajuns acolo, se opri în fa-
ţa porţii. Privi prin crăpăturile scândurilor, ca şi cum de 
atunci el, Dinu, n-ar fi păşit niciodată în Grădina de vară şi 
nu s-ar fi lămurit că nu era vorba de niciun gang. Văzu şi de 
data aceasta, o curte largă ce se deschidea între zidul restau-
rantului şi zidul casei vecine năpădit de iederă. Această 
constatare însă nu-i schimba cu nimic mai întâi dorinţa de a 
şti cât mai multe despre moartea lui Frimu, şi mai apoi de 
a-i urma exemplul.  

Privi la ceas. Se dezmetici şi grăbi pasul spre şcoală. 
Mergând aşa, în pas alert, pe strada alăturată, deodată se 
trezi, ca prin minune, pe un alt traseu, pe o cu totul altă 
stradă, paralelă cu aceasta, adică cea care duce spre cimiti-
rul nou al oraşului. Mergea de fapt, cu un grup de colegi de 
şcoală în coloană, pe trotuarul din spatele terenului de sport 
al şcolii, spre cimitir. Observă că era chiar în spatele fostu-
lui coleg, profesor de matematică, pe nume Sergiu Marchiş, 
despre care parcă ştia că murise cu aproape patru ani în ur-
mă şi care vorbea aprins cu cineva necunoscut din stânga 
lui.  

Îi admiră din nou, lui Sergiu costumul de gală, ca-
re-l făcea mai înalt decât era, gândindu-se că şi el avusese 
în tinereţe pantaloni de aceeaşi culoare, comozi, chiar dacă 
buzunarele le erau strâmte, croite pe orizontală şi nu pe ver-
ticală, cu acea proeminenţă în josul cracului. Dinu ar fi vrut 
să-i facă un compliment, dar el nu prididea să termine dis-
cuţia cu acel cetăţean necunoscut, venit la întâlnire. Vorbea 
înfocat trăgând fumul cald din ţigară şi închizând uşor ochii 
de plăcere. Explica plin de vervă. Şi Dinu nici nu voia să 
creadă Sergiu că-l măguleşte sau, din contră, că ar intenţio-
na să-l ia peste picior. După cum auzea Dinu, Sergiu era 
dispus să-i prezinte colocutorului său, fiecare centimă de 
loc, fiecare stradă ce duce spre cimitir, fiecare intersecţie, 
fiecare capăt de stradă, fiecare casă, fiecare poartă, unde ci-
ne locuia într-o altă vreme, ce fete frumoase erau atunci şi 
ce plimbări memorabile pe sub sălciile de lângă vale. Era 
ca şi cum respectivul, fără aceste poveşti de altădată, ar fi 
vizitat acum zadarnic cimitirul. Lui Dinu i se păru că pre-
zentarea lui Sergiu era ca un fel de iniţiere.  

– Uite ce nor ne aşteaptă! – se auzi un glas feminin 
cunoscut, din spatele coloanei.  

 
17.  
În adevăr, de dincolo de cimitir, cerul plumburiu, ca 

de şmirghel, inspira teamă. Tresări Sergiu. Tresari şi străi-
nul cu părul creţ scăpat în şuviţe pe sub borurile pălăriei, cu 
care povestea, întorcându-şi faţa spre Dinu. Cu toate că se 
uita cu coada ochiului şi la Dinu, acesta nu-i distingea clar 
trăsăturile. Ca şi cum străinul acela n-ar fi avut nici ochi, în 
locul acestora având numai două dâre de umbră, nici 
sprâncene şi nici nas. Doar gura i-o observă Dinu, pasager, 
gura întredeschisă, cu strungăreaţă largă între incisivii de 

sus; gura cu buza de sus uscată, incapabilă să mai acopere 
dinţii galbeni probabil de la atâta fumat. Deodată pe Dinu îl 
scutură un fior sinistru: avu senzaţia că străinul trăgea de 
moarte chiar atunci, în plin mers, şi de aceea rămăsese cu 
gura întredeschisă, adică ceva imposibil, deoarece el păşea, 
mergea în faţa lui şi asculta cu luare aminte povestea lui 
Sergiu Marchiş. În acelaşi timp, profesorul de matematică 
îi făcu semn şi lui Dinu că, în definitiv, n-are să-l sperie no-
rul. Ca şi cum ar fi spus cu nonşalanţă: „Şi chiar dacă 
ne-om înzăpezi, ce-a fi?” Femeile din coloană, cu zulufi în 
păr, cu degetele blindate de aurul inelelor fin lucrate, parcă 
gătite de bal, fie îmbrăcate în deux-pieces sobre, fie garnisi-
te în voaluri multicolore şi transparente, deschiseră discuţia 
despre umbrele. Ar fi trimis pe cineva undeva în vecini du-
pă o umbrelă. Mărşăluiau toţi pe trotuarul mai mult decât 
vetust, crăpat şi Dinu imita acel mers cazon obligatoriu. 
Ajunseră prin faţa bisericilor. La prima biserică, cea de rit 
răsăritean, lui Sergiu se auzi mai pronunţat, vocea de bas, 
lucioasă:  

– Aici se opreşte convoiul mortuar întotdeauna, ca 
să se citească o evanghelie. De când lumea e aşa. Aici se ci-
teşte, domnule, o evanghelie şi nimic mai mult...  

Străinul făcea din cap zicând că ştie. Pe toate le ştia 
străinul. Nimic nu era să nu ştie. Parcă şi el copilărise cân-
dva pe străzile astea şi se plimbase seara şi noaptea pe sub 
castanii în floare.  

– Pe aici mergeam la şcoală şi veneam de la şcoală 
– păru a spune el – Că era vreme bună, că era soare; că era 
cer senin sau viscol şi nici ţipenie de om în cale. Lumea stă-
tea în casă la foc. Şi la colindat mergeam tot pe-aici. Pe tro-
tuarul acesta şi pe cel de pe partea cealaltă a şoselei. Şi câţi 
morţi a condus la groapă şoseaua asta până să fie ea însăşi 
moartă. Şi pe cei ai mortului i-a condus tot ea... Pe morţii 
care-şi îngropau morţii, cum spune la cartea sfântă.  

Străinul nu se mai sătura de priveliştea pe care o re-
cunoştea parcă şi tot mai mult şi din când în când, în răs-
timpuri, zicea cu gura uscată: „Ştiu”. Iar lui Sergiu nu-i tre-
cea prin cap să schimbe foaia, cum se spune, şi să zică: „Păi 
dacă ştii, la ce să-ţi mai spun?” Nu. Sergiu vorbea în conti-
nuu, ca şi cum cel cu care vorbea, trebuia să uite de o anu-
mită durere sau, muribund fiind, să-şi amâne moartea. Fra-
zele lui Sergiu erau ca nişte saci de iută în care erau îndesa-
te cuvinte de orice fel. Numai să se umple sacii. Fără să le 
caute sau să le verifice. Fără să ştie ce hram poartă cuvinte-
le acelea. Le prindea, aşa cum prinzi găinile din ogradă, 
pentru a merge la piaţă cu ele, să le vinzi, şi le îndesa acolo 
în saci până la sufocare. Dinu era convins că aşa trebuia. Să 
povestească mult, mult de tot, şi să nu-i pese dacă cineva ar 
observa vreo deraiere. Vreo stâlcire a împreunării termeni-
lor. A sensurilor. Atunci străinul se mai întoarse o dată spre 
Dinu, în mers, ca să sublinieze un cuvânt, o sintagmă chiar. 
Profesorul parcă simţi în acel moment, că străinul din faţa 
lui, înalt, uscat de înalt, cu paşi mari, hotărâţi, nu putea fi al-
tul decât omul care, în vremea copilăriei lui îşi vânduse 
scheletul.  

(Fragmente din romanul  
Sindromul de exaltare în sud-estul Europei) 

 
Nicolae SUCIU 
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VIAŢA CĂRŢILOR 
 

DIN ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ A LUI TIMOTEI CIPARIU.  
ÎNDRUMĂTOR AL ŞCOLARILOR PENTRU O COMPORTARE CIVILIZATĂ 

 
urprinzătoare în bogata operă cipariană această 
broşură, o traducere din germană, un fel de „Cod 
al manierelor elegante”, tipărită la Blaj, în Ti-

pografia Seminarului în 1855.  
Surprinzătoare, dar explicabilă. În 1854, la un an 

după instalare ca mitropolit al Bisericii Blajului, a lui 
Alexandru Şterca Şuluţiu, Timotei Cipariu este numit di-
rector al Gimnaziului Superior Greco-Catolic „Sfântul 
Vasile cel Mare” din Blaj, demnitate pe care o va deţine 
peste două decenii. Printre alte multe preocupări, Ci-
pariu a avut în vedere, şi educaţia 
civică a şcolarilor şi seminariştilor 
blăjeni, aşa cum sublinia Sextil 
Puşcariu, într-un articol omagial 
din 1905, la centenarul naşterii 
marelui cărturar blăjean: „Noi azi 
abia putem pricepe cum un savant 
de mărimea lui Cipariu a putut să 
se îndeletnicească cu traducerea 
Codului manierelor elegante. Ceea 
ce azi ne pare aproape ridicol, 
atunci era o cerinţă pe care ochiul 
său pătrunzător a priceput-o. Darul 
său de a da în tot chipul ajutor ace-
lor tineri nedibaci cari veneau de 
la sat să se pregătească pentru 
viaţa mare de conducător de 
turme, i-a dictat să se smulgă de la 
ocupaţiile sale favorite de învăţat, 
precum a mai făcut-o de atâtea ori când scria manuale de 
şcoală, când redacta cărţi bisericeşti şi când scotea „În-
văţătorul Poporului”, foaie românească pentru popor” 
(v. Sextil Puşcariu, Timotei Cipariu, în „Luceafărul”, 
An. IV. 1905, nr. 15-16, p. 316).  

Plecând de la această constatare, profesorul blă-
jean Ştefan Manciulea, un pasionat de cercetarea vieţii şi 
operei lui Cipariu, detalia expresiv aceste argumente: 
„Şcolarii Blajului începând cu data deschiderii 
«Fântânilor darurilor» – 1754 – şi până aproape de zilele 
noastre, erau veniţi aproape majoritatea din lumea sate-
lor, unde părinţii lor duceau o viaţă simplă, patriarhală, 
lipsită de confort, dar şi de influenţele atât de nefaste ale 
mediului orăşenesc. În casele ţăranilor – de multe ori şi 
în ale preoţilor şi învăţătorilor – traiul de toate zilele era 
foarte modest. Hrana o aveau din produsele gospodăriei, 
iar masa o luau cu toţii în comun. Până spre sfârşitul se-
colului trecut (sec. al XIX-lea n. n.), sătenii prânzeau, 
amiezeau şi cinau laolaltă, servindu-se de un singur blid 
de pământ. Cuţitul era unul pentru casa întreagă, alături 
de câteva linguri de lemn, iar furculiţa era o sculă ne-
cunoscută, ea fiind înlocuită din partea membrilor fami-

liei aproape numai cu degetele. Odraslele deci nu aveau 
ocazia să cunoască nici cele mai elementare reguli de 
buna-purtare, pe care le impunea viaţa orăşenească unde 
veneau să urmeze la şcolile mai înalte. Iar la Blaj, unde 
pe atunci nu era vorba de internate, «poţoalele» (elevii 
din clasele gimnaziului inferior) şi «studenţii» (elevii din 
cursul superior al liceului) locuiau pe la gazde, majori-
tatea venite tot din lumea ţărănească a satelor.  

Odată începută învăţătura, şcolarii erau puşi de 
atâtea ori în situaţii de-a dreptul ridicole – dacă nu catas-

trofale – deoarece nu ştiau cum să se 
aşeze la masă, cum să se servească 
de tacâmuri, cum să mănânce, cum 
să salute pe profesori şi pe alţi in-
telectuali ori orăşeni. Atunci când 
era vorba de a întreţine o conversa-
ţie, mai ales cu reprezentantele sexu-
lui frumos, piedicile se ridicau la tot 
pasul în faţa studenţilor ori diecilor.  

Având deci o educaţie «ieşită 
din topor» – cum se spunea – dă-
răboasă, lipsită de cele mai elemen-
tare noţiuni de conduită, Timotei Ci-
pariu, directorul gimnaziului, a cău-
tat să remedieze aceste neajunsuri, să 
arate şcolarilor felul cum au de trăit 
în societate, de-a se îmbrăca, de-a se 
purta în casă şi pe stradă, în şcoală 
ori cu alte ocazii, în aşa fel încât lu-

mea să nu-i poată arăta cu degetul.  
Renunţând pentru câteva ceasuri la preocupările 

sale – care erau atât de serioase, închinate studiilor is-
torice, filologice şi literare – strălucitul cărturar a găsit 
răgazul să traducă şi să adapteze pentru elevi broşura pe 
care a intitulat-o Purtarea de bună cuviinţă între 
oameni. „(v. Ştefan Manciulea, Profesori blăjeni în-
drumând purtarea de bună-cuviinţă a şcolarilor, cu un 
cuvânt înainte de Ion Buzaşi, Galaxia Gutenberg, 2011, 
pp. 17-18).  

Nu este o traducere fidelă, ci o adaptare, o tran-
spunere liberă sau cu un cuvânt des folosit în epoca pa-
şoptismului românesc, o prelucrare. Cipariu adaugă 
uneori „note finale” şi concluzii sau subliniază unele 
idei, îndeosebi legătura dintre educaţia civică sau pur-
tarea de bună cuviinţă şi morala creştină, fundamentul 
acesteia – a iubi pre aproapele ca pre sine însuşi – direc-
ţionările şi elementele unei comportări civilizate. „Din 
studiul moral se adevereşte – spune Cipariu – cum că 
virtutea cea mai plăcută lui Dumnezeu e amoarea (iubi-
rea) deaproapelui. De unde spre a putea fi civilizaţi se 
cade a ama (iubi) pre ai noştri asemenea, fiindcă civili-
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tatea e un schimb de mici sacrificiuri făcute cu scop de a 
fi plăcuţi şi folositori altora. Omul din natură fiind so-
cial, voieşte a trăi în societate şi doreşte a fi bine cuprins 
(văzut, considerat) şi plăcut” (p. 20) 

Lucrarea cuprinde unsprezece capitole – în care 
se dau sfaturi şi pentru o viaţă sănătoasă: De sculare 
(trezire, deşteptare din somn), De preumbare, De cul-
care dar mai ales pentru comportare civilizată în împre-
jurări esenţiale ale existenţei cotidiene: De modul de a 
şiede la masă, Despre conversare (sau conversaţiune) – 
cele mai multe, cinci capitole din cele unsprezece. – La 
sfârşitul acestora autorul (traducătorul) acest mod de 
manifestare socială sau dialog social care este conver-
sarea (conversaţia) „este făcută spre a nobiliza şi ridica 
spiritul” iar pentru aceasta se cere să fi educat. „Educaţi-
unea se câştigă prin învăţare, observare, petrecere cu 
persoane civilizate şi printr-o voinţă tare şi deliberată de 
a fi plăcut. Încă mult adaugă la buna educaţiune, a avea 
întotdeauna înaintea ochilor preceptul care e fundamen-
tul moralei creştine: adică de a ama (a iubi) pre 
aproapele său ca pre sine însuşi. Dintre această urmare 
nu numai veţi avea norme de purtare civilă (civilizată), 
ci încă ce e de mare importanţă, veţi învăţa a fi buni, şi a 
merita cu mult mai mari premii, decât plăcerea şi 
bunăvoinţa oamenilor” (p. 45).  

Timotei Cipariu, care a acordat o importanţă deo-
sebită instrucţiei şi educaţiei fetelor. În cuvântarea şco-
lară rostită la 16 august 1868, cu ocazia examenului 
public, care a avut loc la Şcoala de fete din Blaj, afirmă 
necesitatea educaţiei şi instrucţiei fetelor care până acum 
au fost neglijate, „mai mult decât poate escuza”, pentru 
că mamele sunt în evoluţia copilului primele care se 
ocupă de educaţia acestora. De aceea un capitol aparte 
este consacrat Pentru fecioare în care, pe lângă regulile 
generale de conduită civilizată subliniază şi necesitatea 
păstrării calităţilor ce disting candoarea feminină: „În 
societate de la muieri se cere mai multă rezervă decât de 
la bărbaţi... Sunt lucruri care pentru bărbat pot fi indifer-
ente şi suferitoare (îngăduite), iar pentru femei foarte 
neplăcute. Spre exemplu: a bea în scurt timp multe tăiere 
(talere, căni) de cafea sau de ceai, a fuma, a trage tabac 
pre nas, a bea licori. Necuviincioase-s şi ostentările de 
curaj, entuziasmii pentru faptele de bătălie şi (alte) 
asemenea lucruri. Peste tot, adevăratul curaj al femeii e 
cel ce iese din bunătatea inimii ei, cu acela se face mai 
frumoasă decât toate frumoasele, şi despre acela poate 
cuvânta fără de a avea frică că o vor socoti lăudăroasă, şi 
fără de a-şi strămuta propriul caracter natural”. Cipariu 
argumentează foarte modern şi vizionar, concepţia sa 
pedagogică despre necesitatea instrucţiei şi educaţiei 
fetelor. „Toată cultura unui sex fără de a celuilalt ar fi 
numai nedreptate, un privilegiu, un monopol, carele 
astăzi nu mai sunt după gustul societăţii europene”, pen-
tru că – se întreabă dascălul blăjan – cine sunt întâii în-
văţători (subl. n) ai tinerilor rami „care ni-i trimite provi-
denţa dumnezeiască în sânul familiilor, mângâierea şi 

desfătarea vieţii sociale. Neîndoit, în prima linie sexul 
femeiesc, iar cel bărbătesc numai în linia a doua”.  

Preocuparea directorului Timotei Cipariu pentru 
educaţia şcolarilor săi a fost constantă. Ea se vede şi în 
acele frumoase cuvântări, început sau sfârşit de an şco-
lar, adevărate „predici” şcolare, cu un conţinut 
moral-educativ. Iată un fragment din Cuvântarea ros-
tită la sfârşitul anului 1856-1857: „Mergând la casele 
părinţilor voştri să nu uitareţi nici măcar o clipită că voi 
sunteţi studenţi, ci din contră în toată purtarea voastră de 
acasă, aduceţi-vă aminte ca să ţineţi cu onoare condiţi-
unea acestei stări. Aduceţi-vă aminte că condiţiunea stu-
dentului e cea mai respectată înaintea lumii, pentru că de 
ea singură depinde cultura sau barbaria, umanitatea sau 
corupţiunea, înflorirea patriei sau pierderea şi pieirea ei. 
Într-însa se pune fundamentul fericirii sau nefericirii, 
înălţării sau asupririi popoarelor. Şi unde lipsesc şcoalele 
sau tinerimea scolastică nu are purtare bună, cuviincio-
asă, omenească şi cu frica lui Dumnezeu, ci din contră, 
în vorbă şi în fapte se arată desfrânată, coruptă, nepăsă-
toare de omenie şi frica lui Dumnezeu, acolo blestemul 
lui Dumnezeu încă nu poate să lipsească. Viaţa studen-
tului nu numai la şcoală, nu numai pe cât sunt în ochii 
învăţătorilor, ci totdeauna, acasă şi între străini, de faţă şi 
de dos, la cercare şi întru arătare, trebuie să dovedească 
cu vorba şi cu fapta că este: blând, modest, ascultător, 
curat şi nepregetător, iar mai ales şi înainte de toate că 
este temător de Dumnezeu şi urător de fapte rele”.  

Îndrumarea comportării şi educaţiei elevilor a fost 
constantă în pedagogia Şcolilor Blajului. Profesorul 
Ştefan Manciulea a arătat, că după Cipariu, asemenea 
texte de îndrumare pedagogică originale sau traduse, au 
redactat şi alţi dascăli ai Blajului: Corneliu Pop Păcu-
rariu (1858-1904), Emil Viciu (1863-1912) ş. a.  

Aceste preocupări demonstrează actualitatea 
pedagogiei „Şcolilor Blajului”, care-şi propunea un 
raport echilibrat între instrucţie (învăţătura) şi educaţie 
(comportare), după îndemnul înţelepciunii populare: „La 
un car de-nvăţătură şi-unul de purtare bună”.  

Fundamentată pe tradiţionala omenie românească 
(„purtare omeneaţă” – spune Cipariu), iar mai aleasă şi 
înainte de toate pe religie, pe respectarea principilor 
creştine. În această privinţă, Timotei Cipariu este foarte 
apropiat de publicistica pedagogică a lui Eminescu, vor-
bind despre aceeaşi relaţie şcolară – instituţie – educaţie 
şi, legat de aceasta despre necesitatea religiei în şcoală: 
„... nu în cultura excesivă a minţii consistă misiunea 
şcoalelor – excepţie făcând de cele înalte, ci în creşterea 
caracterului. De acolo rezultă importanţa biografiei lui 
Hristos pentru inimile unei omeniri veşnic renăscânde. 
Pentru a se îmbogăţi, pentru a-şi îmbunătăţi starea mate-
rială, pentru a uşura lupta pentru existenţă, dând mii de 
ajutoare muncii braţului, oamenii au nevoie de mii de 
cunoştinţe exacte. Pentru a fi buni, pentru a se respecta 
unii pe alţii şi a-şi veni unul altuia în ajutor, au nevoie 
de religie! (subl. n.). Cu asemenea pedagogie, din 
Şcolile Blajului – spune PS Iuliu Hossu au crescut carac-
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tere, căci învăţătura era întemeiată pe stânca tare a cred-
inţei”; iar Nicolae Iorga numea Şcolile Blajului „sfânt 
azil de învăţătură” care în privinţa educaţiei întrece şcoli 
şi internate mult mai luxoase şi mai bine organizate.  

Unul din marii dascăli ai Blajului, Timotei Ci-
pariu, cunoscut îndeosebi ca istoric, lingvist, teolog şi 
scriitor, ni se revelează ca şi un pedagog, prin manualele 
şi cuvântările sale s-a consolidat educaţia religioasă, 
morală şi patriotică în Şcolile Blajului. Şi prin această 
broşură care la vremea apariţiei, în 1855, a avut impor-
tanţa ei.  

Un cuvânt despre editare. N-am păstrat întru totul 
lexicul şi grafia traducerii lui Cipariu – puternic latini-
zante – căci ar fi fost o lectură dificilă, dar unele cuvinte 
de origine şi aspect grafic latin le-am preluat. Pentru şco-
larii Blajului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
unde studiul limbii latine era la mare cinste, citirea 

acestei broşuri era ceva moral. Dar astăzi, când limba 
latină nu se bucură în programele noastre şcolare, nici 
măcar de atenţia care i se dă în limbi europene de 
origine nelatină (germana, maghiara ş. a.), o astfel de 
lectură ar fi aproape imposibilă. De aceea am recurs la 
„paranteze explicative” în text – alăturat forma cipariană 
de rostirea actuală.  

Paginile teologice şi pedagogice ale lui Timotei 
Cipariu sunt o confirmare a aserţiunii matematicianului 
şi strălucitului eseist Solomon Marcus: „Cred că în orice 
domeniu de creaţie, de activitate profesională şi la orice 
nivel de accesibilitate pot fi identificate comori de limbă 
română” 

Pr. Daniel CÂMPEAN 
Diacon Prof. Ion BUZAŞI 

 
 

PURTAREA DE BUNĂ CUVIINŢĂ ÎNTRE OAMENI 
 

rintre numeroasele opere a lui Timotei Cipariu se 
numără şi Purtarea de bună cuviinţă între oameni, o 
traducere din germană un fel de Cod al manierelor 

elegante tipărită la Blaj în Tipografia Seminarului în 1855. 
Fiind numit director al Gimnaziului Superior Greco Catolic 
„Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, strălucitul cărturar a 
avut în vedere, şi educaţia civică a elevilor blăjeni. Preocu-
parea directorului Timotei Cipariu pentru educaţia elevilor 
săi fiind constantă. 

Lucrarea cuprinde unsprezece capitole şi anume: I. 
De (despre) sculare, II. De (despre) modul întru învăţătură, 
III. De (despre) preumblare, IV. De (despre) modul a şade 
la masă, V. Despre conversare, VI. De (despre) conversare 
tot mai încolo (continuare), VII. De (despre) conversare tot 
mai încolo (continuare), VIII. Încheiere asupra 
conversaţiunei, IX. De (despre) culcare, X. Pentru fecioare, 
XI. Conclusiune. 

Anticipând dogmatica (teoria) familiei lui Marx şi 
Engles, Cipariu prezintă relaţiile „sănătoase” dintre mem-
brii familiei (un microclimat favorabil educaţiei de la cele 
mai fragede vârste). 

Omul este fiinţă socială, din punctul de vedere a lui 
Timotei Cipariu, statut care se desăvârşeşte prin purtare dis-
tinsă şi comunicare civilizată care nu sunt altceva decât pi-
lonii existenţei unei comuniuni şi relaţii interumane. 

Autorul însuşi împărtăşeşte ideea că omul poate 
prezenta şcoala vieţii izvorâtă din regulile cărţilor. Practica 
însuşirii comportamentelor fizico-verbale se face doar prin 
interacţiune cu indivizii care reflectă în purtare regulile eti-
co-morale adunate în cărţi. 

Cărturarul sesizează ideea că bogăţia, avuţia nu este 
o condiţie obligatorie sau favorabilă unui comportament 
socio-etic elitist. Atingând latura relaţiei fiinţei supreme cu 
divinitatea, Timotei Cipariu observă ca şi condiţie a mântu-
irii, iubirea aproapelui care se obţine încă din dimensiunea 
pământească a vieţii-condiţia aproapelui care va genera ac-
ţiuni cât şi atitudini civilizate şi virtuţi sociale plăcute în fa-

ţa Creatorului. 
Segmentând temporal „marea trecere” pe pământ în 

zile, Timotei Cipariu sublinează că acele zile sunt binecu-
vântate în care ne-am luptat cu viciile condiţiei umane şi 
am interacţionat pozitiv cu semenii noştri. Regulile şi nor-
mele de convieţuire civilizată şi conduitele de etică şi mora-
le sunt reliefate astfel în toate activităţile diurne. Autorul 
stipulează coduri şi norme de convieţuire acceptate în mi-
croclimatul şcolar, inclusiv cel universitar îndemnând po-
pulaţia şcolară la sârguinţă şi silinţă personală, precum şi la 
respectul necondiţionat faţă de colegi, dascăli, dar mai ales 
pentru studiu. Dictonul latin „Ora et labora” (Munceşte 
şi roagă-te) se transformă astfel în „Învaţă şi roagă-te”, se-
cretul reuşitei neputându-se realiza fără binecuvântare divi-
nă. Scenariul străzii are de asemenea norme şi reguli de in-
teracţiune cu concetăţenii participanţi la trafic. 

Rol important în toate manifestările socialului o are 
comunicarea, care în accepţiunea autorului este normată 
corespunzător prin reguli şi conduite clare şi numeroase, 
comunicarea având rol atât în a transmite informaţie, cât şi 
de a mobiliza şi a ridica sufletul. Se observă astfel şi o 
abordare filosofico-comportamentală a comunicării. În ul-
timul capitol este prezentată antiteza condiţiei sociale a ge-
nului masculin şi feminin. Femeia fără ruşine care din 
punct de vedere al autorului este cea mai de preţ virtute, 
devine o „floare fără miros şi fără frumuseţe”. Simţăminte-
le femeii trebuie să se coreleze cu aspectele fizico-psihice 
ale transformării femeii, permanent punându-se accent pe 
bunul gust estetic şi frumos, pe simplu şi natural. Faptic, 
educaţia se dobândeşte prin exersarea unor verbe de acţiu-
ne, învăţare, observare, în cadrul contactului cu persoane 
civilizate, cheia tuturor acţiunilor fiind dorinţa intrinsecă de 
a reuşi. 

 
Prof. Liliana-Maria CRIŞAN,  
Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj 

 

P 
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PROFESORUL LEON SORIN MUNTEAN –  
UN ÎMPĂTIMIT AL BLAJULUI ZILELOR NOASTRE 

 

   
 
u mai bine de zece ani în urmă, pregătind volu-
mul Blajul. Dialoguri subiective şi intrând pen-
tru aceasta în dialog cu mari personalităţi ale 

Blajului contemporan, despre cele de odinioară 
scriindu-se în destul, am abordat, între alţii, şi pe ilustrul 
profesor universitar Leon Sorin Muntean, om al zilelor 
noastre, multă vreme (1990-2000) Rector al Universită-
ţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca. Dialogul nostru începea aşa: V-am simţit şi 
vă ştiu trăirile pe care le aveţi pentru Blaj. Pe de o par-
te, ca fiu al Blajului, iar, pe de alta, ca adânc preţuitor 
al valorilor sale. Aşadar, ce reprezintă Blajul pentru 
Dumneavoastră? Ca îndată să vină şi răspunsul: Blajul 
este acel loc sfânt al neamului românesc, simbol al lati-
nităţii noastre, locul de unde a răsărit soarele români-
lor, după afirmaţia prea bine ştiută a lui I. H. 
Rădulescu. Este locul unde se află casa părintească şi 
tot ceea ce poate reprezenta grija părinţilor…  

Prin urmare, cele câteva consideraţii ce le voi face 
în rândurile de mai jos nu pot fi socotite drept simple gra-
tuităţi, de circumstanţă, ceea ce simte şi acum ca şi atunci 
despre Blaj profesorul Leon Sorin Munteanu fiind susţi-
nut de prestigioasa activitate didactică şi ştiinţifică desfă-
şurată de-a lungul întregii cariere universitare cu răsfrân-
gere directă asupra instituţiei unde a activat o viaţă, dar şi 
în ceea ce a întreprins şi a realizat la/pentru Blaj. Spun as-
ta gândindu-mă la cei mulţi ce se declară trup şi suflet 
blăjeni, dar care practic n-au pus şi poate nici nu pun vre-
odată măcar o cărămidă la construcţia aceasta atât de 
complexă şi măreaţă care se numeşte Blaj.  

Cu poşta din ziua în care aştern pe hârtie aceste 
gânduri am primit din partea Domniei Sale două cărţi: 

Scrieri în spiritul Blajului şi un volum de versuri, Confe-
siuni lirice, ambele apărute de curând la Editura Astra 
din Blaj.  

Parcurgând Scrierile… am constatat că Domnul 
Leon Sorin Muntean a rămas acelaşi blăjean împătimit. 
Nimic în afară de Blaj nu există. Totul despre Blaj. Nu-
mai şi numai despre Blaj. Şi, de notat, nu este o cărticică 
de ici, de acolo, ci ditamai un tom masiv, format mare, 
cu peste 250 de pagini. Iată, spre ilustrare doar câteva ti-
tluri ale capitolelor sale: Consemnări despre Blaj, Cola-
borări cu revista Astra Blăjeană, Nominalizări şi inter-
viuri apărute în cărţi şi reviste editate la Blaj, Distincţii 
conferite de instituţii blăjene. Toate conţin referiri la is-
toria şi oamenii Blajului, la rolul şi contribuţia sa la isto-
ria şi cultura neamului românesc. Aşa încât, îl putem so-
coti pe Profesor, fără a greşi sau a exagera în vreun fel, 
trup desprins din trupul Blajului, suflet născut din sufle-
tul Blajului. Ca blăjean, nu poţi şi nu trebuie să rămâi 
indiferent, nu poţi să nu întreprinzi ceva. Ca mai apoi să 
concretizeze: Principalul meu sprijin la dezvoltarea şco-
lilor blăjene constă în contribuţia la fondarea şi conso-
lidarea învăţământului superior agronomic la Blaj.  

Mi se pare de prisos, superfluu, a mai înşira atâtea 
şi atâtea acte şi acţiuni prin care şi-a cinstit şi slujit Bla-
jul. Cine are curiozitatea a o face îl îndemn către recenta 
carte, din care cu siguranţă se va convinge de truda ne-
ostenită pentru Blaj şi toate ale sale.  

A celui născut în Veza Blajului în urmă cu peste 
trei pătrare de veac.  

Cu mulţumiri şi multe laude, Domnule Profesor! 
Ioan POPA 

C 
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NICOLAE BĂCIUŢ – POEME VERZI PE PEREŢI 
 
ecentul volum de versuri, intitulat Poeme verzi pe pereţi, apărut la 
Editura NICO din Târgu- Mureş, surprinde, de la bun început, citi-
torul nu doar prin forma grafică foarte inspirată, cât mai ales prin ti-

tlul inedit despre a cărui semnificaţie ne vorbeşte autorul însuşi într-un fel de 
notă explicativă a cărţii: Cred că ideea acestui joc de cuvinte „Poeme verzi 
pe pereţi” mi-a venit din... eter, când am primit o invitaţie de a participa la 
o acţiune a unui „Grup de sunete-litere-şi-culori «Cai verzi pe pereţi». 
Atunci mi-am spus că viitoarea mea carte de poeme se va numi astfel, sur-
clasând următorul titlu de pe listă „Poeme de peste an”, adică alt fel de a 
spune ce scrie în calendarul ortodox „Sărbători de peste an”. [... ] Poemele 
urmează traseele pe care le-am parcurs o vreme împreună, când călare, 
când pe jos, întrebându-i pe cei întâlniţi „Pe unde umbli poezie?” Ele sunt 
reacţia spontană, inspirată de ceea ce putea să se întâmple şi nu s-a mai în-
tâmplat! 

Răspunsul la această „poetică” întrebare ni-l oferă cu prisosinţă fie-
care din poemele strânse, aflate emblematic sub semnul iluzoriului, dar ma-
nifestând, pe de altă parte, şi o puternică ancorare în realitate, pentru că poe-
zia... umblă peste tot: aleargă înapoi în timp, spre un „eu” de altădată, caută 
la infinit cuvinte pentru un nou veşmânt sau pentru o altă primăvară, se 
transformă în rugăciune către fiinţa divină sau în „scrisori la post restant”, 
regăsindu-se mereu pe sine chiar şi dincolo de cuvânt. Îţi scriu scrisori şi nu 
mai scriu,/ cerneala e acum de scrum, / în ierburi verdele-i târziu/ şi nicio-
dată e acum. Pe buza brumei este seară,/ pe pleoapa ierbii e pământ,/ în 
irişi alt albastru se coboară/ şi a tăcea e doar un cânt. / Îţi scriu scrisori 
când nu mai eşti/ şi ştiu că, totuşi, le primeşti.  

Iată o superbă invitaţie la lectură, alături de metafora mereu vie a poeziei lui Nicolae Băciuţ: Nu vreau să plâng, nu vreau 
să râd,/ Nu ştiu de ce-aş fi vinovat,/ când cerul se revarsă peste mine,/ albastrul, sigur, e păcat!  

Carmen SIMU 
 
„CETEA DE IERI ŞI DE AZI”, UN DEMERS ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII 

POTENŢIALULUI ISTORIC ŞI CULTURAL AL AŞEZĂRII CETEA 
 
ercetarea istorică aplicată satului Cetea şi semnată de 
Cristian Florin Bota, cunoscut autor de monografie şi 
de Gabriela Mircea, cercetător la Muzeul Naţional al 

Unirii din Alba Iulia, aduce în prim plan istoria unei comuni-
tăţi, a unui sat românesc, un exemplu al trăiniciei, rezistenţei şi 
continuităţii, indiferent de vicisitudinile vremii. 

Realizată cu sprijinul Primăriei Comunei Galda de Jos 
şi tipărită la Editura Altip, la începutul acestui an, lucrarea ne 
întâmpină cu un mobilizator mesaj din partea primarului Co-
munei Galda de Jos, domnul Romulus Raica, care conştient de 
poteţialul istorico-cultural şi economic al aşezării, nu ezită să 
spere la viitor luminos, la o revigorare a satului Cetea. 

Prima atestare documentară a aşezării, după Coriolan 
Suciu, este la 1337, când, intr-un document de la Cenad, apar 
informaţii cu privire la împărţirea unei moşii ce cuprindea Ce-
tea şi Benicul şi se întindea până la hotarele Cricăului, dar, 
tocmai aceste detalii demonstrează de fapt o existenţă mai ve-
che a aşezării, care coboară spre prima jumătate a secolului al 
XIII-lea. Tot în secolul al XIV-lea, Cetea apare ca plătitoare a 
unei taxe aferentă oieritului, ceea ce arată de fapt că era o aşe-
zare românească, românii fiind cei ce aveau o astfel de 
obligatie fiscală la acea vreme. 

Începând cu secolul al XVI-lea, Cetea este frecvent 
menţionată in documente, fie ca membră a Protopopiatului 
Greco-Catolic, al Bălgradului, fie ca luând parte la revolta lui 
Sofronie, împotriva preoţior uniti din secolul al XVIII-lea, dar 

şi in documente statistice care atestă preponderenţa populatiei 
româneşti ortodoxe sau existenţa in acest sat a unei mici 
comuniăţi evreieşti, provenită din Rusia si germanizată în pe-
rioada iozefină. 

Regăsim deasemenea o pertinentă cercetare asupra to-
ponimului Cetea, autorii expunând o varietate de opinii si po-
sibilităţi de explicare ale acestui nume, de origine română, dar 
cu numeroase interpretări slave, latine şi maghiare precum şi o 
interesantă prezentare a unui vechi obicei, a unui ritual cu rol 
iniţiatic pentru tinerii feciori, făşangii din Cetea. 

Scopul prezentei incursiuni în istoria aşezării Cetea es-
te acela de a evidenţia câteva momente ale istoriei acestui sat, 
de a completa demersuri mai vechi, de a trezi conştiiţa aparte-
nenţei la aceasta veche aşezare, sau, poate este doar acela de 
a-i mobiliza pe fiii satului Cetea să rescrie propria istorie, ali-
mentând astfel mândria cetenilor de pretutindeni. 

Întregul demers este susţinut de o impresionantă colec-
ţie de fotografie, dispusă cronologic, care aduce în prim plan 
vechile familii din Cetea, evenimentele majore din viaţa aces-
tora, precum şi frumuseţile naturale ale zonei, iar la final, mo-
tivaţia apariţiei acestei lucrări redactată in limbile engleză şi 
franceză, demonstrează încă o dată strădania de înviora eco-
nomic si social această aşezare, de a convinge de potenţialul şi 
mai ales de frumuseţea ei deosebită. 

Prof. Ionela TOMA 
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ARON COTRUŞ, REMEMORAT LA CERGĂUL MARE 
 

oetul Aron Cotruş a fost omagiat, în cadrul Coloc-
viilor literare, ediţia a XIV-a, în ziua de 12 ianua-
rie 2014, organizate de Despărţământul ASTRA 

„,Timotei Cipariu”, Blaj, împre-
ună cu Cercul ASTRA din 
Cergăul Mare. Atunci a fost lan-
sat volumul „Aron Cotruş – Ma-
rele desţărat – Corespondenţă – 
Întregiri documentare”, semnat 
de Dumitru Borţan şi Ion 
Buzaşi.  

Cei doi autori şi-au lansat 
lucrarea în prezenţa a zeci de 
oameni, astrişti, cadre didactice 
elevi, reprezentanţi ai instituţii-
lor de cultură din judeţul Alba şi 
din Cercurile astriste ale Des-
părţământului Blaj.  

Manifestarea, deschisă şi 
moderată de Silvia Pop, preşe-
dinta Despărţământului „Timo-
tei Cipariu”, Blaj, a constat 
într-o serie de alocuţiuni, despre 
activitatea astristă, de prezenta-
rea autorilor şi preocupările lor, 
de viaţa şi opera poetului Aron Cotruş, născut în satul 
Haşag, însă, copilăria şi studiile le-a făcut în satul mamei 
sale, Lupu, aparţinător comunei Cergăul Mare, şi le-a 
continuat la Liceul Sf. Vasile din Blaj.  

Cartea lansată prezintă aspecte biografice ale poe-
tului, corespondenţe, un album consistent de fotografii, 
acte oficiale şi alte documente, excelent reproduse şi va-
lorificate, care ajută la crearea unei amintiri despre ceea 
ce a fost odată şi încă este Aron Cotruş. Autorii, prin 
cartea scrisă, îl aduc acasă pe poetul, jurnalistul, diplo-
matul român, personalitate puternică şi complexă, unul 
dintre cei mai populari şi reprezentativi poeţi, din pe-
rioada interbelică, precum şi din Exilul românesc, între 
1945-1964. Evidenţierea valorii operei, ca şi a memoriei 
poetului, implică nu o inventariere statiscianistă, fadă şi 
neînsufleţitoare, care ar răpi uriaşei şi emoţionantei ope-
re poetice naţionale, valoarea combustiei ideatice înno-
bilate în patriotism, grandoarea şi măreţia înfăptuirilor 
purtând blazonul creativităţii, tocmai esenţa, semnifica-
ţia şi utilitatea noianului de fapte şi acte patriotice a lui 
Aron Cotruş.  

De la aceste considerente au plecat autorii cărţii: 
„Aron Cotruş – Marele desţărat – Corespondenţă – În-
tregiri documentare”, care se doreşte a fi o întregire la 
ceea ce s-a publicat până acum, despre viaţa, opera şi ar-
hiva lui Cotruş. Prin acest eveniment editorial facem şi 
un apel, către toţi cei ce deţin documente, manuscrise, 
fotografii, poezii publicate, în diferite reviste, în decursul 
timpului, pentru a le dona bibliotecii, în vederea comple-
tării Fondului arhivistic „Aron Cotruş”, deschis la Bibli-

oteca ASTRA, din Sibiu. În acest mod lăsăm posterităţii 
adevărata zestre şi imagine a tribunului transilvănean, 
care în toată viaţa sa a făcut un adevărat apostolat al 

Neamului Românesc.  
Poetul a aparţine culturii 

române şi spaniole, 
preamărindu-le istoria şi frumuse-
ţea. „Aron Cotruş – ne spune 
Jose Camon Aznar – a fost un po-
et al pământurilor eroice. Iar 
poeţii din această categorie, sunt 
fie uitaţi, fie mituri, deoarece din 
versurile lor nu răzbat stările su-
fleteşti personale, ci însăşi esenţa 
seculară a neamului. [... ] În poe-
zia lui Cotruş nu se găseşte acea 
luptă dintre eu şi lume care stă la 
baza întregului lirism. Dimpotri-
vă, strofele sale proiectează cos-
micul, lanţuri de munţi şi rase 
omeneşti modelate de destine mi-
lenare. Aron Cotruş este unul din-
tre acele genii virile care se află 
în spatele stindardelor de avan-
gardă, deschizătoare de istorie. În 

felul acesta, în lungi poezii patriotice, prin vocea poetu-
lui parcă vorbeşte însăşi România, acest pământ veşnic 
ameninţat, pe care îl apără”.  

Suntem convinşi că numai o cunoaştere integrală, 
atentă şi o critică nepărtinitoare, cu dreaptă cumpănire, a 
vieţii şi operei marelui cântăreţ al plaiurilor Transilvane 
şi iberice, va putea da adevărata valoare literară a poetu-
lui şi amprenta lăsată a supra literaturii române. Altfel, 
Aron Cotruş şi opera lui rămân cunoscute numai împar-
te, deşi toată forţa şi energia şi le-a consacrat slujirii cu 
devotament a Neamului Românesc şi a ţării.  

Cartea cuprinde, pe lângă datele biografice, clari-
ficate de documente, activitatea lui, mai puţin cunoscută 
românilor din ţară, depusă în slujba românilor exilaţi, 
după război, în Spania şi în alte ţări europene, precum şi 
în comunităţile românilor-americani şi canadieni, orga-
nizaţi de Asociaţia culturală „Uniunea & Liga” şi ziarul 
de limbă română „America”.  

Datele prezentate de noi, le considerăm edifica-
toare şi pentru românii, mai proaspăt ajunşi în ţările Eu-
ropei, S. U. A., Canada, America Latină şi în alte ţări, în 
care poeziile lui Cotruş au fost cunoscute şi, şi-au as-
tâmpărat cu ele dorul de ţară. Acest lucru ne-a convins 
că este mai edificator ca întreaga corespondenţă, selecţi-
onată de noi şi prezentată în volum, să fie redată prin 
scanare şi nu dactilografiată, pentru a înlătura orice for-
mă de subiectivism, şi a lăsa cititorul şi cercetătorul să-şi 
formuleze propria părere, apreciind la justa valoare, 
omul şi opera cotruşană, contribuţia lui la cunoaşterea şi 
păstrarea valorilor culturale ale românilor, precum şi 

P 
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contribuţia românească la zestrea culturii universale.  
Poetul Aron Cotruş a fost educat în spiritul 

ASTREI, fiind bursier al ei şi al Fundaţiei „Emanuil 
Gojdu”, pe când era student la Viena, la Facultatea de li-
tere. El nu s-a înregimentat în nicio formaţiune politică, 
ci s-a plasat deasupra frământărilor politice, folosind o 
metaforă, putem spune că a fost asemenea unui izvor cu 
apă binefăcătoare, de unde s-au adăpat mulţi, în perioa-
da interbelică, şi, mai ales, în timpul exilului românesc. 
Înainte de primul război, statul Austro-Ungar, l-a con-
damnat pentru poezia lui profund patriotică şi, apoi, l-a 
trimis în linia întâi pe frontul italian. În perioada interbe-
lică s-a spus că este de stânga, mai apoi, de dreapta, du-
pă 1945, a fost ocultat, atât omul cât şi opera, de către 
regimul comunist. A fost etichetat fascist, mai târziu po-
liticeşte rătăcit, prin anii `80, lăsat într-o uitare justiţiară 
temporară. Considerăm că a sosit vremea ca opera lui 
Cotruş să-şi ocupe locul cuvenit în cultura rămână şi po-
etul să se întoarcă acasă, dor mai mare n-a avut, decât 
să-şi doarmă somnul de veci, „să dorm creştineşte până 
la împlinirea vremii”, în cimitirul satului în care s-a năs-
cut, cum scrie în poezia testament „Satul meu”, în sta-
tornica Transilvanie. El îşi doarme somnul de veci, 
într-un pământ rece şi străin, în cimitirul Holly Cross, 
din Cleveland, Ohio, S. U. A.  

Din corespondenţa lui se desprind acele scrisori, 
prin care i se spun că mulţi români au rezistat în închiso-
rile şi lagărele comuniste, cu spiritul poeziei cotruşene. 
Alţii în exil, cu poezia lui şi-au alinat foamea şi dorul de 
ţară, au primit seninătatea şi curajul înfruntării vijeliei re-
fugiului, dincolo de „Cortina de fier”, impusă de armate-
le sovietice, după al doilea război mondial. Din altele re-
zultă preocuparea şi lupta lor pentru eliberarea ţării de 
sub ocupaţia sovietelor şi a regimului bolşevic, impus 
României etc.  

Autorii consideră benefică, pentru români şi pen-
tru cultura română, publicarea, într-o ediţie critică şi es-
tetică, a operei complete a poetului, jurnalistului, tălmă-
citorului şi diplomatului Aron Cotruş. Opera poetică, şi 
activitatea diplomatică, pentru Neam şi Ţară, au fost re-
cunoscute şi apreciate, de cercurile intelectuale şi diplo-
matice, în toate ţările unde a funcţionat ca ataşat de pre-
să, pe lângă Legaţiile României. Recunoaşterea muncii 
lui culturale şi diplomatice a fost încununată, de Guver-
nul polonez, cu Ordinul „Polonia Restituta”, în grad de 
ofiţer, iar în Spania primeşte Premiul internaţional de 
poezie „Lilium aureum”, pentru poemul „Cântec lui 
Ramon Llull”.  

Cartea lui de vizită este edificatoare: 
Aron Cotruş 

Presidente de la Comunidad Rumana de Spana 
y del Circulo para la Accion Latina 
Academico Corespondente de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona y de la 
Academia Internaciona del Mediterraneo de Pa-

lermo (Italia).  
 
Răsfoind corespondenţa, doar cea publicată în 

carte, avem imaginea recunoaşterii poetului şi legăturile, 
în lunga sa activitate literară şi diplomatică, cu personali-
tăţile de prestigiu, literare, bisericeşti, politice, cu marii 
condeieri de presă, cu oameni obişnuiţi ai exilului româ-
nesc, din Spania, precum şi din multe ţări din Europa şi 
America.  

Redăm un fragment dintr-o scrisoare, trimisă de 
eruditul lingvist, Dr. D. H. C. al mai multor Universităţi 
europene, Sever Pop, profesor la Universitatea Lovain, 
Belgia: 

„Scumpe amice, 
 
... Când apare greul vieţii, încep să cânt tot ceea 

ce m-au învăţat sutele de ţărani a căror limbă am studi-
at-o, şi deodată mă simt urcat deasupra valurilor, fără 
teamă de frământarea lor uriaşă(...) 

Nu te lăsa, stejar bătut de ploi şi ars de brumă! 
Ţine coroana de crengi fulgerate în bătaia vântului, ca-
re-ţi va aduce, peste mări şi ţări, glasul celor care aş-
teaptă de la tine o rază de lumină! Să fii cum a fost căpi-
tanul de la Mărăşeşti cu mâna pe trăgaciul mitralierei 
când venea puhoiul de nemţi asupra lui! 

Noi n-avem dreptul să plângem! Strângem dinţii 
până intră în gingie şi degetele pumnului se îngroapă în 
carnea uscată a palmelor! 

La mulţi ani! 
Al tău devotat amic.  
Sever Pop” 
 
Românii din exil i-au rămas recunoscători lui 

Aron Cotruş „,căci a trecut printre noi nu ca un om, mai 
mult sau mai puţin admirabil, ci ca un crâmpei de ţară 
adevărată ca să simţim mereu aproape virtuţile, sensibi-
litatea şi veşnicia neamului.” 

În poemul „Cântecul desţărării”, care se tipărea în 
timp ce poetul se cununa cu moartea, ne-a lăsat un me-
saj, de dincolo de mormânt, pentru fiecare dintre noi: 

 
„Când vă simţiţi mai frânţi şi mai mâhniţi 
Pe lângă voi păşesc, fără s-o ştiţi 
Freamăt de codri româneşti aş vrea să fiu, 
sufletul în voi neîntinat să-l ţiu, 
să vă fac să mergeţi împotriva gerului şi-a vântu-

lui 
oriunde aţi osteni pe întinsul pământului, 
drepţi ca stejarii să staţi 
chiar de-aţi vorbi cu regi şi cu-mpăraţi, 
adevărul, chiar şi-atunci când v-ar pierde, 
să-l spuneţi verde!...” 
 

Dumitru BORŢAN 
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VALENTIN MARICA, METANII PESTE STRIGĂTUL ARBORELUI 
Editura Cezara Codruţa Marica, Târgu-Mureş, 2013 

 
n volum de versuri este ca o icoană no-
uă pe sufletul Poetului. El, cel care scrie, 
se roagă. Dar nu oricum, ci cu eternele 

cuvinte căzute în...metanii. Volumul poetului 
Valentin Marica, Metanii peste strigătul arbore-
lui, este rugăciunea continuă a eului liric care 
nădăjduieşte şi care iubeşte necondiţionat. Iubi-
rea e jertfelnică, la fel ca şi poezia. Prezentul vo-
lum de versuri este închinat memoriei poetului 
basarabean Grigore Vieru, dar temele şi motivele 
recurente pe care le regăsim în fiecare poem ne 
duc cu gândul la ideea centrală a operei lirice a 
lui Valentin Marica: rugăciunea. Iar Cuvântul ca-
re zideşte şi ne zideşte simţirea poetică stă în 
imaginea iconică a îngerului, imagine recurentă 
la nivelul întregii poezii a autorului.  

Titlul volumului reia un poem din volu-
mul de versuri Metanii, publicat în anul 1997. 
Inclus în ciclul Răstignit CUVÂNTUL sângerea-
ză, acest poem este metafora unui homo 
religiosus vivendi, întrebător, care caută sensul lui „a fi” într-o 
lume în care „strigătul arborelui” nu se aude decât în sufletul sen-
sibil. Arborele este copacul sacru, care semnifică întregul simbo-
lism al verticalităţii, al vieţii în continuă evoluţie, în ascensiune 
spre cer. Metafora arborelui ca simbol al ciclicităţii viaţă-moarte 
este un element central al scrierilor lui Valentin Marica. Legătura 
între cer şi pământ este întruchipată de rădăcinile (fixate în pă-
mânt) şi crengile care se înalţă spre înalt (cer) marcând, poetic, le-
gătura dintre cele două axe ale universului. Desigur, ne putem 
gândi la metafora arborelui ca trimitere biblică: viaţa, cunoaşterea, 
moartea, crucea (cea care are forma unui arbore edenic), toate sunt 
vizibil folosite în ideea sugerării continuităţii vieţii, aspiraţia omu-
lui spre împlinire, spre contopire totală şi definitivă cu universul. 
Poemul Metanii peste sufletul arborelui, publicat în volumul din 
1997, este o rugăciune. „Murmurul unei rădăcini” se va transfor-
ma în „strigătul arborelui”, pătrunzând întreaga corolă a arborelui 
tranformat în inima transfigurată cerând „o altă naştere”. Implora-
rea divinităţii curge firesc în...corola de minuni a lumii crescute 
din crengile arborelui edenic. Metaforele revelatorii, blagiene, care 
apar în acest poem, element paratextual pentru volumul de faţă, 
sunt frecvent întâlnite în opera lirică a lui Valentin Marica. 

Timpul, arborele, naşterea, zborul, leagănul, dorul de 
mamă, toate sunt metafore centrale ale volumului Metanii peste 
strigătul arborelui, apărut în 2013. Poemul programatic, Pleoape 
pe cer, este mărturisirea de credinţă a autorului, liantul între poe-
mul-titlu şi conţinutul întregului volum, liantul între pământ şi cer. 
Sintagmele definitorii sunt evidenţiate poetic prin folosirea frec-
ventă a verbelor la conjunctiv, mod al posibilului, dar şi al neliniş-
tii creatoare: Să fii în cer, aşa şi pe pământ, să te aburească legă-
narea frunzei, să meargă în urma ta dealul, să se ghemuiască în 
curgerea lunii /pragul, să ningă peste crucea din vârful casei / 
suspinul mamei.  

Având ca motto câteva versuri din poezia lui Grigore 
Vieru, cel căruia îi este dedicat volumul, regăsim indici spaţiali şi 
temporali care fac trimitere, directă sau discretă, la opera poetului 
basarabean, scris obligatoriu cu majusculă. Invocarea spaţiului sa-
cru al Prutului sau al Pereritei, parafrazarea anumitor versuri ale 
lui G. Vieru, evocarea poetică în sinea ei întreagă este metaforică. 
În viziunea lui Valentin Marica, Poetul este „îmbrăcat în cămaşă 
de iarbă”, el „taie cărări în dealul cu spini” sau „îşi lasă Poetul 
frunza mâinii / să fie geamăna spicelor cereşti”, pe când, „în vară, 
verdele rar / al trandafirului sălbatic, / Poetul caută oul de privi-

ghetoare”.  
Un poem deosebit, în care este evo-

cată figura poetului, este „Peste ţărâna albă 
a Evangheliei”. Legătura cu divinitatea este 
simbolizată în imaginea Mântuitorului care 
semnifică trăire lăuntrică autentică. Cuvântul 
este sfânt şi are putere multă, iar puterea Cu-
vântului izvorăşte din aceeaşi imagine poeti-
că definitorie a arborelui care domneşte pes-
te o lume platoniciană a sferelor: „Împresu-
rat de cuvinte, / de pleoapele lor / lungi şi 
moi ca mătasea apelor, / baterile de vânt / îi 
par / vârfurile arborilor / ce lasă umbră / 
peste locul / în care / Iisus a scris cu degetul. 
/ Acolo, de trei ori pe zi, / Poetul aşează ra-
muri verzi / peste ţărâna albă / a Evangheli-
ei / şi ţine harfele soarelui / în palme.”  

Îngerul, crucea, lacrima sunt alte trei 
metafore revelatorii ale versurilor din acest 
volum. Neprihănirea, simplitatea şi frumuse-

ţea sunt exprimate în imaginile cromatice ale albului neatins de 
vreo patimă, ale zăpezii şi ale îngerului. „În iarnă, veşnicia” în-
seamnă că „Un înger mijeşte / după arborii reci... / Ne face semn, 
/ ne arată că pleci / din rănile ierbii / cum se leagă astrele / în ne-
sfârşite zăpezi, / cum ochiul de ciută / lacom se-adapă / la cina de 
taină / care-l şi îngroapă.” În imensitatea albului şi a neprihănirii, 
dorinţa eului liric e tainică: „doar Poetul să ne ningă, / numai lar-
gul lui ne strângă”.  

Lacrima este asociată deseori cu simbolistica poetică a 
crucii. Dincolo de a fi doar o metaforă, ea aminteşte de suferinţa 
supremă a Fiului lui Dumnezeu. Însă durerea profundă a eului liric 
se scurge în „nemărginirea timpului” şi „Unul-Născut” este cel 
ştiut de Poet pentru că „mărul ochiului / se coace în zăpadă / ulti-
mului cuvânt al poemului, / Unul-născut...” Arborele şi mărul sunt 
înlănţuite în curgerea divină a Cuvintelor din fiecare poem. Tot 
Îngerul este cel care mângâie şi alină suferinţa crucificării în rugă-
ciunea şi liniştea Vecerniei: „Numai Îngerul îmi spune / cum să ţin 
în mâini freamătul crucii. / Numai Îngerul îmi spune că apa ce 
curge / e vecernie, / luciul ce apasă umărul.” Şi nu în ultimul 
rând, ne oprim asupra poemului-capodoperă Rugăciune pe o car-
te. Invocarea divinităţii şi credinţa sunt aripile care înalţă sufletul 
în rugăciune. Poezia este, in facto, rugăciune. Cuvânt către divini-
tate. Poetul stă la taifas cu Dumnezeu. Iar dialogul lor este sublim, 
dincolo de fire, atemporal, aspaţial, tainic. Fărâme şi picături de 
cuvinte curg în poem firesc: „Să-ţi fie litera frunte / şi fruntea să-ţi 
ardă / ca grâul... / Să-ţi fie litera mal / şi malul să dezmierde râ-
ul... / Să-ţi fie litera mers / şi mersul să nu aibă seară... / Seceră a 
lunii să-ţi fie / peste vecernii de vară. / Să-ţi fie litera trup / şi tru-
pul lăicer al zării, / veac, cărări, trezie / peste luciul sării... / Litera 
să-ţi fie / gândul fără vini, / veşti, văzduh şi ape, / lumină din lu-
mini, / vindecări de rane, / sceptru de pământ, / laptele fierbinte / 
din sânul mamei, / sfânt.” 

Aşadar, avem în mâini un volum original în peisagistica 
lirică religioasă de azi, un volum care marchează o continuitate cu 
celelalte (16 cărţi lirice) în gândirea poetică a autorului şi în uzita-
rea temelor şi a motivelor recurente. Beneficiind şi de o frumoasă 
concepţie grafică şi o eleganţă aspectuală ce impresionează privi-
torul, cartea lui Valentin Marica se impune atenţiei criticii literare 
prin profunzimea ideilor conturate în cuvinte simbolizând religio-
sul pur, prin originalitate şi exprimare poetică inconfundabile, prin 
viziune şi constanţă lirică.  

Maria-Daniela PĂNĂZAN 
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HEMOGRAFIE ABISALĂ PE HARFA REVELAŢIEI 
 
a prolog voiesc să încep cu avertismentul poetic „Atenţie! Sus 
se lucrează! Nu ne rămâne decât o Cale spre Viaţă, cu atenţie 
sporită în rugăciunea pe care Duhul ne-o dăruie.”1 
Un poet religios profund, Constantin 

Stancu2, sondează straturile adânci ale fiinţei, 
redefinind starea de a scrie poezie religioasă. 
Întreg orizontul poetic cuprinde vibraţii de 
esenţă ale fiinţării, iar sensibilitatea traversea-
ză de la un capăt la altul compoziţia poetică. 
Profunzimea trăirii este dublată de reverbera-
ţii literare şi teologice fundamentale.  

Poetul prelucrează diferite teme şi 
motive religioase ale creştinismului, iar for-
mele de comunicare sunt psalmii, rugăciunea 
ca esenţă a trăirii frumuseţii şi sensibilităţii la 
o altitudine sufletească înnobilatoare, filtrează 
prin sine materia, pentru ca dincolo de poezie 
să ajungă doar o stare binecuvântată, care să 
poarte omul înapoi spre ţinuta preadamică. 
Scrierea poeziei religioase este o stare diferită 
de a scrie, a lăsa totul şi a o lua de la capăt, 
prin revelaţia particulară totul capătă sens, 
pentru restul e nebunie chiar dacă eşti aca-
demician sau profesor universitar. Poetul 
construieşte un univers nou, al stărilor care 
prin revelaţie pot să conducă spre o treaptă 
dincolo chiar de poezie, de naştere a doua oară, o trezire într-o altă 
dimensiune, aceea a desăvârşirii. Este un univers al stărilor interioare 
redimensionate şi pregătite pentru o construcţie, un edificiu poetic 
nou, cu amprentare divină profundă.  

Volumul de poezii cuprinde la final un eseu intitulat Poezia 
religioasă, o stare..., în care nuanţele şi interpretările de fineţe despre 
poezia mistico-religioasă realizate de Eugen Dorcescu sunt analizate 
prin ascultarea cuvintelor cu urechea auzirii fine de dincolo de ţărmuri 
a curgerii nisipurilor de aur prin clepsidra sufletului şi aceste comenta-
rii întregesc parcursul poetic al volumului şi constituie un suport şi un 
aport pentru înţelegerea subliminală, printr-un efort care transcede ce-
nuşa cuvântului.  

Toate reverberaţiile fiinţei se coagulează în această forţă 
suprapoetică care transcende imaginarul şi doar revelat devine un sta-
diu de înnoire al omului, o cale de apropiere de Dumnezeu, după ce 
s-a parcurs iniţial drumul Dumnezeu-om: când ajungi să realizezi 
acest lucru important lumina devine orbitoare, iar cuvintele nu mai 
transportă lumea spre lume, ci, iată, cerul spre om şi creează posibili-
tatea traseului om-cer. Eul liric utilizează diferite tonalităţi poetice, 
dar toate nuanţele converg spre religiosul purificat. Gândurile profun-
de se nasc în linişte şi singurătate, nu în zgomot: Ce libertate când to-
tul este îngăduit! Marele dar al liberului arbitru este de o covârşitoare 
semnificaţie şi responsabilitate morală creştină: „Dumnezeu este, pen-
tru că este libertatea (Berdiaev). Astfel, existenţa libertăţii este un ar-
gument pentru existenţa lui Dumnezeu, căci o lume în care binele ar fi 
obligatoriu şi ar exista numai el, ar fi o lume fără Dumnezeu, un me-
canism fără libertate; ar fi o lume a despotismului nelimitat. Unde nu 
este libertate, nu este răspundere, domneşte tirania. Mântuitorul Hris-
tos ne-a dat ultima şi singura libertate autentică: libertatea în bine, li-
bertatea în iubire, libertatea în adevăr, libertatea harică, libertatea mân-
tuitoare.”3  

Poetul Constantin Stancu invită la simplitate şi la recunoaşte-
rea magiei unicităţii, a patternului divin în tot ceea ce ne înconjoară şi 
trăieşte în noi, definindu-ne superioritatea prin trăirea religioasă, dată 

                         
1 Dinu Virgil, Exerciţii de suflet, Pastile provoca(n)te, Editura Napoca 
Star, Cluj-Napoca, 200, p.9. 
2 Constantin Stancu, Cu fantezia pe fantezie călcând, Editura Cenaclul 
de la Păltiniş, Sibiu, 2013.  
3 Ilarion V. Felea, Religia iubirii, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 
2009, p. 271. 

nouă prin sacrificiul Mântuitorului: Să cunoaştem încă o dată lucra-
rea, / Pescuirea minunată să ne întărească, / Să-nvingem păcatul, va-
lul, marea, / Prin Iisus, cel ce vrea să ne găsească... // Pe mal, în di-

mineaţa luminată, / Era jăratic, peşte şi pâine, 
pregătite, / Eram chemaţi la prânz de-ndată, / 
La o părtăşie în cele sfinte... 

Este ardere continuă pe un rug al cre-
dinţei pentru a se mistui ceea ce nu aparţine de 
viaţa creştină şi de a ne ridica la demnitatea 
precreaţiei, prin scriere religioasă. Itinerariile 
spirituale trasate şi urmate de poet sunt rever-
berante pentru trăirea adevărat creştină: E înţe-
lepciune, e o taină vie, / Adunaţi sub Cortul 
Său Ceresc, / Să creştem ca mlădiţe-n vie, / 
Pentru cei ce plâng şi ce iubesc... Desăvârşi-
rea se poate realiza doar prin Cuvânt, nu prin 
cuvinte, Cuvântul care te restructurează şi te 
naşte din n(ou): Învierea este reală pentru că 
este posibilitatea de a continua să exişti într-o 
altă dimensiune prin graţia lui Dumnezeu. 
Experienţa personală a scriitorului în ceea ce 
priveşte trăirea religioasă şi metamorfozarea 
prin atingerea sa cu aripă divină este dovada 
grăitoare a sublimării stilistice şi la nivel spiri-
tual: O, îmi poţi deschide poarta, / Eşti iertă-
tor şi bun şi drept, / O aud pe Maria, o aud pe 

Marta / Şi-un vultur mi se zbate-n piept! // Un risipitor copil, iertat, / 
Spălat în suflet şi-n carne, / Îţi mulţumesc că m-ai purtat: O, iartă-mă, 
iartă-mă, Tu, Doamne... Reţeaua de simboluri şi motive pe care le uti-
lizează poetul sunt din vasta reţea a imaginarului creştin, personalizate 
de eul liric la nivelul hipertextualităţii. În unele dintre poezii se face 
trimitere la textul biblic, la versetul viei care ne hrăneşte din seva vie-
ţii.  

Poezia lui Constantin Stancu cheamă sufletele la împărtăşire 
lirică, „eu vă supun doar unul câte unul, / ca’ntr’un poem, cuvânt du-
pă cuvânt” 4. Citeam pe un colţ de calendar: curăţia nu este o proble-
mă de mediu, ci de atitudine, la care aş adăuga...şi de altitudine. Pentru 
că se află în sfera unei libertăţi atât de mari, încât abia dacă o putem 
prinde cu mintea noastră scundă. De aceea, poetul recomanda nu de-
mult a privi cu ochii inimii: poemele roadelor – Din ceruri a venit la 
noi / să ne ridice din aspru noroi5. 

Poemele au o încărcătură lirică sublimă, un ciorchine stilistic, 
păstrând rigorile limbajului religios, un text poetic expresiv privit din 
prisma stilisticii, o poezie a sufletului, prin confesiune lirică sinceră şi 
trăire reală a darului divin: E umbra ce mă atinge acum, / Vorbeşte 
când tace sau trece, / E aurul călător din drum, / E porunca ultimă 
din cele zece.  

Mă opresc asupra unei poezii care m-a prins în mrejele sale, 
intitulată Domnul pe un zid făcut la cumpănă, miresme lirice din arbo-
rele biblic Amos 7:7. Cum ne măsurăm fiecare zidul pe care îl con-
struim? Este el drept sau strâmb? Cuvântul lui Dumnezeu este cum-
păna cu care ar trebui să ne verificăm zidul pe care îl creştem, fiecare 
după putinţă, ca pe un aluat lăsat la dospit, pentru a fi pus apoi în cup-
tor şi de a da pâinea gustoasă, după ardere în cuptorul vieţii: Pe un zid 
făcut la cumpănă, / Pe un zid ce nu mai cade, / Stă Domnul şi ţine în 
mână / Cumpăna vie, ce tainic mai arde... 

Ca epilog scriu versurile poetului din poemul Lucrurile de 
Sus: După lucrurile de sus umblaţi, / Căutaţi-le cu fiinţa toată, / Iu-
biţi-vă blând, fiţi fraţi, / Căci Împărăţia în inimi se arată!  

 
LŐRINCZI Francisc-Mihai

                         
4 Valeriu Anania, Poeme, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006, p. 197 
5 Constantin Stancu: A privi cu ochii inimii: poemele roadelor, Editura 
Polidava, Colecţia revistei “Provincia Corvina”, 2002, p. 67. 
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SPIRALE LITERARE 
Editura TipoMoldova, Iaşi, 2013 

 
criitoarea Maria Daniela Pănăzan, în lucrarea Spi-
rale literare, surprinde aspecte ale literaturii reli-
gioase autohtone, printr-o abordare modernă, de o 

impetuoasă necesitate asupra liricii religioase româneşti. 
Albert Beguin spunea, cu re-

ferire asupra rolului poeziei: „Misi-
unea poeziei este de a re-crea limba-
jul, de a restitui pe de-a-ntregul con-
templarea uimită şi prima prezenţă a 
lucrurilor”. Prin lucrarea de faţă, 
Maria Daniela Pănăzan scoate în 
evidenţă această „contemplare”, po-
ezia religioasă fiind o spirală infinită 
de contemplări şi uimiri, ea existând 
ca permanenţă a poeziei româneşti. 

Maria Daniela Pănăzan des-
coperă noi sensuri, noi şanse de a trăi 
emoţii spirituale, culturale şi nu în 
ultimul rând mântuirea prin iubire, 
regăsirea eului prin intermediul liricii 
sacre. Volumul de faţă, în cele 300 
de pagini, surprinde cu mare fineţe 
dominanta religioasă a liricii din ul-
timele decenii, conotaţiile termenului religios incluzând 
şi pe cel de sacru. Altfel spus, poezia religioasă, nu are 
doar caracter artistic ci şi un „apostolat religios creştin”.  

Autoarea surprinde diferite aspecte ale literaturii 
româneşti (religioase sau nonreligioase) începând cu li-
rica Magdei Isanos până la lirica religioasă şi detenţia lui 

Ovidiu Vasilescu, apoi „spirala” continuă cu aspecte 
ale liricii inconfundabile ale lui Nichita Stănescu, Grigo-
re Vieru, confesiunile şi credinţele preotului Valeriu 
Anania, Ion Agârbiceanu, Virgil Todeasă, Pavel Dan, 

Mihail Petroveanu, Nicolae Ionel, 
Zorica Laţcu-Teodosia, Sandu Tudor, 
şi mulţi alţii. De asemenea, un eseu 
impresionant abordează capodopera li-
teraturii germane, Faust de Goethe, 
privită dintr-o perspectivă filosofi-
co-creştină.  

În cea de a doua parte a lucrării 
sunt semnalate cronici, recenzii, peri-
odice cu privire la ceea ce înseamnă li-
teratura religioasă azi, în societatea 
contemporană, privită în triunghiul 
format din frumuseţe – solitudine – 
credinţă. Remarcăm scrierile dedicate 
lui Aurel Pantea, Constantin Stancu, 
Cornel Nistea, Monica Grosu, Valen-
tin Marica, Ion Buzaşi, Nicolae 
Băciuţ, Ioan Popa, Ioan Raţiu, Diana 
Câmpan, Dinu Virgil, Lucian Bâgiu, 

Anton Rus, Darie Ducan, Ioan Petraş, Florentina Dănilă, 
Aurel Podaru, Maria D Alba, Teodor Seiceanu, Ovidiu 
Vasilescu şi alţi autori contemporani.  

 
Camelia Lucia LAŢIU 

 
 
 

NOICA ŞI EMINESCU (FILOZOFUL ŞI POETUL) DE VASILE RUSU 
 

olumul intitulat „Noica şi Eminescu (Filozoful şi 
Poetul)”, scris de profesorul sibian Vasile Rusu, 
şi apărut la Editura „Alma Mater” din Sibiu în 

2013, cuprinde citate inedite din şi despre cele două per-
sonalităţi ale culturii româneşti, precum şi părerile unor 
oameni de cultură ai vremurilor respective (Titu Maio-
rescu, G. Călinescu, I.L. Caragiale, Vlahuţă, Teodor 
Ştefanelli, I. Slavici etc.) despre omul şi poetul Mihai 
Eminescu, completate subtil cu consideraţiile autorului.  

Cartea conţine opt capitol: „Omagiu”, În loc de 
prefaţă”, „Constantin Noica – date biobibliografice”, 
„Cu gândul la Luceafăr”, „Eminescu cel vesel”, „Emi-
nescu acuză”, „Postfaţă” şi „Cei cinci ani din viaţa poe-
tului”, dar şi ilustraţii cu familia, colegii, confraţii şi cri-
ticii marelui nostru poet. Încă din titlurile capitolelor se 
poate observa predilecţia autorului asupra vieţii şi perso-
nalităţii poetului nostru naţional. Filozoful Constantin 
Noica devine alături de Vasile Rusu un comentator al 

celor întâmplate şi un critic al altor critici. 
Cartea este un document şi un instrument de lu-

cru extrem de util celor preocupaţi de viaţa şi opera filo-
zofului Constantin Noica şi a poetului Mihai Eminescu, 
două nume de referinţă în istoria României, cărora Vasi-
le Rusu încearcă să le restabilească locul cuvenit, înlătu-
rând anumite etichetări ca „nebun” sau „alienat”. Scriito-
rul subliniază faptul că „Eminescu este din studenţie un 
român european de înaltă ţinută morală şi superioară va-
loare culturală”, iar pentru C. Noica „Eminescu nu e de-
cât cel mai mare poet al României”. 

Este de reţinut şi motto-ul de la începutul cărţii, 
adresat profesorilor: „O şcoală în care profesorii nu în-
vaţă şi ei – e o absurditate”. (Constantin Noica) 

 
Prof. Camelia CRIŞAN 
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BLAJUL ŞI PROFESORII SĂI ÎN ANII COMUNISMULUI  
 

 
 

na dintre cărţile nou apărute, dedicate Blajului 
şi locuitorilor săi, este „Destinul profesorilor de 
la Blaj în anii comunismului. Oameni şi locuri 

de pe Târnave în aceeaşi ani”, scrisă de autorii Aurelia 
Ştirban şi Marcel Ştirban. 

Cartea cuprinde mai multe capitole: 
1. Episcopul Ioan Suciu, un martir al bisericii şi 

al neamului. 
2. Vieţi condamnate. Destine schimbate. Profe-

sorii şcolilor blăjene în 1948 şi în anii următori. 
3. Blajul cu împrejurimile sale. Oameni şi lo-

curi. 
4. Sâncel, un sat binecuvântat de Dumnezeu. 
5. Din vremuri comuniste. Anii 1945-1989. 
Cartea mai cuprinde gândurile unei săliştence, că-

reia oamenii satului de la Crăciunelul de pe Târnavele 
unite îi spuneau „doamna Simian”sau Simianca. 

Din „Mic îndreptar turistic” sunt prezentate ima-
gini foto cu oraşul Blaj: instituţiile de cultură şi o hartă 
cu localităţile din împrejurimi. 

Primul capitol este dedicat marelui episcop Ioan 
Suciu, o personalitate puternică a spiritualităţii 
greco-catolice. Episcopul Ioan Suciu este fiu al Blajului 
în toate sensurile. S-a născut aici, la 4 decembrie 1907, 
într-o familie de preoţi. Episcopul Ioan Suciu este, întâi 
de toate, „patriarhul tineretului” cu care se identifică prin 
vârsta şi gândirea creatoare, este preotul, profesorul şi 
episcopul tuturor celor care l-au cunoscut. Cu sensibili-
tate de poet şi filozof, cu credinţa şi viaţa de mucenic, el 
a vorbit tuturor, tineri şi bătrâni, femei şi bărbaţi, în vre-
muri de pace şi de prigoană, cu inima şi glas de sfânt. 
Episcopul Ioan Suciu a fost un apărător al intereselor Bi-

sericii Greco-Catolice. 
Capitolul al doilea prezintă destinele schimbate 

ale unor mari personalităţi ale Blajului: profesorii Simi-
on Gizdavu, Ştefan Manciulea, Octavian Modorcea, 
Coriolan Suciu, Gheorghe Veliciu, Octavian Pop, Teo-
dor Megieşan, Septimiu Marian, Ioan Miclea, Virginia 
Puia, Emil Poenaru, Aurelia Socaciu, Ioan Oltean, Ga-
vril Pop, Dionisie Popa-Margineni, Septimiu Todoran, 
Aurora Tamaş, Victor Creţu şi mulţi alţii. 

Capitolul al treilea ne prezintă o scurtă istorie a 
Blajului, cu împrejurimile, cu oamenii şi locurile sale. 
Sunt unele amintiri răzleţe din viaţa autorilor şi a con-
temporanilor lor din prima jumătate a secolului XX. 

Capitolul al patrulea ne face o descriere a satului 
Sâncel şi o prezentare a monografiei istoricului Teodor 
Seiceanu, „Sâncel-750 de ani. Studiu monografic”. De 
asemenea este prezentată profesoara Aurelia Bărbat. 

Capitolul al cincilea prezintă câteva creaţii din 
vremuri comuniste: anii 1945-1989: „Început de comu-
nism”, „Colectivizarea”, „Epoca de aur”, „Casa noastră” 
etc. 

Cartea se încheie cu o serie de fotografii ce sur-
prind locuri şi clădiri din Blaj, încărcate de istorie, care 
trezesc în sufletul privitorilor atât bucurie, cât şi nostal-
gie. 

Scopul cărţii este acela ca elevii şcolilor din Bla-
jul zilelor noastre să cunoască evenimentele petrecute în 
viaţa spiritualităţii blăjene: „Biserica. Şcoala. Episcopie 
şi preoţi. Profesori şi elevi”, din anii comunismului. 

 
Prof. Cristina SAVONEA 
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PLASTICA 
 

PICTORUL AUREL NEDEL, UNUL DINTRE MARII COLORIŞTI ROMÂNI,  
A PLECAT DINTRE NOI 

 
pre regretul nostru în ultima vreme 
pictura românească a fost văduvită 
de prezenţa unor însemnate 
personalităţi, dintre care îi amintim nalităţi, dintre care îi amintim pe Vasile 

Grigore (20 februarie 2012), Traian 
Brădean (15 februarie 2013), Elena Uţă 
Chelaru (13 iunie 2013)… 

În 20 ianuarie 2014, a părăsit 
această lume, atât de zbuciumată din va-
rii puncte de vedere, şi pictorul Aurel 
Nedel, la vârsta de 84 de ani, lăsând pos-
terităţii o operă valoroasă şi vastă cu care 
neamul românesc se poate mândri de-a 
lungul veacurilor.  

Am avut onoarea şi privilegiul de 
a-l cunoaşte personal pe pictorul Aurel 
Nedel cu mulţi ani în urmă, la una dintre 
ediţiile Taberei Internaţionale de Artă 
„Ioan Inocenţiu Micu-Klein” de la Blaj. 
De vreo patru ani, relaţiile noastre au de-
venit foarte strânse. Împreună cu soţia Ana şi fiica Anca 
l-am vizitat în repetate rânduri la Vaidei, satul naşterii şi 
copilăriei sale, din apropierea Orăştiei, unde s-a retras în 
anul 1997, departe de lumea dezlănţuită şi cosmopolită a 
Bucureştiului, în care s-a format şi impus ca unul dintre cei 
mai prestigioşi pictori români contemporani. Am petrecut 
minunate clipe împreună în atelierul său de la Vaidei, dar şi 
la Blaj, pentru muzeul căruia a donat o reuşită pânză ce re-
prezintă Floarea –soarelui, una dintre temele sale prefera-
te. Discuţiile purtate împreună, la care participa adeseori şi 
soţia sa Nina, se refereau la arta, cultura şi literatura română 
sau universală. De asemenea, erau abordate problem de vi-
aţă, de istorie naţională sau care vizau situaţia politică din 
ţară şi străinătate. Artistul, prin fe-
lul calm şi tandru de a se compor-
ta şi exprima reuşea să creeze un 
microcosmos încărcat de spiritua-
litate în care te simţeai atât de bine 
şi din care nu-ţi venea să mai 
pleci.  

În curtea şi grădina casei 
sale, în care gazonul era tuns im-
pecabil, presărat cu flori multico-
lore, în special cu lalele primăva-
ra, ne întâlneam adeseori cu sora 
pictorului, Silvia, femeie de o rară 
blândeţe şi bunătate, cu nepoţica 
Mara, extrem de ageră, fiica picto-
rului Vladimir, fiul cel mic al ar-
tistului, care locuieşte la Orăştie, 
precum şi cu alţi membri ai fami-
liei. Trebuie spus că Aurel Nedel 
era un mare familist, care îşi iubea 
de asemenea, cu toată puterea 

inimii sale, plaiurile natale şi poporul 
din sânul căruia s-a desprins.  

Aşa cum am mai spus, Aurel 
Nedel s-a născut la Vaidei (jud. Hu-
nedoara) în 19 ianuarie 1930 într-o 
familie de ţărani. Urmează Liceul 
„Decebal” din Deva şi absolvă în 
anul 1956 Institutul de arte Plastice 
„Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, 
unde s-a format sub îndrumarea pic-
torilor Rudolf Schweitzer-Cumpăna 
şi Alexandru Ciucurencu. Din 1958 
este membru al Uniunii Artiştilor 
Plastici din România.  

Pe parcursul prodigioasei sale 
activităţi, artistul a participat la nu-
meroase şi diverse expoziţii de grup, 
organizate în ţară sau în diferite cen-
tre importante din Europa, Asia, 
America şi Africa. Începând din 

1963 şi până în 2005 a deschis numeroase expoziţii perso-
nale la Bucureşti, Deva şi Orăştie, uneori împreună cu fiul 
său Vladimir Nedel. I-au fost consacrate două lucrări mo-
nografice: Aurel Nedel, Bucureşti, 1986, de Dan Cristian 
Popescu şi Nedel – Colecţia de artă Postelnicu, Bucureşti, 
2009, de Maria Matache (în care se scrie şi despre Vladimir 
Nedel). Numele său figurează în importante dicţionare şi 
cărţi de artă: Octavian Barbosa, Dicţionarul artiştilor ro-
mâni contemporani, Bucureşti, 1976; Constantin Prut, Dic-
ţionar de artă modernă, Bucureşti, 1982; Vasile Florea, Ar-
ta românească, Bucureşti, 1982; Alexandru Cebuc, Vasile 
Florea, Negoiţă Lăptoiu, Enciclopedia artiştilor români 
contemporani, vol. I, Bucureşti, 1996; Mic dicţionar enci-

clopedic, Bucureşti, 2005; 
Presences de la peinture 
contemporaine roumaine en 
France avec „Soleil de l’Est” 
entre 1990-2008, Bucureşti, 2008; 
Mircea Deac, Lexicon critic şi do-
cumentar. Pictori, sculptori şi de-
senatori din România, secolele 
XV-XX, Bucureşti, 2008 ş. a.  

În cartea noastră intitulată 
Caleidoscop artistic, Alba Iulia, 
2013 am inclus eseul, Pictorul 
Aurel Nedel, revenit pe plaiurile 
natale, iar la revista Sargetia, 
2013, editată de Muzeul Civiliza-
ţiei Dacice şi Romane din Deva, 
ne-a apărut articolul, Din viaţa şi 
opera pictorului Aurel Nedel, pe 
care artistul nu a mai reuşit să-l 
vadă.  

Activitatea desfăşurată de 

S 
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pictorul de la Vaidei a fost recompensată prin acordarea 
unor importante premii şi distincţii.  

Pe drept cuvânt, Aurel Nedel este considerat „un 
pictor clasic-modern sau un modern-clasic” (Augustin Ma-
carie). Rădăcinile sale artistice trebuiesc căutate în filonul 
liric al artei româneşti moderne şi contemporane: Nicolae 
Grigorescu, Ştefan Luchian, Alexandru Ciucurencu…Toţi 
aceştia, dar şi mulţi alţii, au fost deopotrivă colorişti de ex-
cepţie. Pentru Alexandru Ciucurencu, pictorul Nedel mani-
festa un adevărat cult. De la acest maestru a înţeles că „tre-
buie să existe o deplină armonie între linie, pată şi culoare”. 
Bun cunoscător al artei europene, artistul apreciază opera 
lui: Botticelli, Leonardo da Vinci, Vermeer, Rembrandt, 
Van Gogh, Cézanne, Picasso, Braque, Matisse etc.  

Temele predilecte în pictura lui Aurel Nedel sunt 
florile (floarea-soarelui, lalelele, macii, garoafele, irişii, 
margaretele), naturile statice (cu ulcioare, butelii, pahare, 
fructiere, cărţi, diverse fructe, vioară, mandolină, adeseori 
însoţite de vaze cu flori), peisajele, nudurile, portretele (în-
deosebi autoportretele), compoziţiile cu figuri (ca de exem-
plu: Dansuri dionisiace), surprinse în nenumărate ipostaze.  

Formele stilizate, simplificate la maximum şi geo-
metrizate sunt redate într-o manieră evident originală. Arhi-
tectonica tablourilor este riguros construită, obiectele 
înscriindu-se în contururi negre pronunţate, care potenţează 
plăcutele efecte decorative. Culorile vii, fie dense, fie trans-
parente, încorporează o lumină iradiantă ce cucereşte in-
stantaneu privitorul, fermecându-l  

Aurel Nedel iubeşte cu ardoare plaiurile româneşti, 
îndeosebi pe cele transilvane. Este fascinat de spaţiul miori-

tic, îmbrăţişând pe deplin crezul lui Lucian Blaga potrivit 
căruia „veşnicia s-a născut la sat”. În peisajele sale rurale, 
cu dealuri blânde şi câmpii întinse, întâlnim case cu acope-
rişuri abrupte şi zugrăvite în albastru (numit de ţărani Mân-
dră-Mărie) ce pot împresura o bisericuţă, dotată cu un 
turn-clopotniţă, care se înalţă sfios spre cer. Aceste peisaje 
emană un sentiment tonic sau de linişte şi împăcare sufle-
tească, atât de necesare dacă ne gândim că societatea de as-
tăzi este din ce în ce mai bulversată. Pictorul revenit la 
Vaidei este conştient că liniştea adevărată nu poate fi găsită 
decât „la izvoare”.  

Nu şti ce să admiri mai mult: peisajele de primăvară 
cu pomi înfloriţi la care albul este strălucitor şi pur; pe cele 
de vară cu căpiţe ancestrale ce evidenţiază hărnicia locuito-
rilor de la sate; pe cele de toamnă în care coroanele ruginii 
ale copacilor indică subtil scurgerea ireversibilă a timpului 
sau pe cele de iarnă în care zăpada, redată prin rafinate 
griuri, s-a aşternut pretutindeni, obligând oamenii să rămâ-
nă în casele lor pentru a se odihni după un an plin de trudă.  

Indiferent de tematica abordată, picturile lui Aurel 
Nedel constituie veritabile poeme plastice prin care se adu-
ce un cald elogiu vieţii, bucuriei de a trăi. Pictorul de la 
Vaidei şi-a luat rămas bun de la viaţă calm şi senin, aşa 
cum a trăit şi lucrat pentru a se odihni în cimitirul din jurul 
bisericii de la marginea satului, pe care a imortalizat-o în 
creaţiile sale cu o cromatică vie, armonioasă şi luminoasă. 
Prin opera sa, Vaideiul a devenit un punct de referinţă pe 
hartă a artistică a României.  

Cornel TATAI-BALTĂ 

 
 

MĂRŢIŞOR ÎN RITMUL TOBELOR AFRICANE   
 

n contextul unei reuniuni sau spectacol mai amplu dedi-
cat zilei de Unu martie, o prezentare de modă va aduce 
mereu un plus de mondenitate şi mister. Asociem sem-

nele primăverii cu o renaştere, universul feminin fiind pro-
priu acestui miraj.  

Un astfel de spectacol s-a derulat la restaurantul Ho-
tel Târnavele sâmbătă Unu martie a. c. începând cu orele 
18, organizat de Asociaţia culturală Astra prezenţi fiind, 
membrii ai acesteia şi notabilităţi ale municipiului Blaj. 
Mocassai este sigla colecţiei vestimentare inspirată din via-
ţa tribului african Massai din Kenya; obiceiuri, simboluri, 
vestimentaţie.  
 

 

Colecţia se doreşte a fi un mesaj pentru o vestimen-
taţie Eco din materiale naturale, fibre textile prelucrate din 
cânepă. Piesele ei etalează un bogat registru ornamental cu 
boabe de cafea şi noduri decorative. Reprezentând o lucrare 
de licenţa colecţia a fost creată de Zita-Clara Ianoş absol-
ventă a Facultăţii de Arte Vizuale din Oradea, secţia design 
vestimentar, care alături de Anca Şereş la fel creatoare de 
modă din Oradea, prezentă în mai multe rânduri la Blaj cu 
premiate şi inedite colecţii au coordonat artistic această di-
namică şi surprinzătoare paradă.  

Menţionam calitatea prestaţiei coregrafice a celor 
opt tinere modele din Blaj care prin graţia şi frumuseţea lor 
au imprimat o aură de prospeţime şi exotism întregului 
spectacol, acestea sunt: Iulia Rişnita, Lavinia Limbăşan, 
Ramona Maier, Brighitte Gombocz, Anca Sechel, Roxana 
Zgaiba, Laura Dragăn, Roxan Mikloş. Secvenţa organiza-
torică a revenit lui Aurel Dumitru artist plastic din Blaj.  

Menţionăm de asemenea că în acest an 2014 se îm-
plinesc 10 ani de colaborare artistică şi profesională cu Fa-
cultatea de Arte din Oradea, demers susţinut ca o formă de 
parteneriat de Primăria municipiului Blaj.  

 
Dr. Aurel DUMITRU 

Î 
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ASTRA ŞI ŞCOALA 
 

LANSARE DE CARTE LA COLEGIUL NAŢIONAL „I. M. CLAIN” BLAJ.  
ŞCOLILE BLAJULUI ÎN LITERATURĂ, DE MARIA RODEAN 

 
olumul autoarei Maria 
Rodean – Şcolile Blaju-
lui în literatură a repre-

zentat un frumos mărţişor literar 
pentru toţi invitaţii prezenţi 
sâmbătă, 1 martie 2014, în sala 
festivă a Colegiul Naţional „I. 
M. Clain” Blaj, unde a avut loc 
acest eveniment cultural. Dom-
nul director, prof. Ioan 
Tomoiagă a deschis această 
manifestare, în calitate de amfi-
trion, printr-un călduros cuvânt 
de întâmpinare în care a relevat 
importanţa Şcolilor Blajului – 
„fântâni ale darurilor”, afirmând 
că „lansarea acestui volum nu 
putea avea o locaţie mai potrivită, întrucât autoarea este 
absolventă a Liceului Pedagogic, promoţia 2001 şi prin 
publicarea acestei cărţi se observă că a păstrat mereu în 
suflet emoţia şi admiraţia pentru renumitele şcoli blăjene”.  

Moderatoarea manifestării, prof. dr. Diana Tocaciu 
a dat cuvântul domnului prof. univ. dr. Mircea Popa care a 
susţinut o prelegere impresionantă, pe marginea cărţii, de-
spre prezenţa Blajului cultural şi educaţional în viaţa soci-
al-politică şi literară a Transilvaniei „Lucrarea Mariei 
Rodean umple un gol adânc resimţit în istoria noastră cul-
turală contemporană, înscriindu-se ca o contribuţie demnă 
de istoriografie literară a zilelor noastre”. Apoi a luat cu-
vântul domnul prof. univ. dr. Ion Buzaşi care a prefaţat 
acest volum, fiind totodată şi coordonatorul ştiinţific al te-
zei de doctorat, cu acelaşi subiect, pe care Maria Rodean a 
susţinut-o anterior la Universitatea „1 Decembrie 1918” 
Alba Iulia. Domnul profesor univ. dr. Ion Buzaşi a consta-
tat că meritul acestui volum este de a pune în valoare direc-
ţia Şcolilor Blajului în educaţie, care a reprezentat pentru 
cultura şi literatura română un element de preţ: Non 
scholae, sed vitae discimus. „Eseul monografic se impune 
prin vasta bibliografie consultată, prin bogăţia şi varieta-
tea scrierilor literare consacrate Şcolilor Blajului, pe care 
le prezintă într-o succesiune compoziţională bine structu-
rată, prin îmbogăţirea literaturii inspirate de aceste institu-
ţii de învăţământ, cunoscută până acum, cu scrieri mai pu-
ţin cunoscute sau aproape necunoscute…, pe care le co-
mentează utilizând cu pricepere modalităţile de investigare 
ale criticii şi istoriei literare. „ 

A urmat un discurs emoţionant al autoarei Maria 
Rodean care a vorbit atât despre structura lucrării, cât şi de-
spre legăturile subiective pe care le păstrează faţă de vesti-
tele Şcoli ale Blajului, ce reprezintă şi principalul argument 
pentru alegerea acestei teme de suflet. Autoarea a mărturisit 
că preocuparea pentru acest subiect datează încă din pe-

rioada când era 
elevă şi participa la 
activităţile de 
omagiere a institu-
ţiilor şcolare şi de 
cultură ale Blaju-
lui. Un alt argu-
ment important a 
constat în dorinţa 
de a surprinde ca-
racteristici ale în-
văţământului din 
şcolile Blajului, aşa 
cum reies din ope-
rele scriitorilor care 
şi-au îndreptat 
atenţia spre acest 

subiect, urmărind în mod consecvent şi cu minuţiozitate: 
opera, bibliografia, contextul şi receptarea operelor care tra-
tează tema şcolilor blăjene. Astfel, scopul acestui volum es-
te de a oferi o perspectivă de ansamblu asupra unei pro-
blematici abordate adeseori de scriitori care au avut tangen-
ţă cu sistemul de învăţământ din mica urbe de pe Târnave, 
punctând aspectele cele mai relevante: interdependenţa din-
tre şcoală şi biserică, valorile morale cultivate în aceste lo-
caşuri de cult şi de cultură, desprinderea unor figuri de das-
căli, aspecte ale relaţiei profesor-elev, precum şi ale moda-
lităţilor stilistice la care fac apel scriitorii pentru a sugera 
atmosfera tipică din şcolile Blajului.  

La acest eveniment am remarcat prezenţa autorităţi-
lor locale prin d-na viceprimar, prof. Livia Mureşan, a prof. 
Silvia Pop – preşedinte ASTRA Blaj, a d-nei Simona 
Frâncu – director Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” 
Blaj, a prof. univ. dr. Cornel Tatai-Baltă – Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia, a pr. conf. univ dr. Ioan 
Mitrofan – Facultatea de Teologie Greco-Catolică, a d-lui 
Ion Moldovan – directorul Editurii Buna Vestire Blaj. Ma-
nifestarea a fost reuşită şi s-a bucurat de un public numeros, 
alcătuit din foşti absolvenţi, cadre didactice, profesori uni-
versitari, preoţi, intelectuali ai Blajului şi iubitori de carte, 
care au trăit la unison emoţia de a păstra în suflet un crâm-
pei din lumina pe care Şcolile Blajului a răspândit-o în vie-
ţile tuturor.  

Felicităm autoarea pentru că prin publicarea acestei 
cărţi a reuşit să păstreze viu spiritul Blajului şi să intre în 
bibliografia de referinţă despre cea mai importantă urbe 
scolastică a Transilvaniei.  

 
Purtător de cuvânt al colegiului, 

Prof. dr. Claudia OANCEA-RAICA 
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MANIFESTĂRI ASTRA 
 

„PORNI LUCEAFĂRUL…” MEDALION CULTURAL-ARTISTIC  
 

   
 
sociaţiunea ASTRA, Despărţământul „Timotei 
Cipariu” Blaj, preşedinte prof. Silvia Pop, a organizat 
miercuri, 15 ianuarie 2014, medalionul cultu-

ral-artistic „Porni Luceafărul…”, la 164 de ani de la naşterea 
poetului Mihai Eminescu (1850-2014). Partenerii şi colabora-
torii ASTREI au fost, şi în acest an: Primăria Municipiului 
Blaj, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană”, Muzeul de 
Istorie „Augustin Bunea”, Facultatea de Teologie 
Greco-Catolică Blaj, Colegiul Naţional „I. M. Clain”, Liceul 
Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare”, Liceul 
Tehnologic „Ştefan Manciulea”, Liceul Tehnologic „Timotei 
Cipariu”, şcolile gimnaziale blăjene: „Toma Cocişiu”, „Petru 
Pavel Aron”, „Simion Bărnuţiu”, „Ioan Micu Moldovan”.  

La Bustul poetului Mihai Eminescu din Piaţa 1848 
Blaj, începând cu ora 12:00, au avut loc depuneri de coroane şi 
jerbe de flori, de către elevi ai şcolilor blăjene, în prezenţa das-
călilor şi a oamenilor de cultură ai Blajului: prof. Silvia Pop – 
preşedinte ASTRA Blaj, Gheorghe Valentin Rotar – primarul 
municipiului Blaj, Livia Mureşan – viceprimar, Toader Aldea 
– director administrativ Primăria Blaj, director Marilena Haţe-
gan Comşa – Şcoala Gimnazială „Ioan Micu Moldovan”, Di-
ana Tocaciu – Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu”, Diana 
Puşcaş – Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel 
Mare”, director Carmen Gabriş, Maria Ioica – Şcoala Gimna-
zială „Petru Pavel Aron”, ec. Ioan Şolea – vicepreşedinte 
ASTRA Blaj, Ana Hinescu – vicepreşedinte ASTRA Blaj, Ion 
Pop – director administrativ Despărţământul „Timotei 
Cipariu” Blaj al Astrei.  

Programul manifestărilor a continuat cu o evocare 
omagială – Poezia lui Eminescu –, susţinută de prof. dr. Dia-
na Tocaciu, Consilier cultural ASTRA Blaj, cu moment liric 
susţinut de prof. Silvia Pop şi cu un cuvânt de salut la domnu-
lui primar Gheorghe Valentin Rotar, care a felicitat toţi parti-
cipanţii la acest act de cultură deosebit. A urmat un reuşit mo-
ment poetic şi liric, prezentat de elevi ai Şcolii Gimnaziale 
„Toma Cocişiu” – membri ai Cercului de literatură Astra, de 
elevi ai şcolilor gimnaziale: „Ioan Micu Moldovan”, „Petru 
Pavel Aron” şi ai Liceului Teologic „Sfântul Vasile cel Mare”.  

De la ora 13:00, la Statuia lui Mihai Eminescu din Blaj 
s-a oficiat, de către preoţi reprezentanţi ai bisericilor ortodoxe 
şi greco-catolice, Te Deum, o slujbă pentru sfinţirea monu-
mentului, în prezenţa oficialităţilor locale (primar Gheorghe 
Valentin Rotar, viceprimar Livia Mureşan), a elevilor şi a pro-
fesorilor de limba română din şcolile Blajului. Pr. dr. Anton 
Rus şi prof. Silvia Pop aduc un omagiu Luceafărului poeziei 
româneşti, prin evocările cu tema: Mihai Eminescu şi Blajul.  

Momente lirice sunt susţinute de membri ai Cenaclului 
literar „Fântâni ale darurilor” şi de elevi ai Cercului ASTRA – 
Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj, coordonatori: prof. dr. 
Claudia Oancea-Raica şi prof. Carmen Simu.  

Felicitări tuturor participanţilor care au omagiat împli-
nirea a 164 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu, pri-
lej de reflecţie asupra literaturii şi culturii române, asupra afir-
mării identităţii naţionale.  

Diana TOCACIU 
 

CONCURSUL „LUCEAFĂRUL STRĂLUCEŞTE ŞI LA BIIA” 
 

e data de 17 ianuarie 2014, la biblioteca Fundaţiei „Ioan 
Sălcudean” din Biia, elevi, cadre didactice, personalităţi 
ale judeţului Alba, au omagiat 164 de ani de la naşterea 

poetului naţional Mihai Eminescu.  
Evenimentul cultural omagial, ajuns la cea de-a VIII-a 

ediţie, a fost organizat de Asociaţia „Fiii satului Biia”, Fun-
daţia „Ioan Sălcudean”, Cercul ASTRA „Ion Bianu” Biia.  

La concurs s-au înscris elevi de la: Şcoala gimnazială 
„Toma Cocişiu” Blaj, Şcoala gimnazială „Ion Pop Reteganul” 
Sâncel, Şcoala gimnazială Şona şi Şcoala gimnazială Biia.  

Personalităţi prezente: prof. univ. dr. Ion Buzaşi, prof. 
Aurora Buzaşi, prof. Silvia Pop – preşedinta Cercului ASTRA 
– Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, prof. Ana Hinescu, 
prof. Ioan Pop, Simona Frâncu –dir. al Muzeului de Istorie 
„Augustin Bunea” Blaj, Simona Pănăzan – arhivist, ing. Ioan 
Şolea – PSD Blaj, ing. Florin Teodor Mărginean – vicepreşed-
inte al Asociaţiei „Fiii satului Biia”. Elevii au fost însoţiţi de 
prof. Diana Tocaciu – Şcoala gimnazială „Toma Co-
cişiu”Blaj), prof. Lenuţa Bloj – directorul Şcolii gimnaziale 
„Ion Pop Reteganul” Sâncel, prof. Ana-Maria Aldea – directo-

A 
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rul Şcolii gimnaziale Şona, prof. Ioana Cătăuţă – Şcoala gim-
nazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel, prof. Mariana Costea, 
prof. Carmen Dulău, Vasile Burja – consilier local, Elena 
Burja – instructor al Clasei de cusut şi ţesut tradiţional din 
Biia, membrii familiei Sabău.  

Dl Ioan Sălcudean a urat celor prezenţi: Bun venit la 
Biia! şi La mulţi ani!; a arătat că dragostea faţă de ţară şi de 
valorile ei adună an de an la Biia, la iniţiativa prof. Maria 
Suciu, elevi, cadre didactice şi personalităţi ale judeţului, ceea 
ce dovedeşte că mai există încă oameni patrioţi. După prezen-
tarea oaspeţilor şi a programului manifestării, dl prof. univ. dr. 
Ion Buzaşi a făcut o impresionantă evocare asupra trecerii poe-
tului pe valea Târnavei Mici şi a popasului său la Blaj, arătând 
bucuria acestuia la întâlnirea lui cu „Mica Romă” – adevărată 
lecţie de literatură, dar şi de patriotism. Alte evocări au fost 
făcute de prof. Ana Hinescu, prof. Silvia Pop, prof. Diana To-
caciu şi prof. Ana Maria Aldea.  

Programul a continuat cu Concursul „Luceafărul 
străluceşte şi la Biia”.  

Rezultatele concursului au fost următoarele: 

Premiul I – în valoare de 200 lei – Şolea Andra – 
Şcoala „Toma Cocişiu” Blaj; 

- Petruţa Cristiana – Şcoala „Toma Cocişiu” Blaj; 
Premiul II – în valoare de 150 lei: Petruţa Adelina – 

Şcoala „Toma Cocişiu” Blaj; 
Cristea Andreea – Şcoala gimnazială Şona; 
Premiul III – în valoare de 100 lei – Raluca Frăţilă – 

Şcoala „Ion Pop Reteganul” Sâncel.  
 
Pe echipe: Premiul I – 200 lei – Şcoala „Toma Cocişiu 

Blaj;  
Premiul II – 150 lei – Şcoala gimnazială Şona; 
Premiul III – 100 lei – Şcoala gimnazială Sâncel.  
Au fost acordate şi diploma de participare.  
Organizatorii au o oferit, de asemenea, şi o mică gus-

tare constând în pupuri cu varză şi ceapă, şi sucuri.  
A fost un eveniment cultural deosebit, plin de bucurie 

şi mulţumire! 
 

Prof. Maria SUCIU 
 

COD GALBEN DE POEZIE, LA FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE  
„OCROTIŢI DE EMINESCU” 

 
ea de a XIV-a ediţie s-a desfăşurat sâmbătă, 25 
ianuarie 2014, începând cu ora 10, la Centrul de 
Cultură „Iacob Mureşianu”, având ca parteneri 
Primăria Municipiului Blaj, Consiliul Local 

Blaj şi Uniunea Scriitorilor, filiala Alba-Hunedoara. 
Dincolo de aceste instituţii, utile şi necesare, creierul şi su-
fletul manifestării a fost harnica preşedintă al ASTREI 
blăjene, d-na prof. Silvia Pop. Contribuţia scriitorilor 
mureşeni a fost una salutară, aceştia dând un plus de 
strălucire şi consistenţă manifestaţiei.  

Festivalul a cuprins trei momente distincte: un 
Colocviul literar cu tema „Mihai Eminescu-arhetip na-
ţional”, festivitatea de premiere a Concursului „Ocro-

tiţi de Eminescu”, secţiunea CREAŢIE şi desfăşurarea 
(şi în final, premierea) Concursului „Ocrotiţi de 
Eminescu”, secţiunea RECITARE.  

Colocviul literar a fost deschis de d-na Silvia Pop, 
care ne-a amintit menirea poetului spusă de Mihai 
Eminescu în poezia „Numai poetul”: Lumea toată-i trecă-
toare,/ Oamenii se trec şi mor/ Ca şi miile de unde,/ Ca un 
suflet le pătrunde,/ Treierând necontenit/ Sânul mării in-
finit. / Numai poetul,/ Ca păsări ce zboară/ Deasupra valu-
rilor,/Trece peste nemărginirea timpului:/ În ramurile 
gândului,/ În sfintele lunci,/ Unde păsări ca el/ Se-ntrec în 
cântări”.  

 

 
„Ocrotiţi de Eminescu”, Ediţia a XIV-a, Blaj, 25 ianuarie 2014 – Fotografie de grup: concurenţi, juriu, organizatori.  

© Maria Nicoară 
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D-na Livia Mureşan, viceprimar al Blajului, a trans-

mis gândul de salut al primarului „micii Rome”, dl. Gheor-
ghe Valentin Rotar. Apoi, sub egida Asociaţiei ASTRA, De-
spărţământul „Timotei Cipariu” din Blaj, D-na Silvia Pop şi 
scriitoarea Daniela Pănăzan au oferit o serie de DIPLOME, 
unor personalităţi din ţară şi din localitate „pentru contribuţia 
adusă la organizarea şi desfăşurarea Concursului…”. Printre 
aceştia şi scriitorilor mureşeni amintiţi mai jos.  

Colocviul literar a fost desfăşurat în exclusivitate de 
mureşeni, veniţi de la Tg. Mureş, în „echipă”, de drag de 
Eminescu, de drag de Blaj, de drag de cultura poporului 
român: Nicolae Băciuţ, Lazăr Lădariu, Valentin Marica, 
Răzvan Ducan.  

Scriitorul şi directorul Direcţiei pentru Cultură Mureş, 
Nicolae Băciuţ, moderatorul colocviului, a propus un „cod 
galben de poezie”, totul sub spectrul poeziei lui Eminescu, 
spunând cuvinte cu miez şi forţă despre geniul literaturii 
române: „Eminescu este un autor de toate zilele, nu numai de 
15 ianuarie şi 15 iunie”; „Eminescu trebuie citit în fiecare zi. 
Nu este o artă mai frumoasă decât citirea lui”, „Limba 
Română şi-a găsit vad, cu adevărat de la Eminescu încoace”, 
„Eminescu este de o modernitate dezarmantă pentru detrac-
torii lui”. Recitalul de poezie, cu expresivă interpretare, fără 
să aibă vreo hârtie în faţă, susţinut de acesta, a încântat asis-
tenţa. „Trebuiau să poarte un nume” de Marin Sorescu, dar şi 
poemele eminesciene „S-a stins viaţa falnicei Veneţii”, „Oda 
în metru antic” şi „Kamadeva” sunt poemele ce l-au adus 
mai aproape pe Eminescu, faţă de cei prezenţi. Cel ce spunea 
în poemul „Legământ” (lui Mihai Eminescu): „Ştiu: 
cândva, la miez de noapte/ Ori la răsărit de Soare,/ 
Stinge-mi-s-or ochii mie/ Tot deasupra cărţii Sale. //…”, 
adică Grigore Vieru, a fost şi el amintit de Nicolae Băciuţ, 
la împlinirea a cinci ani de la moartea sa. „Grigore Vieru a 
murit de Eminescu”, spunea Nicolae Băciuţ, gândind la 
faptul că poetul basarabean venea de la o manifestare 
Eminescu, atunci când a avut loc groaznicul „accident” de 
circulaţie, recitând şi poeziile acestuia, „În limba ta” şi 
„N-am moarte cu tine nimic”. (De altfel, acesta a amintit şi 
ziua de 1 decembrie 2009, când la Arhiepiscopia de la 
Alba-Iulia, l-a văzut ultima dată pe Grigore Vieru.). A mai 
recitat, de asemenea, la un timp al pioşeniei faţă de „sfinţii 
închisorilor”, poezia „Iisus în celulă” de Radu Gyr. Nici 
poeziile proprii nu au lipsit: „Cod galben de poezie”, dar şi 
o alta din volumul „Caii verzi pe pereţi”. Nicolae Băciuţ a 
oferit o Diplomă de Excelenţă, d-nei Silvia Pop, „pentru 
creşterea limbii româneşti şi a patriei cinstire”.  

Scriitorul şi redactorul-senior de la Radio Tg. Mureş, 
Valentin Marica, s-a considerat şi el în „cod galben de poe-

zie”, recitând din propria carte „Metanii pentru strigătul 
arborelui”, carte despre Grigore Vieru, poeziile: „Rugăci-
une pe o carte”, „Doar poetul să ne ningă”, „Peste ţărâna 
albă a Evangheliei”, „Întrupare”, „Cruce de iarbă”. 
Acesta a numit „clipa acesta de la Blaj, exegeză eminesci-
ană”, „cercetarea cu iubire”, cum a spus Tudor Vianu, 
invocându-l, de asemenea, şi pe Bartolomeu Anania, cu 
spusele sale, „urcând în Eminescu, coborâm în noi”, ca să 
conchidă cu o reflecţie proprie: „Mereu întâlnindu-ne cu 
Eminescu, împlinim o nouă lectură”.  

Scriitorul, publicistul – redactor şef al cotidianului de 
Mureş, „Cuvântul liber”, preşedinte al ASTREI Mureş, La-
zăr Lădariu, a menţionat, în intervenţia sa: „Vin de fiecare 
dată la Blaj, încărcat de emoţie fiindcă mă leagă amintiri 
din anii de tinereţe… subsemnatul petrecând săptămâni 
întregi, sus pe hulă”, invocând „teiul lui Eminescu” şi 
„crucea Iancului”. A invocat, de asemenea, ninsoarea văzu-
tă prin ferestre cu versul eminescian „m-or troieni cu drag 
aduceri aminte”, vorbind despre POET, care „a fost şi cel 
mai mare gazetar al tuturor timpurilor”, şi „că pe lângă 
genialul poet a fost şi un mare economist, ştiutor ele ştiin-
ţelor exacte”. Cu alte cuvinte, „avea cunoştinţe în toate 
domeniile”, menţionând „în fugă” şi „detractori, de ieri şi 
azi, din …foile vitelor de pripas”. Lazăr Lădariu l-a in-
vocat şi el pe „Orfeul de la Pererita”, Grigore Vieru, ară-
tând cum l-a cunoscut în 1991, la Tg. Mureş, unde era însoţit 
de soţii Doina şi Ion Aldea Teodorovici. A citit apoi un ma-
terial dens, „gând de ianuarie”, intitulat „Înalţă-ne, 
mântuie”.  

Subsemnatul, la rândul meu, am salutat asistenţa în 
maniera folosită de cei aproximativ 120 de studenţi români 
de la Viena, în frunte cu Eminescu, din anii 1869-1872, adi-
că: „Trăiască naţia!, iar ca răspuns „Sus cu dânsa!” Apoi, în 
manieră proprie, l-am evocat pe Eminescu, acest „foc gre-
cesc” al cărui dor şi drag nu numai că nu se stinge cu 
una-două cărţi citite de mine despre el, ci cu fiecare carte citi-
tă se amplifică dorul şi dragul de Eminescu, „acest 1 de-
cembrie al Literaturii Române”. Am explicat titlul cărţii 
mele de versuri, „Poporul de proşti versus Eminescu”, fă-
când o „buclă” prin poezia „Capul de la Torda” de Adrian 
Păunescu, care spune, întrebându-se „Unde-au fost atunci 
românii,/ Când a fost tăiat Viteazu…”, pentru a întreba, 
apoi, retoric, unde au fost atunci românii care trebuiau 
să-l apere pe Eminescu de neajunsuri, de…otrăvirea cu 
mercur, de…întâlnirea cu marele bolovan?! Am conchis 
apoi cu regret: „Noi, românii, ne omorâm valorile, ca să 
avem apoi ce comemora”! Am amintit de lichelele din ziua 
de astăzi, cei care ne conduc, şi care sunt nepoţii nepoţilor 



Astra blăjeană, nr. 1 (70), martie 2014 
 
60

nepoţilor celor care au condus ţara pe vremea lui Eminescu, 
provocându-i atâtea neajunsuri. Am citit apoi din volumul de 
versuri menţionat poeziile: „La statuia poetului, de ziua lui 
de naştere”, „Planeţii”, „Eminescu levita”, „Lumână-
rar”, „Eminescu şi Veronica”, „Citea mult” şi „Piatra 
mormântului”.  

Rezultatele Concursului de CREAŢIE au fost 
anunţate imediat după colocviu, scriitorul Aurel Pantea, 
preşedinte al filialei Alba-Hunedoara al Uniunii Scriitorilor 
din România, şi preşedinte al juriului, arătând intransigenţa 
juriului în desemnarea lucrărilor câştigătoare. Dar iată „fil-
mul” acestei secţiuni a concursului „Ocrotiţi de Eminescu”: 
Membri ai juriului: Aurel Pantea, preşedinte, Ion Buzaşi, 
Maria-Daniela Pănăzan, Silvia Pop, Claudia Oancea-Raica, 
Virgil Todeasă. Marele Premiu Emil Neni Iordache – Casa 
de Cultură Ploieşti. Premiul I Hălaţiu Bogdan – Facultatea 
de Medicină Târgu-Mureş; Drăgan Sebastian – Colegiul 
Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploieşti; Damian Alina – Co-
legiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu; Botilcă Cristina – 
Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu” Snagov. Premiul al 
II-lea Peleş Teda – Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 
Ploieşti; Todică Laura – Liceul de Arte Alba Iulia; Gîbu 
Ana-Maria – Colegiul Naţional „Grigore Ghica” Dorohoi; 
Topliceanu Cătălin Ştefan – Universitatea „Al. Ioan Cuza” 
Iaşi. Premiul al III-lea Creţu Cosmin – Colegiul Militar Li-
ceal „M. Viteazu” Alba; Rusu Iris – Colegiul Naţional „Oc-
tavian Goga” Sibiu; Bocşa Ana-Maria – Colegiul Naţional 
„Avram Iancu” Câmpeni; Stanciu Georgiana – Colegiul Na-
ţional „I. M. Clain” Blaj; Pop Ovidiu Gavril – Liceul Teore-
tic „Grigore Moisil” Timişoara. Premii speciale Cristina Ilie 
– Clubul Victorioşilor Târgovişte; Bunea Cinzia – Colegiul 
Militar Breaza; Cerneştean Bogdan – Colegiul Militar Liceal 
Alba Iulia; Cristea Laurenţiu Petrişor – Liceul Teoretic Lu-
peni; Blăjan Giulia – Liceul „Samuil Micu” Sărmaş (jud. 
Mureş). Menţiuni Ghioagă Maria – Seminarul Teologic Or-
todox „Simion Ştefan” Alba Iulia; Potinteu Andreea – Cole-
giul Naţional „Avram Iancu” Câmpeni; Dobocan Diana – 
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca;. Ilişiu An-
dreea – Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj. Premiul Re-
vistei „Astra Blăjeană” Popescu Cristiana – Colegiul Naţi-
onal „I. L. Caragiale” Ploieşti. Premiul Revistei „Vatra 
Veche” Tg. Mureş Pîrvu Adriana-Maria – Casa de Cultură 
Ploieşti. Premiul Editurii ASTRA Blaj Partenie Ma-
ria-Bianca – Colegiul Naţional „Jean Monnet” Ploieşti. 
Premiul Fundaţiei „Cezara Codruţa Marica” Tg. Mureş 
Potinteu Andreea – Colegiul Naţional „Avram Iancu” Câm-
peni. Premiul Editurii CronoLogia Sibiu Selegean Diana 
– Liceul de Arte Alba Iulia. Premiul Bibliotecii Municipale 
„Şcoala Ardeleană” Blaj Fortiu Elisabeta Noemi – Colegi-
ul Naţional „I. C. Brătianu” Haţeg. Secţiunea GIMNAZIU 
(clasele V-VIII) Premiul I Vintilă Ioana – Colegiul Naţio-
nal „I. M. Clain” Blaj. Premiul al II-lea Bunea Teodora – 
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza; Mihăilă Andreea – 
Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Ploieşti. Premiul al 
III-lea Costea Ana-Adriana – Şcoala Gimnazială Nr. 3 
Cisnădie (Sibiu); Simulea Mircea – Liceul Teoretic „George 
Moroianu” Săcele – Braşov. Premiul Special Florea Ana – 
Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii. Menţiuni 
Simedrea Mihai – Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbrean” 
Brad; Mic Dragoşa-Sorana – Şcoala Gimnazială „Mircea 
Sântimbrean” Brad.  

Concursul la secţiunea RECITARE a avut loc în 
sala mare, pe scena Centrului de Cultură „Iacob 
Mureşianu” din Blaj, prezentator-moderator fiind scriitorul 
Nicolae Băciuţ, preşedinte al juriului, din juriu mai făcând 
parte: Lazăr Lădariu, Valentin Marica, d-nele Silvia Pop 
şi Ana Hinescu din Blaj, şi Răzvan Ducan.  

S-a recitat câte o poezie sau un fragment de poezie (la 
poeziile mai lungi), elevii trecând inspirat şi expresiv prin 
cele mai cunoscute poezii eminesciene: „Mureşanu”, „Me-
mento mori”, „Dorinţa”, „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 
Românie”, „La steaua”, „Sara pe deal”, „Când amintirile”, 
„Printre nouri”, „Trecut-au anii”, „Pe lângă plopii fără soţ”, 
„Speranţa”, „Scrisoarea a III-a”, „Rugăciunea unui dac”, 
„Aveam o muză”, „Viaţa”, „Cărţile”, „Nu mă-nţelegi”, „Atât 
de fragedă”, „Odă (în metru antic)”, „După atâta vreme”, „O, 
mamă” etc. Concurenţii: studenţi, liceeni, gimnazişti, de pe 
întreg cuprinsul ţării, au simţit şi au trăit poeziile 
eminesciene, ştiute pe de rost, ca o condiţie a concursului. 
Iată rezultatele acestei secţiuni: Marele Premiu Ana Maria 
Niculicea – Liceul Tehnologic Măneciu (jud. Braşov). 
Elevii: studenţi, liceeni, gimnazişti au simţit şi au trăit 
poeziile ştiute pe de rost. Premiul I Andreea Jurj – Colegiul 
Naţional „Avram Iancu” Câmpeni; Andreea Czinczok – 
Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj, Marian Bureaţă – 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Ploieşti; Andreea Timiş – 
Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazu” Alba Iulia; Giulia 
Blăjan – Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmaş (jud. 
Mureş); Ionuţ Urs – Liceul Teoretic „O. Ghibu” Sibiu. Pre-
miul al II-lea Iuliana Danciu – Colegiul Naţional „Avram 
Iancu” Câmpeni; Corina Haidu – Colegiul Naţional „I. M. 
Clain” Blaj; Oana Frăţilă – Liceul Teoretic „O. Ghibu” Si-
biu; Răzvan Omota – Liceul Teoretic „O. Ghibu” Sibiu şi 
duetul Diana Simionca şi Bogdan Naşca – Colegiul Naţional 
„Al. Papiu Ilarian” Tg. Mureş. Premiul al III-lea Alexandra 
Coarfă – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Ploieşti; Bi-
anca Barstan – Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazu” Alba 
Iulia; Cecilia Maria Bereş – Liceul Teoretic „Samuil Micu” 
Sărmaş; Algela Someşan – Liceul Teoretic Dumbrăveni 
(jud. Sibiu). Menţiunea I Duetul Gheorghieş Iuliana şi 
Denisa Alexandra Moldovan – Colegiul Naţional „Al. Papiu 
Ilarian” Tg. Mureş. Menţiuni Nicoleta Nelega, Emanuela 
Oprea, de la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Câmpeni; 
Roxana Urda, Denisa Deneş, Claudia Bogdan, Deneş 
Gabriela şi Laurenţiu Radu, de la Colegiul Naţional „I. M. 
Clain” Blaj; Ancuţa Meragiu – Liceul Tehnologic „Ştefan 
Manciulea” Blaj; Mădălina Coloji, Diana Timiş, Mihaela 
Capră, Alexandra Cătineanu – toate de la Colegiul Militar 
Liceal „Mihai Viteazu” Alba Iulia; Ştefania Marula –Liceul 
Teoretic „O. Ghibu” Sibiu. Premiul Special din partea 
Bibliotecii Municipale „Şcoala Ardeleană” din Blaj a fost 
obţinut de Emanuela Oprea, de la Colegiul Naţional „Avram 
Iancu” din Câmpeni, Premiul Fundaţiei Culturale 
„Cezara” şi al Editurii Cezara de către Oana Frăţilă, de la 
Liceul Teoretic „O. Ghibu” Sibiu, iar Premiul revistei „Va-
tra Veche” de către Ana Maria Niculicea, de la Liceul 
Tehnologic Măneciu (jud. Braşov). Laureaţii au fost răsplătiţi 
cu diplome şi cărţi. La Blaj, afară, ningea feeric, iar înăun-
tru era „cod galben de poezie”. EMINESCU ne-a adunat 
încă o dată! 

Răzvan DUCAN 
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SCRIITORI LA BLAJ 
 

ereu mi-am dorit să-i cunosc pe scriitori aşa cum sunt, să-i ascult şi să le admir respectul deosebit pentru 
limba română, pentru poezie şi pentru frumuseţea cuvântului scris. Concursul Naţional „Ocrotiţi de 
Eminescu”, la care am participat în calitate de co-organizator sau membru al juriului, în 12 ani din cei 

14 pe care îi are de când a fost organizat prima dată, mi-a oferit plăcuta surpriză de a cunoaşte autori consacraţi ai 
spaţiului literar ardelean contem-
poran, scriitori pe care îi admir 
necondiţionat, sincer şi, „cu o 
uşoară nostalgie” (cum ar spune 
Nichita Stănescu) dorindu-mi să 
fiu umilul „ucenic” care mai are 
încă multe de învăţat. Am avut 
onoarea să-i cunosc şi să-i ascult, 
cu prilejul acestor ediţii, fiecare 
având parte de un colocviu literar 
de ţinută academică, dar şi în ca-
drul altor manifestări ale Astrei, 
pe Aurel Pantea, Ion Brad, Ion 
Buzaşi, Nicolae Băciuţ, Valentin 
Marica, Cornel Nistea, Mircea 
Stâncel, Ion Mărgineanu, Con-
stantin Cubleşan, Ioan Popa, Au-

rel Podaru, Gabriela Chiciudean, 
Sergiu Pavel Dan, Mircea Popa, 
Ovidiu Ivancu, Diana Câmpan, 
Lucian Vasile Bâgiu, Sorin Leon 
Munteanu, Vistian Goia, Onuc 
Nemeş, Victor Mihalache şi lista ar 
putea continua.  

Anul acesta, ediţia a XIV-a 
ne-a adus alături pe scriitorii mu-
reşeni Nicolae Băciuţ, Valentin 
Marica, Lazăr Lădariu şi Răzvan 
Ducan, oameni ai cărţii, iubitori ai 
Blajului şi ai Astrei. Lor li s-a ală-
turat, ca la toate ultime zece ediţii, 
preşedintele Filialei Al-
ba-Hunedoara a USR, distinsul po-
et Aurel Pantea, şi scriitorul Nico-
lae Suciu de la Dumbrăveni. Cu 
bucuria de a-i reîntâlni la fiecare 
ediţie, spun un sincer mulţumesc şi 
adaug preţuirea şi dragostea pen-
tru scrierile lor, care îmbogăţesc 
patrimonial literar contemporan. 
Alese gânduri şi nădejde de Cuvânt 
divin.  

 
Maria-Daniela 

PĂNĂZAN 

M 

Aurel Pantea (dreapta) și Nicolae Băciuț (stânga), președinții celor două secțiuni ale  
Concursul Național „Ocrotiți de Eminescu”, ediția a XIV‐a. © Maria Nicoară 

Răzvan Ducan, Valentin Marica, Nicolae Băciuț și Lazăr Lădariu © Maria Nicoară
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„FESTIVALUL DATINĂ STRĂBUNĂ PE SECAŞE” 2014 – DOŞTAT 
 
a Doştat s-a desfăşurat cea de-a XXII-a ediţie a 
festivalului de folclor „Datină Străbună pe Se-
caşe”. Manifestarea a debutat la ora 11.00, cu 

Fanfara Judeţului Alba şi parada portului popular, în 
cadrul căreia ansamblurile invitate şi-au prezentat portul 
tradiţional, ilustrând asemănările şi diferenţele dintre 
cele 11 localităţile participante (Câlnic, Cergău, Daia 
Română, Doştat, Loamneş, Miercurea Sibiului, Mihalţ, 
Ohaba, Păuca, Roşia de Secaş, Şpring). „A XXII-a edi-
ţie a festivalului „Datină Străbună pe Secaşe” a avut 
succes. Lumea a venit entuziasmată, este un festival de 
folclor care uneşte prin cultură tradiţională judeţele Alba 
şi Sibiu şi are ca scop conservarea şi transmiterea obi-
ceiurilor din Ţara Secaşelor. Este un parteneriat între 3 
primării din Sibiu şi 6 din judeţul Alba şi se organizează 
la începutul anului. Oamenii de la ţară ţin foarte mult la 
folclor. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Jude-
ţean Alba, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba şi 

Primăria şi Consiliul Local Doştat”, a spus vicepreşedin-
tele Consiliului Judeţean Alba, Florin Roman, prezent la 
eveniment. 

În cadrul evenimentului au susţinut recitaluri pe 
lângă ansamblurile celor 11 localităţi, Ansamblul folclo-
ric al judeţului Alba condus de profesorul Alexandru Pal 
şi soliştii Roxana Reche, Maria Filimon, Dorina Nariţa, 
Floricica Moga, Cătălin Haşa şi Nicolae Tuhuţ. 

Manifestarea culturală – „Festivalul Datină 
străbună pe Secaşe” a fost iniţiată de prof. Ioan Popa de 
la Roşia de Secaş, la începutul anilor 1970 şi a reuşit să 
adune an de an numeroşi participanţi atât în calitate de 
actanţi cât şi ca simpli participanţi. 

Evenimentul se desfăşoară alternativ în cele două 
judeţe, iar comuna Doştat este pentru prima dată gazda 
evenimentului.  

Ioan MIHĂLŢAN SECĂŞEANUL 

 

    

   

L 
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COLOCVIILE LITERARE „TIMOTEI CIPARIU”,  
PĂNADE, JUD. ALBA, EDIŢIA I, 2014 

 
âmbătă, 22 februarie 2014, 
la o zi de la sărbătorirea 
„cuviosului Timotei”, în sa-
tul Pănade, comuna Sâncel, 

din apropiere de Blaj, a avut loc 
prima ediţie a Colocviilor literare 
dedicate lui Timotei Cipariu (n. 
21 februarie 1805, Pănade – m. 3 
septembrie 1887, Blaj), personali-
tate complexă şi erudită: lingvist, 
istoric, pedagog şi orientalist, „pă-
rinte al filologiei române”, vice-
preşedinte şi apoi preşedinte al 
ASTREI, membru fondator al 
Academiei Române, participant la 
Revoluţia Română de la 1848 din 
Transilvania, iniţiator al introdu-
cerii grafiei latine (în gazeta „Or-
ganul luminărei” 1847, devenit, în 
1848 „Organul Naţiunale”), director de gimnaziu şi 
inspector şcolar, director de tipografie, preot, apoi 
canonic, apoi prepozit al Diecezei de Alba Iulia şi 
Făgăraş etc.  

Manifestarea s-a desfăşurat în organizarea 
Primăriei comunei Sîncel, a Consiliului Local 
Sîncel, a Asociaţiei ASTRA Despărţământul „Timo-
tei Cipariu” Blaj, a Cercului ASTRA „Timotei 
Cipariu” din Pănade.  

De la ora 10, la bustul de bronz al cărturarului 
(lucrare realizată de sculptorul Ioan Cândea) a avut 
loc o ceremonie de depunere de jerbe şi coroane de 
flori cu tricolor şi un Te Deum ţinut de un sobor de 
preoţi din localitate şi zonă. Scurte cuvântări au fost 
ţinute de d-na Maria Zereş, preşedintă a Cercului 
ASTREI „Timotei Cipariu” din Pănade, de dl. Ilie 
Frăţilă, primar al comunei Sîncel şi d-na Silvia Pop, 
preşedinta Despărţământului ASTREI „Timotei 
Cipariu” din Blaj, care (acesta din urmă) în câteva 
cuvinte a vorbit despre „figura enciclopedică Timo-
tei Cipariu”, personalitatea care „a adus lumină, cul-
tură şi sens vieţilor noastre”. Elevi de clase primare, 
de la şcoala din Pănade, în frumoase costume popu-
lare, pregătiţi de învăţătoarele Oana Borcea şi Ralu-
ca Ignat, au recitat poezii dedicate ilustrului lor con-
sătean. Zereş Gheorghe, un inimos rapsod popular 
din Pănade a recitat poezia „Acasă” de poetul Ale-
xandru Brad, fiu al satului, prezentat la manifestare, 
iar Vasile Bucur, ţăran sadea, a cântat la taragot cu-
noscutul cântec „Noi suntem români”. Eleva de cla-
sa a IX-a, Angelica Someşan, de la Liceul „Timotei 
Cipariu” din Dumbrăveni, jud. Sibiu, a recitat poezia 

„Sonet 1” de Timotei Cipariu.  
Colocviile propriu-zise au avut loc la Căminul 

Cultural, în prezenţa a peste 100 de oameni, invitaţi 
din judeţ şi din ţară, şi bineînţeles oameni de-ai satu-
lui, care s-au implicat cu mare tragere de inimă în 
organizare.  

Iată pe scurt „filmul” manifestării. D-na Silvia 
Pop a amintit despre „datoria pe care o avem toţi fa-
ţă de această personalitate culturală”. Dl. Ion Buzaşi, 
eruditul cărturar blăjan, profesor universitar doctor, 
a încântat audienţa citind textul subiectului unei con-
ferinţe, „poveste şi predică”, din 1967, a lui Ştefan 
Manciulea, despre Timotei Cipariu, insistând pe sâr-
guinţa acestuia de a învăţa limbi orientale şi de a-şi 
procura cărţi, tocmai de la Istambul. Foarte intere-
sant a fost fragmentul „prieteniei” dintre Timotei 
Cipariu şi Theodor Mommsen (1817-1903), laureat 
al Premiului Nobel pentru literatură, în 1902, autor 
al lucrării „Istoria Romană” care a venit de la Berlin 
(unde era profesor la Universitate) la Blaj să-l cu-
noască pe Timotei Cipariu şi să vadă „tăbliţele cera-
te” ale acestuia (confecţionate dintr-un suport de 
lemn date cu un strat de ceară de albine, amestecate 
cu smoală, pe care erau scrijelite cu un cui „contrac-
te de vânzare cumpărare de terenuri” de pe vremea 
administraţiei romane a Daciei), găsite în minele de 
aur de la Roşia Abrudului. În urma descifrării aces-
tora, Timotei Cipariu a demonstrat că limba română 
îşi are originea în limba latină vulgară. (Cu toată bu-
na primire şi solicitudinea de care a dat dovadă Ti-
motei Cipariu, referitor la oaspetele său, acesta nu a 
s-a abţinut ca la plecare să „subtilizeze” una din cele 
7 tăbliţe pe care le avea cărturarul român, cerându-şi 

S 
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ulterior iertare, prin scrisori, şi depunând tăbliţa la 
„muzeul”, aşa cum a menţionat Ion Buzaşi!). Scriito-
rul şi cercetătorul Ioan Popa a vorbit despre un film 
documentar despre Timotei Cipariu, realizat în 1985, 
alături de Monica Anton şi „cameramanul amator”, 
regretatul inginer şi notar din Blaj, Constantin Terzi. 
D-na Mioara Pop, director al Bibliotecii Judeţene 
Alba din Alba Iulia, scriitor, publicist, editor, a men-
ţionat printre altele că Timotei Cipariu, prin tot ce a 
scris, a făcut „un îndemn la cultură, la bună cuviin-
ţă”. Scriitorul Nicolae Băciuţ, director al Direcţiei 
pentru Cultură şi Culte Mureş a început intervenţia 
sa aducând un „Elogiu cititorului”, mai exact 
recitându-şi superba sa poezie de elogiu tuturor celor 
„care ţin drept cruce cartea”. Nu a uitat nici de Ni-
chita Stănescu, Radu Gyr, Grigore Vieru, Romulus 
Guga etc. recitând cu har versuri esenţiale din lirica 
lor, aceasta nu înainte de a vorbi despre Timotei 
Cipariu, „model de cărturar şi model de român”, ca-
re „trebuie redescoperit şi oferit noilor generaţii”, 
dar şi despre rândurile lui Ştefan Manciulea despre 
Timotei Cipariu, citite de Ion Buzaşi. Nicolae Băciuţ 
a oferit o „Diplomă de Excelenţă” d-nei Mioara Pop 
„pentru creşterea limbei româneşti şi a patriei cinsti-
re”. Scriitorul şi redactorul senior la Radio Tg. Mu-
reş, Valentin Marica a vorbit despre „ctitoria cultu-
rală” şi „esenţa transilvanităţii”, atribute şi 
referenţialităţi ale cărturarului Timotei Cipariu, ci-
tind, de asemenea, un poem propriu intitulat 
„Pănade, fără de-ntoarcere”, dedicat colegului de la 
„literele clujene”, Traian Brad. A mai menţionat că 
are în lucru o carte de cugetări şi reflexii din Timotei 
Cipariu. Prof. Nicolae Suciu, preşedinte al Despăr-
ţământului „Timotei Cipariu” din Dumbrăveni, jud. 
Sibiu, a vorbit despre Timotei Cipariu „autorul de 
sonete”, prezentând eseul „De ce trebuie citit Timo-
tei Cipariu?”. D-na Ana Hinescu din Blaj a prezentat 
albumul „Timotei Cipariu – non omnis moriar”, rea-
lizat împreună cu dl. Ion Buzaşi în anul 2005, citând 
preţiozităţi despre Timotei Cipariu exprimate de: Al. 
Odobescu, Sextil Puşcariu, Ion Bianu, Ştefan 
Manciulea, acad. Augustin Bunea, Nicolae Iorga, 
Ioan Breazu, Radu Brateş, Gavril Istrati, Ion Brad, 
Eugen Simion, Mircea Popa. Scriitorul Alexandru 
Brad, fiul al satului, domiciliat la Bucureşti şi-a ex-
primat mândria că-şi are originile în Pănade (unde 
şi-a şi pregătit un loc de veci) citind, plin de emoţie, 
o superbă poezie proprie, intitulată „Inscripţie”. Pro-
fesorul Ioan Raţiu din Pănade a citit două poezii 
proprii, pe lângă eseul de „microbiografie 
cipariană”, iar Gheorghe Zereş, fiu al satului, în cos-
tum popular românesc a recitat în „amintirea marelui 
cărturar Timotei Cipariu”, poezia „Sunt” de Ion 

Brad. Scriitorul Aurel Hancu, din Târnăveni, a avut, 
de asemenea, o scurtă intervenţie pe subiect, iar ele-
va Angelica Someşan din Dumbrăveni a recitat poe-
zia „Catalog” de acelaşi fiu al satului, din numeroasa 
familie Brad, Ion Brad.  

Preotul greco-catolic Daniel-Marius Câmpean 
a prezentat o carte proaspăt apărută la Ed. Buna Ves-
tire, Blaj, 2014, intitulată „Purtarea de bună cuviinţă 
între oameni” de Timotei Cipariu, carte la a cărei 
apariţie şi-au dat concursul: părintele diacon Ion 
Buzaşi, dl. Ilie Frăţilă, primarul comunei Sîncel şi 
Mitropolia Bisericii Unite cu Roma din Blaj.  

După terminarea colocviilor s-a făcut un drum 
în cimitirul satului, la mormântul părinţilor cărturari-
lor contemporani, care sunt cei din familia Brad, un-
de fostul director al Bibliotecii Municipale „Octavi-
an Goga” din Cluj-Napoca, Traian Brad (1945-2002) 
are a placă comemorativă, acesta fiind înmormântat 
la Cluj-Napoca. Despre personalitatea regretatului 
Traian Brad a vorbit cu pioşenie d-nele Mioara Pop 
şi Silvia Pop, de faţă fiind şi sora acestuia, Maria 
Brad Orian, dar şi fraţii Alexandru şi Vasile Brad. 
Un pelerinaj s-a făcut, de asemenea, la casa părin-
tească a familiei Brad (unde cei care au mers au fost 
foarte bine primiţi) asistenţa mergând apoi, 
„incorpore”, la Căminul Cultural, pentru o agapă 
ASTRISTĂ. Aici atmosfera a fost întreţinută de cân-
tece şi jocuri populare româneşti, susţinute de An-
samblul folcloric local „Dorul Cicuiului” din 
Pănade. Versuri şi cântece, în interpretări individua-
le, au completat momentul cultural.  

Scriitorului şi cărturarul polivalent care e Ni-
colae Băciuţ a propus ca viitoarea ediţie a Colocvii-
lor culturale „Timotei Cipariu” să se desfăşoare timp 
două zile, atât la Pănade, cât şi la Blaj, propunere 
îmbrăţişată de organizatori, cel puţin la nivel de 
idee.  

A fost o adevărată manifestare ASTRISTĂ, 
unde spiritul obârşiei s-a împletit cu spiritul de in-
formaţie erudită, prin toţi porii răzbătând românis-
mul frumos, „naţional-ul, cu faţa spre universalita-
te”.  

La reuşita colocviilor au contribuit (fie la ni-
velul momentelor personale, fie la cel al simplei par-
ticipări) târgumureşenii Nicolae Băciuţ şi Valentin 
Marica, târnăvenenii Aurel Hancu, Gheorghe Nan, 
fost director al Casei de Cultură din Târnăveni şi 
prof. dr. Nicolae Fola, dar şi cel ce semnează aceste 
rânduri.  

 
Răzvan DUCAN 
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BALUL ASTREI. OPTIMISM ŞI BUCURIE ÎN CAP DE PRIMĂVARĂ 
 

juns la a patra ediţie, Balul Astrei de la Blaj se con-
stituie deja într-o manifestare de suflet dintre cele 
mai alese. Deşi pare ceva desuet, depăşit de vreme, 
Balul de odinioară, reînviat, a strâns şi strânge de fi-

ecare dată mulţime de lume, de lume bună, distinsă, de toate 
profesiile şi de toate vârstele: profesori, medici, preoţi, ingi-
neri, economişti şi atâţia alţii, astrişti ai locului şi de pe sate, 
din Roşia de Secaş, Cergău, Mihalţ, Pănade, dar şi ai despăr-
ţămintelor mai de aproape: Aiud, Câmpeni, Dumbrăveni sau 
mai îndepărtate, precum cel de la Dej.  

Dacă pe vremuri conţinutul acţiunii se reducea de 
obicei la petrecerea în sine, cu momentul ei de vârf, alegerea 
reginei balului, acum acesta s-a diversificat într-atât că în fi-
nal poate fi socotit un adevărat act de factură artistică. În ca-
re momentele de muzică clasică vocală şi instrumentală (fra-
ţii Vintilă, solista Alexia Trif, grupul Allegrino şi Trupa All 
7 Music, coordonate de prof. Gabriela Trif, remarcându-se 
cu strălucire), de dans modern (cele două perechi ce au evolu-
at, una mare şi alta mică, întrecându-se pe sine, fiecare în parte 
şi amândouă împreună) şi muzică uşoară, de paradă a modei 
(coordonat de profesor Aurel Dumitru) şi prelucrări de folclor, 
s-au îmbinat în chip strălucit cu cele ale cântecului popular, 
susţinut de Alexandra Băcilă, Alexandru Mărginean şi Adina 
Popa, acompaniate de taraful condus de profesorul Ilie Blaga.  

O tombolă şi un moment distinct închinat mamelor au 
sporit interesul şi au captivat cu atât mai mult atenţia celor 

aproape 150 de participanţi.  
Bucuria revederii, cântecul, jocul şi veselia au pus de-

opotrivă stăpânire pe toţi cei de faţă reuniţi în jurul unui pahar 
de vin şi a unor bucate pe potriva celor mai rafinate şi exigente 
gusturi. Un cuvânt aparte pentru grupul ce a ostenit în organi-
zarea unui asemenea eveniment, cu aşa încărcătură emoţională 
ridicată, grup având în frunte pe (încă!) inimoasa preşedintă 
Silvia Pop. Mulţumiri tuturor! 

Ioan POPA 
 

NOSTALGIE ŞI BUCURIE 
 

uminică, 9 martie 2014, comunitatea ortodoxă din 
localitatea Biia, judeţul Alba, a participat la festivi-
tatea de instalare a noului preot paroh Lucian Feşteu, 
ca urmare a pensionării preotului paroh Dumitru 

Frăcea, vechi slujitor al acestui lăcaş, care a slujit timp de 
patruzeci şi trei de ani şi patru luni, parohia şi Biserica acestei 
comunităţi fiind prima şi singura parohie în care, Dumitru 
Frăcea – originar din Mărginimea Sibiului – Tilişca, şi-a pus în 
valoare harul preoţiei în folosul credincioşilor.  

Biserica a îmbrăcat haine de sărbătoare atât pentru a-i 
mulţumi fostului preot care a slujit cu dragoste comunitatea 
satului Biia, cât şi pentru a-l întâmpina pe noul preot paroh, 
care-i va purta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu de acum 
înainte.  

La ceremonie au participat, pe lângă enoriaşii Bisericii 
Ortodoxe Române din Biia, ca invitaţi: Ioan Horşia – primarul 
comunei Şona, preşedinta Cercului ASTRA – Despărţământul 
„Timotei Cipariu” Blaj, Ioan Pop –secretarul Despărţământu-
lui „Timotei Cipariu” Blaj, reprezentanţii Asociaţiei „Fiii satu-
lui Biia”: Ioan Biianu, Ioan Sălcudean, Florin Mărginean, 
Gheorghe Ignat; Floare Eugenia Ignat – inspector şcolar jude-
ţean; membrii ai Cercului ASTRA „Ion Bianu” Biia, consilieri 
locali.  

După oficierea sfintei slujbe, protopopul de Blaj, 
Ovidiu Nicolae Pop, a anunţat pensionarea preotului paroh 
Dumitru Frăcea. Părintele Dumitru va rămâne apropiat de alta-
rul bisericii şi de parohie, continuându-şi slujirea preoţească în 
Biserica Ortodoxă. Nici nu se poate altfel, deoarece o parte din 
fiinţa lui, a doamnei preotese Olimpia şi a familiei sale, vor fi 
pentru totdeauna legate de slujirea de zi cu zi a celor patruzeci 
şi trei de ani şi patru luni a parohiei căreia şi-a dedicat o mare 
parte a vieţii.   

Apoi, părintele protopop, din încredinţarea Î. P. S. 
Arhiepiscop Irineu Pop al Alba Iuliei, l-a instalat pe noul preot, 
Lucian Feşteu, înmânându-i Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce 
şi cheia bisericii ca simboluri ale întreitei slujiri preoţeşti care îi 

este încredinţată, Sfânta Evanghelie simbolizând lucrarea în-
văţătorească, Sfânta Cruce – lucrarea sfinţitoare, iar cheia 
bisericii – lucrarea pastoral-misionară a preoţiei.  

Ceremonia a fost una deosebit de impresionantă. Pe 
chipurile credincioşilor se puteau citi deopotrivă nostalgia şi 
bucuria. Nostalgia, deoarece credincioşii şi-au luat rămas bun 
de la părintele Dumitru Frăcea care, după o slujire de peste 
patruzeci şi trei de ani în această parohie, a ieşit la pensie. Cu 
toţii i-au mulţumit pentru întreaga activitate trecând rând pe 
rând prin faţa sa în timpul Tainei Mirungerii.  

Bucuria, întrucât Biserica arhiplină a primit pe noul 
paroh, pe părintele Lucian Fleşcău, fiu al satului Sâncel, care a 
slujit până acum în Parohia Abuş, protopopiatul Târnăveni, 
judeţul Mureş.  

Această bucurie a fost prelungită de agapa frăţească 
unde credincioşii l-au cunoscut mai bine pe părintele Lucian 
Fleşcău şi familia sa, iar preşedinta Cercului ASTRA – De-
spărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, dna Silvia Pop a apreciat 
contribuţia părintelui Dumitru Frăcea la promovarea 
idealurilor ASTREI oferindu-i o diplomă de excelenţă din 
partea Despărţământului „Timotei Cipariu” Blaj.  

Despre relaţia şcoală – biserică a vorbit profesoara 
Maria Suciu, care a prezentat pe scurt câteva din acţiunile cul-
turale promovate de şcoală în parteneriat cu biserica, dar şi cu 
Cercul ASTRA „Ion Bianu” din Biia, unde părintele Dumitru 
Frăcea şi soţia sa, Olimpia, au avut un rol important în organi-
zarea acestora: Festivalul de colinde „Sara Crăciunului nost’ ”, 
Concursul de poezie „Luceafărul străluceşte şi la Biia”, Con-
certul de pricesne, Ziua eroilor, Ziua şcolii şi altele.  

În final invitaţii au cântat „La mulţi ani” pentru cei doi 
preoţi, iar părintele protopop împreună cu cei doi preoţi, 
Dumitru şi Lucian au binecuvântat masa.  

Mulţumim, părinte Dumitru! Bun venit, părinte 
Lucian! 

Prof. Maria SUCIU 

A 

D 

 Ioana Vintilă 
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REVISTA REVISTELOR 
 
ATITUDINI, anul XII, nr.1 (82), ianuarie 2014.  

Din paginile revistei reţinem textele semnate de 
Constantin Dobrescu: Actul comemorativ al Monumen-
tului Unirii de la Iaşi din anul 1912, Gânduri la apariţia 
unei noi cărţi despre M.Eminescu („Mărturii despre 
Eminescu” a lui Cătălin Cioabă), Culorile destinului în 
care autorul romanului, MilianOros, descrie „monstruo-
zitateasistemului comunist şi a aparatului său represiv”, 
Parada revistelor şiAurel Vlaicu-Şoimul cu aripile frân-
te (III) pe care-l semnează alaturi de prof. Carmen 
Băjenaru.  

Volumul Apostolul Verilor de Laurenţiu Ciprian 
Tudor, apărut la Editura Arania, Braşov, 2007, prezintă, 
în viziunea lui Marian Dragomir, viaţa spirituală nici 
subiectivă, nici obiectivă întrupată în semne şi forme ale 
lumii reale. 

O nouă monografie – Lapoş, aşezare multimile-
nară ne poartă, prin intermediul prof. dr. PolinZorilă, 
prin cadrul natural şi istoria Lapoşului începând cu anul 
1607 (prima atestare documentară) până în septembrie 
2013, când a fost lansată această monografie. 

Descoperim în paginile revistei şicreaţiile elevilor 
ploieştenipremiaţi la Concursul Naţional de Poezie pen-
tru liceeni „Iulia Haşdeu”, ediţia a XI-a, noiembrie 2013. 
De asemenea, Ziua „Porţilor Deschise” la Teatrul 
NaţionalBucureşti ni-i descoperă pe câţiva dintre marii 
noştri actori: Marin Moraru, Dan Puric, Ion Caramitru, 
Radu Beligan, Mircea Albulescu, Ileana Stana Ionescu, 
Ion Dichiseanu, Mitică Popescu, George Ivaşcu. 

 
CREDINŢA STRĂBUNĂ, nr.1 (334), ianuarie 2014, 
editată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba 
Iulieicuprinde articole dedicate sărbătorilor de iarnă şi a 
Anului Nou dar şi evenimentelor lunii ianuarie: 
2014-Anul omagial euharistic şi Anul comemorativ al 
Martiri Brâncoveni, Sinaxarul lunii ianuarie, Sărbătoa-
rea Bisericii „Sfântul Antonie cel mare” din Alba Iulia, 
Legăturile familiei Eminescu cu Biserica şi cu Ortodo-
xia, Credinţe, datini, obiceiuri şisuperstiţii de Anul Nou, 
la români şi la alte popoare, Glasul Evangheliei. Tot în 
paginile revistei sunt prezentate diferite acţiuniale 
Înaltpreasfinţitului Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în 
protopopiatul Târgu-Mureş, precum şi agenda pasto-
ral-misionară a acestuia în luna decembrie a anului 
2013.  

 
REVISTA ROMÂNĂ, anul XIX, nr.4 (74), noiembrie 
2013, director Areta Moşu, revistă editată de 
ASTRA-Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, 
apare şi cu sprijinul Departamentului Politici pentru rela-
ţia cu românii de pretutindeni şi se distribuie gratuit. 

Ca de fiecare dată, prestigioasa revistă are un su-
mar bogat. Ne reţineatenţia prima copertă cu fotografia 

Monseniorului Vladimir Ghika şi editorialul semnat de 
Fabian MăriuţFericitul Vladimir Ghika, omul tainei lui 
Dumnezeu şi al dragostei fraterne în care este prezentată 
o parte din activitatea misionară a monseniorului pre-
cum şi câteva gânduri de la beatificarea acestuia din 31 
august 2013. 

Rubricile: In memoriam, Amfiteatru, Poesis, Din 
grădina editorială, Flash, Astra in expansiune ne poartă 
prin istorie dar şiprin activităţile contemporane care ne 
fac cunoscute diferite personalităţi ale vremii în texte 
bogate în informaţii menite să promoveze dragostea faţă 
de cultura şi istoria neamului nostru. 

Prof. Cornelia NICOARĂ 
Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj 

 
Numărul 68 al revistei DACOROMANIA, un simbol al 
unităţii şi integrităţii României 

Realizat la Editura „Altip” din Alba Iulia, numărul 
68 al revistei Dacoromania, ne oferă o imagine de ansam-
blu asupra activităţii de susţinere şi de încurajare a spiritului 
national şi asupra efortului pe care românii sunt nevoiţi să-l 
depună în fiecare zi pentru a li se recunoaşte statutul, origi-
nea, drepturile sau libertăţile istorice si politice. 

Regăsim cu emoţie, gesturi încărcate de patriotism, 
acţiuni realizate de personalităţi aflate in slujba românismu-
lui, dar şi evenimente marcate de curajul si inocenta noilor 
generaţii. („Zlatna în sărbătoare”) 

Sunt consemnate articole informative, care aduc in 
atenţia publicului evenimente marcante, desfăşurate la nivel 
judeţean dar şi naţional şi internaţional, puse in slujba reîn-
vierii importanţei unor evenimente şi personalităţi ale isto-
riei noastre naţionale („155 de ani de la Unirea Principate-
lor Române – o aniversare a neamului românesc”). 

Revista Dacoromania, prin articolele sale, ne umple 
de sentimente, uneori contradictorii, problemele semnalate 
provocându-ne trecerea de la mândrie la ruşine, de la bucu-
rie la tristeţe. Remarcăm cu dezamăgire lipsa interesului 
pentru cei care şi-au sacrificat viaţa pentru întregirea naţio-
nală („România se află încă în război?”), pentru imaginea 
noastră ca stat naţional („Un nou semnal de alarmă”), pen-
tru bogăţia şi trecutul nostru istoric. 

Ne oprim însă, cu deosebită admiraţie, asupra vieţii 
şi activităţii unor români, care prin gesturile şi truda lor ne 
stârnesc, din nou, mândria de a fi români. („Gloria şi dra-
ma unui erou – Marin Lungu”, „Gânduri despre un rap-
sod şi poet popular Nicolae Covrig”) 

La realizarea acestui minunat număr, şi-au dat con-
cursul partenerii tradiţionali ai revistei Dacoromania, prin-
tre care Consiliul Judeţean Alba şi Arhiepiscopia Ortodoxă 
de Alba Iulia, dar şi personalităţi de seamă pentru care ro-
mânii şi spiritualitatea românească sunt principala lor preo-
cupare. 

Ionela TOMA  
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RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2013 
 

espărţământul „Timotei Cipariu” al Asociaţiunii Astra a 
desfăşurat, în anul 2013, o activitate bogată şi eficientă. 
Menţionăm manifestările importante realizate sub patrona-
jul ASTREI, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local 

Blaj, Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 
Alba Iulia, în colaborare cu ASTRA Centrală şi despărţămintele: 
Sibiu, Iaşi, Năsăud, Câmpeni, Aiud, Teiuş, Dumbrăveni, Orăştie, 
Sângeorgiu de Pădure, Săcele.  
 

• IANUARIE 2013 
15.01.2013 * Medalion literar „Porni Luceafărul” şi Expoziţie 
omagială de carte 
Organizatori: Astra, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj; 
Cenaclul Literar „Fântâni ale darurilor”; Şcolile blăjene: „Toma 
Cocişiu”, „I. M. Moldovan”, „P. P. Aron”, „Sf. Vasile cel Ma-
re”, „I. M. Clain”, „Timotei Cipariu”, „Ştefan Manciulea”; Bi-
blioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj 
Locul: – Bustul poetului Mihai Eminescu din Piaţa 1848 Blaj 
– Statuia poetului Mihai Eminescu de pe Hula Blajului  
– Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj 
17.01.2013 * Colocviile de literatură „Aron Cotruş” – ediţia a 
XVIII-a 
Organizatori: Despărţământul Astra Blaj; Primăria Comunei 
Cergău Mare; Cercul Astra „Aron Cotruş” Cergău Mare; Biblio-
teca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia; Biblioteca Municipa-
lă „Şcoala Ardeleană” Blaj 
Locul: Sala de sport multifuncţională a Şcolii Gimnaziale Cer-
gău Mare  
24.01.2013 * Evocare istorică „Unirea, Naţiunea a făcut-o!” 
Expoziţie de carte „1959 – 2013 Unirea Principatelor”; Medali-
on: „Axente Sever” 
Organizatori: Despărţământul, Astra Blaj, Primăria Mun. Blaj, 
Cerc ASTRA Axente Sever, Şcolile blăjene, Biblioteca Munici-
pală „Şcoala Ardeleană” Blaj 
Locul: Bustul lui Axente Sever (sfinţire); Monumentul „Lupa 
Capitolina”, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj 
26.01.2013 * Festivalul Naţional de Poezie „Ocrotiţi de Emi-
nescu” – Ediţia a XIII-a 
Organizatori: Astra Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj; 
Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, 
în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Al-
ba-Hunedoara, Mureş, Cluj, Sibiu Biblioteca Municipală „Şcoa-
la Ardeleană” Blaj, Şcolile blăjene: „Toma Cocişiu”, „I. M. 
Clain”, „Timotei Cipariu”, „Ştefan Manciulea”; Biblioteca Mu-
nicipală „Şcoala Ardeleană” Blaj 
Locul: Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” Blaj 
 

• FEBRUARIE 2013 
02.02.2013 Festivalul Datină Străbună pe Secaş, Mihalţ. Coor-
donator: Ioan Popa şi Cercul Astra Mihalţ, preşedinte Mia 
Stânea.  
09.02.2013 * Reuniunea anuală a COMITETULUI DIRECTOR 
a Despărţământul Astra „Timotei Cipariu” Blaj (dezbatere, 
schimb de opinii, propuneri):  
* Agenda editorială: Ioan Popa – 2012 
Organizator: Despărţământul Astra „Timotei Cipariu” Blaj şi 
Cercul Astra „Toma Cocişiu” Blaj 
Locul: Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj 
21.02.2013 * Medalion aniversar: „Ştefania Manciulea 80 de 
ani (1933-2004)” profesor şi cercetător ştiinţific, membră de 
onoare a ASTREI Blaj 
Organizatori: Despărţământul Astra Blaj; Cercul ASTRA elevi 
al Liceului Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj, în colaborare 
cu Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj 
Locul: Liceului Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj 
 

• MARTIE 2013  
* Lansarea Revistei „ASTRA BLĂJEANĂ” nr. 1 / 2013 
01.03.2013 * „BALUL ASTREI” – Sărbătoarea Mărţişorului 

2013 – ediţia a III-a 
Organizatori: ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, 
în colaborare cu Cercurile Astra, Patronatul I. M. M. Blaj 
Locul: Restaurantul „Târnavele” Blaj 
14.03.2013 * Aniversare şi lansare de carte: Felician Miclea – 
80, Leon Sorin Munteanu – 75 
Organizatori: Facultatea de Teologie Greco-Catolică Blaj, 
ASTRA, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj 
Locul: Aula Facultăţii de Teologie Greco-Catolică Blaj  
* Omagiu poetului Radu Brateş la Biblioteca Municipală „Şcoa-
la Ardeleană” Blaj.  
Organizatori: Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj, în parte-
neriat cu ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, Bi-
blioteca Municipală „Şcoala Ardeleană”, Muzeul de Istorie 
„Augustin Bunea” Blaj. Coordonatorii proiectului: Diana 
Tocaciu, Alina Dulău, Simona Frâncu, Ana Hinescu, Silvia Pop.  
15.03.2013 * Centenar „RADU BRATEŞ (1913 – 1963)” – 
evocare de Ion Brad. Înfiinţarea Societăţii de Lectură „Radu 
Brateş”. Lansarea antologiei Radu Brateş. Blajul şi oamenii săi. 
Volum îngrijit de Ion Brad. Medalion poetic: Radu Brateş – Ci-
titorul de stele, susţinut de un grup de elevi ai Colegiului Naţio-
nal „I. M. Clain” Blaj.  
Locul: Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj 
29-31.03.2013 * Astra participă la Festivalul Internaţional de 
Poezie „Nichita Stănescu” (1933 – 1983), Ploieşti, ediţia a 
XXXV-a, la invitaţia Casei de Cultură Ploieşti, director Lumini-
ţa Avram. Au participat din partea Astrei Blaj: Silvia Pop şi Ion 
Pop. Organizatorii manifestării: Academia Română, Ministerul 
Culturii, Consiliul Judeţean Prahova, Primăria Municipiului Plo-
ieşti, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova, Casa de Cultu-
ră „I. L. Caragiale”, Ploieşti.  
 

• APRILIE 2013  
13.04.2013 ASTRA la sărbătoarea 50 de ani de muzeu în Dum-
brava Sibiului. Din partea Despărţământului Blaj participă: Sil-
via Pop – preşedinte, Ana Hinescu – vicepreşedinte, Diana 
Tocaciu – consilier cultural, Claudia Oancea-Raica – consilier 
cultural. A doua parte a manifestării a cuprins şedinţa Comitetu-
lui Central al Asociaţiunii Astra, condusă de prof. univ. dr. Du-
mitru Acu – preşedintele Asociaţiunii.  
20.04.2013 * Concursul de poezie şi muzică religioasă 
„CREDO”, Ediţia a IX-a.  
Coordonatori: Silvia Pop, Diana Tocaciu 
Expoziţie de icoane pe sticlă – Ioana Raica şi elevii Cercului de 
pictură „Augustin Bena” Alba Iulia. Conferinţe religioase: preot 
Vasile Benchea şi preot dr. Anton Rus 
Organizatori: Despărţământul Astra „T. Cipariu” Blaj; Inspecto-
ratul Şcolar Judeţean Alba; Şcolile blăjene: „Toma Cocişiu”, „I. 
M. Moldovan”, „P. P. Aron”, „Sf. Vasile cel Mare”, „I. M. 
Clain”, „Timotei Cipariu”, „Ştefan Manciulea”, „Simion 
Bărnuţiu”; Cercurile Culturale ASTRA; Cenaclul Literar „Fân-
tâni ale darurilor”.  
Locul: Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” Blaj 
 

• MAI 2013 
10-11.05.2013 Simpozionul Naţional de Geografie „Ştefan 
Manciulea”, ediţia I 
Organizatori: ISJ Alba, Primăria şi Consiliul Local Blaj, Univer-
sitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Univ. „Vasile Goldiş” 
Arad, Colegiul Naţ. „I. M. Clain” Blaj, Liceul Teologic 
Greco-Catolic Sfântul „Vasile cel Mare” Blaj, Liceul Tehnolo-
gic „Timotei Cipariu” şi Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” 
Blaj. La manifestări participă şi reprezentanţi Astra Blaj.  
7-12.05.2013 Săptămâna Colegiului Naţional „I. M. Clain” Blaj, 
ediţia a VIII-a, a coincis cu o serie de manifestări desfăşurate 
sub genericul Sărbătoarea Libertăţii. S-au implicat, din partea 
Astrei Blaj, în organizarea manifestării profesorii: Claudia 

D 
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Oancea-Raica, Ioan Tomoiagă – director, Rodica Jeican – direc-
tor adjunct, Carmen Simu, Adrian Solomon, Romanţa Ghiţă 
13.05.2013 *Aniversare şi lansare de carte: Prof. univ. dr. ION 
BUZAŞI 70 – critic şi istoric literar, în cadrul Societăţii de Lec-
tură „Radu Brateş”, preşedinte Ana Comşa.  
Lansare de carte – Ion Buzaşi – 70. Antologie de Ion Brad 
Organizatori: Despărţământul Astra „T. Cipariu” Blaj; Uniunea 
Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, Primăria Mu-
nicipiului Blaj, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj 
Locul: Sediul ASTRA, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj  
13-19.05.2013 * SĂRBĂTOAREA LIBERTĂŢII 
* Sesiune de comunicări: „Blajul şi Revoluţia Română de la 
1848” 
- Revoluţionari paşoptişti: – Aron Pumnul (1816 – 1866) 
- George Bariţiu (1812 -1893) 
- Andrei Şaguna (1805 -1887)  
- Simion Bărnuţiu (1808 – 1864) 
- Nicolae Popea (1826 -1908) 
- Andrei Mureşanu (1816 – 1863) 
* Concursul Interjudeţean de Poezie Patriotică „Noi suntem 
români” Ediţia a IX-a 
Organizatori: Despărţământul Astra „T. Cipariu” Blaj; Primăria 
şi Consiliul Local Blaj, Cercurile Culturale ASTRA; Cercurile 
ASTRA elevi din şcolile Blajului; Biblioteca Municipală „Şcoa-
la Ardeleană” Blaj; Locul: Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” 
Blaj 
* Expoziţia „MEŞTERI POPULARI DE PE TÂRNAVE”, 
Ediţia a V-a 
Organizatori: Despărţământul Astra „T. Cipariu” Blaj; Cercurile 
Culturale ASTRA, Centrul Cultural „Augustin Bena” Alba Iu-
lia, Asociaţia A. T. M. A. Alba 
Locul: Căminul Cultural Biia 
17-18.05.2013 – Concursul de matematică „Mircea Ganga”, 
ediţia a IV-a, a reunit pasionaţi de matematică: profesori şi elevi 
din judeţul Alba. Între organizatorii concursului desfăşurat la 
Colegiul Naţional „I. M. Clain” participă şi Despărţământul 
„Timotei Cipariu” Blaj.  
31.05.2013 – S-a încheiat proiectul „Tradiţii şi obiceiuri”, desfă-
şurat de Şcoala „I. M. Moldovan” Blaj în colaborare cu şcoli din 
alte trei judeţe: Vaslui, Maramureş, Bihor. S-a implicat Cecul 
Astra „I. M. Moldovan”, preşedinte prof. director Marilena Ha-
ţegan Comşa.  
 

• IUNIE 2013  
* Lansarea Revistei „ASTRA BLĂJEANĂ” nr. 2/2013 
07.06.2013 * Evocare: „Ioan Micu Moldovan (1833-1915)” 
academician, promotor al culturii româneşti şi iubitor de neam 
(Pronunciamentul de la Blaj – 1868)  
Organizatori: ASTRA, Despărţământul „T. Cipariu” Blaj, Cecul 
Cultural ASTRA Şcoala Gimnazială „I. M. Moldovan” 
Locul: Şcoala Gimnazială „Ioan Micu Moldovan” Blaj 
10.06.2013 * Medalion „Ion Pop Reteganul (1853-1905)” 
Organizatori: Despărţământul Astra „T. Cipariu” Blaj; Cercul 
Cultural ASTRA Sâncel 
Locul: Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel 
12.06.2013 * Centenar „TEODOR SEICEANU (1913 – 2004)” 
profesor, publicist, membru de onoare al Astrei, Despărţământul 
„T. Cipariu” Blaj – Lansare volum omagial  
Organizatori: Despărţământul Astra „T. Cipariu” Blaj; Consiliul 
Local şi Primăria Sâncel, Cercurile Cultural ASTRA Sâncel, 
Asociaţia Culturală „Augustin Bunea”, Biblioteca Municipală 
„Şcoala Ardeleană” Blaj;  
13.06.2013 * Evocare lirică: „Popasul lui Eminescu” la Blaj – 
Teiul lui Eminescu 
* Lansarea Antologiei Concursului Naţional de Poezie „Ocrotiţi 
de Eminescu”  
Organizatori: Despărţământul Astra „Timotei Cipariu” Blaj; 
Cercurile Culturale ASTRA elevi, Şcolile blăjene, Cenaclul Li-
terar „Fântâni ale darurilor” 

* „DENIILE EMINESCIENE” – Ediţia a XVIII-a 
Organizatori: Despărţământul Astra „Timotei Cipariu” Blaj; 
Despărţământul Astra „Mihail Kogălniceanu” Iaşi 
Locul: Teiul lui Eminescu; Sediul ASTRA „Timotei Cipariu” 
Blaj 
30.06.2013 – Lansarea volumului Istoricul Episcopiei Armatei 
(cu sediul la Alba Iulia) între anii 1921-1948. Autor preot dr. 
Petru Pinca, paroh al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – 
Casa Domnului Blaj. Evenimentul, organizat sub egida Astrei, a 
avut loc al Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” din Blaj.  
 

• IULIE 2013 
17-24.07.2013 * Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească 
„Acasă la noi”, la Sâncel-Pănade 
Organizatori: Despărţământul Astra „T. Cipariu” Blaj; Cercul 
Astra „Ion Pop Reteganul” Sâncel, Cercul ASTRA „Timotei 
Cipariu” Pănade cu sprijinul Primăriei Sâncel, al Şcolii Gimna-
ziale „Ion Pop Reteganul” Sâncel, al Parohiei Ortodoxe Sâncel, 
al Asociaţiei „Fraţii Brad” Pănade. Contribuţie deosebită la buna 
desfăşurare a taberei a avut-o Cercul Astra „Timotei Cipariu” 
Pănade, preşedinta înv. Maria Zereş.  
Locul: Pănade, în familii 
22.07.2013 * Aniversare: ELENA MOLDOVAN COCIŞIU, 
profesoară, scriitoare, membru de onoare al Astrei, Despărţă-
mântul „Timotei Cipariu” Blaj  
Locul: Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj 
 

• AUGUST 2013 
01-12.08.2013 * Tabăra Internaţională de Arte Plastice 
„Inochentie Micu Clain” – ediţia a XVII-a  
* Aniversare „HOREA CUCERZAN” pictor 75 de ani, membru 
de onoare al Astrei, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj 
* Lansarea volumului Păcate în paradis, autor Horia Cucerzan. 
Au participat un număr mare de astrişti blăjeni, pictori.  
Organizatori: Consiliul Local şi Primăria Blaj, Muzeul de Istorie 
„Augustin Bunea” Blaj; Despărţământul Astra „Timotei 
Cipariu” Blaj;  
Locul desfăşurării: Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj 
23-25.08.2013 * Despărţământul Astra Blaj, prin Silvia Pop, Ion 
Pop, Ana Hinescu, Ion Mihălţan, participă la evenimentul tradi-
ţional Din lada de zestre, coordonator proiect Petruţa Pop şi 
Ioan Popa.  
25.08.2013 * Ziua satului Glogoveţ – manifestare organizată sub 
auspiciile Despărţământului Astra Blaj (preşedinte Silvia Pop) şi 
a Asociaţiei Culturale „Aaron Vasile” Glogoveţ (preşedinte Ion 
Mihălţan).  
 

• SEPTEMBRIE 2013 
01.09.2013 – La Casa Memorială „Avram Iancu” din localitatea 
Avram Iancu a avut loc un eveniment emoţionant: serbări oma-
giale închinate eroului naţional. Au participat Silvia Pop şi Ion 
Pop.  
07-08.09.2013 – FIII SATULUI BIIA – Festivalul „Cânt şi joc 
de pe Târnave – Veta Biriş” 
A fost lansată revista „Cronica de la Biia”, publicaţie anuală 
unică într-un mediu rural, director Ioan Sălcudean.  
Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Şona 
doamnei Silvia Pop, preşedinte Astra Blaj, pentru activitatea cul-
turală desfăşurată pe raza comunei Şona.  
20.09.2013 * COLOCVIILE DE LITERATURĂ „ION 
AGÂRBICEANU (1882 – 1963)  
Organizatori: ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj; 
Cercul ASTRA „Ion Agârbiceanu” Cenade; Primăria Cenade; 
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia; Biblioteca Mu-
nicipală „Şcoala Ardeleană” Blaj 
* FIII SATULUI SÂNCEL – Lansarea monografiei Sâncel – 
studiu monografic de Teodor Seiceanu, Ediţia a II-a 
Organizatori: Consiliul Local şi Primăria Sâncel, ASTRA Des-
părţământul „Timotei Cipariu” Blaj; Cercul Cultural ASTRA 
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„Ion Pop Reteganul” Sâncel; Asociaţia Culturală „Augustin 
Bunea” Blaj.  
* ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIUNII ASTRA PE 
2013 – ORĂŞTIE, jud. Hunedoara. Au participat la manifestări-
le comemorative „Aurel Vlaicu 100”: Silvia Pop, Ana Hinescu, 
Ion Pop, Diana Tocaciu, Ioan Sălcudean  
* Lansarea revistei ASTRA BLĂJEANĂ nr. 3 / 2013 
 

• OCTOMBRIE 2013 
5-6.10.2013 * Fiii Satului Cetatea de Baltă, manifestare orga-
nizată şi cu implicarea membrilor Astra: ing. Mihăilă Cucui – 
primar, dr. Maria Cucui, prof. Maria Mihai, Ioan Olaru.  
10.10.2013 * Ziua Liceului Tehnologic „Timotei Cipariu” 
Blaj 
S-au implicat membrii Astra de la liceu: Ioan Laţiu, Camelia 
Laţiu, Cristina Tomotaş, Eugen Dragosân, Ioan Nistor, Aurelia 
Neagoie, Gabriela Ciontea.  
17-20.10.2013 * Simpozionul Internaţional „Românii din afara 
graniţelor ţării”, ediţia a XV-a, s-a bucurat de un program deo-
sebit de bogat şi interesant. A avut loc în oraşele: Iaşi, Alba Iu-
lia, Bor (Serbia), Vidin (Bulgaria). Au participat, din partea 
Despărţământului „Timotei Cipariu” Blaj: Silvia Pop, Ana 
Hinescu, Ion Pop, Ioan Sălcudean, dr. Gheorghe Dulău.  
20.10.2013 * Fiii Satului Sâncel.  
A fost lansată noua monografie a satului. Autori: Teodor 
Seiceanu, Vasile Frăţilă. Au participat la realizarea programului 
membri Astra: primar ing. Ilie Frăţilă, prof. Mihai Buia – preşe-
dinte Cercul Astra Sâncel, Daniela Pănăzan, prof. univ. dr. Vasi-
le Frăţilă, prof. univ. dr. Ion Buzaşi, Aurora Buzaşi, Lenuţa Bloj, 
Susana Costea, Diana Tocaciu, Ioan Sălcudean.  
26.10.2013 * ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ a Despăr-
ţământul ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj, pe anul 2013, organi-
zată de Cercul Astra „Ion Blăjan” Roşia de Secaş, preşedinte 
Felicia Bogdan, preşedinte de onoare Cristina Burnete.  
* Conferirea Premiului ASTRA al Despărţământul Astra „Ti-
motei Cipariu” Blaj pe anul 2013 
* Manifestarea culturală Scriitorii la ei acasă, organizată de As-
tra, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, Cercul Astra „Ion 
Blăjan” Roşia de Secaş, cu sprijinul primăriei comunei Roşia de 
Secaş – primar Nicolae Bogdan. Momentul evocator a fost sus-
ţinut de: Ioan Popa, Vistian Goia, Gligor Haşa, Ilie Muntean, 
Monica Grosu, Ion Mărginean, Ion Mihălţan.  
Organizatori: ASTRA, Despărţământul „T. Cipariu” Blaj; Con-
siliul Local şi Primăria Roşia de Secaş; Cercul ASTRA „Ion 
Blăjan” Roşia de Secaş 
Locul desfăşurării: Căminul Cultural Roşia de Secaş 
27.10.2013 * Ziua Satului Pănade, ediţia a II-a, organizată de 
Cercul Astra Pănade, prin contribuţia deosebită a familiei Maria 
şi Gheorghe Zereş. La reuşita manifestării au contribuit: Ioan 
Mihălţan, Gheorghe Poşa, Maria Orian, Ioan Raţiu, Florina 
Coman, preoţii Daniel Coman, Irinel Maier.  
11.10.2013 * Omagiu şi recunoştinţă şcolilor şi dascălilor 
Blajului; Luna internaţională a bibliotecii şcolare. Coordona-
tor: Diana Tocaciu, director Alina Dulău, Viorica Muntean. Ma-
nifestarea a fost desfăşurată la Şcoala Gimnazială „Toma 
Cocişiu” Blaj. Au participat elevi, membri ai Cercului de litera-
tură Astra din şcoală.  
07-13.10.2013 ŞCOLILE BLAJULUI „FÂNTÂNI ALE 
DARURILOR” 
* Simpozion: Dascăli şi elevii de elită ai Şcolilor Blajului; Ce-
lestin Cherebeţiu (1901-1978), Nicolae Ionaşiu (1813-1906), Iu-
liu Maniu (1873-1963), Flaviu C. Domşa (1878-1932), Octavian 
Lazăr Cosma (n. 1933), Teodor Raşcoviţu (1913-2006), Ioan 
Felician Micle (n. 1933),Silviu Dragomir (1888-1966), Ep. Ioan 
Mihălţan (1926-2008), Mons. Octavian Bârlea (1913-2005), 
Zina Maria Belu (n. 1918), Sigismund Toduţă (1908-1991), Ep. 
Ioan Suciu (1907-1953), Eugen Remus Blăjan (n. 1928), 
Nicodim Ganea (1878-1949), Margareta Hodişiu (1897-1953), 

Simion Bărnuţiu (1808-1864), Nicolae Pauleti (1816-1848), Se-
rafim Duicu (1938-1996, Florin Handrea (1913-1983), Negoiţă 
Irimie (1933-2000), Octavian B (1875-1938), Alexandru 
Mureşan (n. 1985), Octavian Potor (1913-1976), Zenovie 
Pâclişan (1866-1958), Aurel C. Domşa (1868-1938), Tiberiu 
Brediceanu (1877-1968), Ştefan Cacoveanu (1843-1930), Gavril 
Pop Laslo (1818-1883)  
Organizatori: ASTRA, Despărţământul „T. Cipariu” Blaj; Şcoli-
le blăjene, Primăria şi Consiliul Local Blaj, Facultatea de Teolo-
gie Greco-Catolică Blaj; Biblioteca Municipală „Şcoala Arde-
leană”; Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj, Cercurile As-
tra – elevi din şcolile Blajului 
31.10.2013 – Ziua Şcolii Gimnaziale „Toma Cocişiu” Blaj. S-au 
desfăşurat manifestări ample care au inclus: dezvelirea basoreli-
efului din bronz al patronului spiritual Toma Cocişiu, binecu-
vântarea paraclisului, inaugurarea Sălii de sport, lansarea Mono-
grafiei şcolii, simpozion omagial – secţiunea elevi şi dascăli, 
program artistic. S-au remarcat prin efort şi dăruire cadre didac-
tice ale şcolii: Alina Dulău, Mirela Bălău, Diana Tocaciu, Sabi-
na Marinescu, Ana Marcu, Mircea Boeriu, bibliotecar Viorica 
Muntean. Invitaţi: Iuliana Şarlea, Dumitru Panţa, Silvia Pop, Ion 
Pop, Ana Hinescu.  
 

• NOIEMBRIE 2013 
27.10.2013 * Spectacol muzical aniversar – profesorul Florin 
Handrea 100 de ani de la naştere. Evenimentul este organizat 
în Sala festivă a Colegiului Naţional „I. M. Clain” Blaj, din ini-
ţiativa prof. Adrian Solomon şi cu sprijinul directorului prof. Ion 
Tomoiagă.  
* ZILELE ASOCIAŢIUNII „ASTRA”, Despărţământul „T. 
Cipariu” Blaj 
Conferinţele ASTREI 
* Colocviile „Ion Bianu” organizate la Biia şi Valea Lungă,  
* Conferirea DIPLOMEI DE EXCELENŢĂ PE ANUL 2013 
Organizatori: ASTRA Despărţământul Blaj; Cercurile Culturale 
ASTRA din Biia şi Valea Lungă, Şcolii, Instituţii de cultură, Bi-
blioteca Municipală „Şcoala Ardeleană”; Muzeul de Istorie 
„Augustin Bunea” Blaj 
27.11.2013 * Simpozion aniversar şi Expoziţie omagială de car-
te „BLAJUL şi MAREA UNIRE” 95 de ani. Lansarea volumu-
lui Consiliul Naţional Român de la Blaj. Protocoale şi acte 
1918-1919, ediţia a II-a, autori Viorica Lascu şi Marcel Ştirban. 
Au contribuit la realizarea manifestării: Silvia Pop, Livia 
Mureşan, pr. dr. Ioan Mitrofan, pr. dr. Anton Rus, lect. dr. 
Ciprian Ghişa, reprezentanţi din toate cercurile Astra Blaj.  
Organizatori: ASTRA Despărţământul Blaj; Primăria Municipi-
ului Blaj, Cercurile ASTRA Blaj; Şcolile blăjene, Facultatea de 
Teologie Greco-Catolică Departamentul Blaj, Biblioteca Muni-
cipală „Şcoala Ardeleană”; Muzeul de Istorie „Augustin Bunea”  
Locul: Sala festivă a Primăriei Blaj 
28-30.11.2013 * Participare unei delegaţii astriste (Silvia Pop, 
Ion Pop, Ana Hinescu, Ioan Sălcudean) la Congresul Spirituali-
tăţii Româneşti de la Alba Iulia, ediţia a XVII-a. Manifestare 
tradiţională iniţiată de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor 
de Pretutindeni. Lucrările s-au desfăşurat la Alba Iulia şi Zlatna.  
 

• DECEMBRIE 2013 
01.12.2013 * Participare la Ziua Naţională a României de la Al-
ba Iulia.  
14-15.12.2013 * Festivalul de Colinde „O, ce veste minunată!”, 
Ediţia a XIV-a 
* Lansarea revistei ASTRA BLĂJEANĂ nr. 4 / 2013 
Organizatori: ASTRA, Despărţământul „T. Cipariu” Blaj; Pri-
măria şi Consiliul Local Blaj; Cercurile ASTRA 
Locul: Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” Blaj 
 

Silvia POP şi Diana TOCACIU 
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PLANUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2014 
 
• IANUARIE 2014 
09.01.2014 * COLOCVIILE LITERARE „ARON 

COTRUŞ” – Ediţia a XIV-a  
Organizează: Primăria Comunei Cergău Mare; ASTRA 

Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj; Cercul As-
tra „Aron Cotruş” Cergău Mare; Şcoala Gimnazială 
„Aron Cotruş” Cergău Mare Biblioteca Judeţeană 
„Lucian Blaga” Alba Iulia; Biblioteca Municipală 
„Şcoala Ardeleană” Blaj  

Locul: Sala multifuncţională a Şcolii gimnaziale Cergău 
Mare. 

15.01.2014 * MANIFESTARE 
CULTURAL-ARTISTICĂ: „Porni Luceafărul”  

Organizează: Primăria şi Consiliul Local al Municipiului 
Blaj; ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” 
Blaj; Şcoala gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj; Co-
legiul Naţional „I.M. Clain”; Biblioteca Municipală 
„Şcoala Ardeleană” Blaj; 

Locul: Piaţa 1848, la bustul poetului Mihai Eminescu. 
Evocare omagială: Poezia lui Eminescu şi Moment 
poetic 

* Statuia poetului Mihai Eminescu de pe Hula Blajului. 
Evocare: Mihai Eminescu şi Blajul 

* Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj. Mo-
ment liric susţinute de membri Cenaclul literar 

 „Fântâni ale darurilor” şi Expoziţie de carte „Porni Lu-
ceafărul”  

24.01.2014 * Manifestare cultural-artistică: „UNIŢI ÎN 
CUGET ŞI-N SIMŢIRI” – 155 de ani de la Unirea 
Principatelor; Evocări şi momente lirice; Expoziţie 
de carte  

Organizează: Despărţământul ASTRA Blaj, Primăria 
Mun. Blaj, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardelea-
nă” Blaj 

Locul: Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj; 
25.01.2014 * FESTIVALUL NAŢIONAL DE 

POEZIE „Ocrotiţi de Eminescu” – Ed. a XIV-a  
Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 

Cipariu” Blaj; Primăria şi Consiliul Local al Muni-
cipiului Blaj; Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, 
în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România - 
Filiala Alba-Hunedoara, Filiala Mureş; Biblioteca 
Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj. 

Locul: Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” Blaj. 
 
• FEBRUARIE 2014 
22.02.2014 * REUNIUNEA ANUALĂ A 

COMITETULUI DIRECTOR al ASTREI Des-
părţământul Blaj şi 

* COLOCVIILE LITERARE „Timotei Cipariu” 
EDIŢIA a I-a, 2014 

Organizează: Primăria şi Consiliul Local al Com. Sîncel; 
ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, 
Cercul ASTRA „Timotei Cipariu” Pănade, Asocia-
ţia Culturală „Fraţii BRAD” Pănade, Asociaţia Cul-

turală „Timotei Cipariu” Pănade. 
Locul: Căminul Cultural Pănade  
27.02.2014 * EVOCARE ISTORICĂ  
– Răscoala lui Horea,Cloşca şi Crişan (1784 -1785) - 

230 de ani  
Organizează: ASTRA Despărţământul Blaj; Primăria şi 

Consiliul Local al Municipiului Blaj; Bibl. Munici-
pală „Şcoala Ardeleană” Blaj; Muzeul de Istorie 
„Augustin Bunea” Blaj  

Locul: Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj; 
27.02.2014 * Portret de astrist la aniversare: Pr. Dr. 

PETRU PINCA (n. 1949).  
 
• MARTIE 2014  
* Lansarea Revistei „ASTRA BLĂJANĂ ” nr 1/ 2014 
01.03.2013 *,BALUL ASTREI „Sărbătoarea Mărţişoru-

lui ” – 2014 – Ediţia a IV-a. 
Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 

Cipariu” Blaj in colaborare cu Cercurile ASTRA şi 
Patronatul I.M.M. Blaj 

Locul: Restaurantul „Târnavele” Blaj 
10.03.2014 * EVOCARE: EPISCOPUL PETRU 

PAVEL ARON (1709-1764)” (250 de ani de la tre-
cerea în veşnicie) 

Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 
Cipariu” Blaj; Biblioteca Municipală „Şcoala Arde-
leană” Blaj şi Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” 
Blaj; Facultatea de Teologie Greco-Catolică Blaj; 
Şcoala Gimnazială „P.P. Aron” Blaj. 

Locul: Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj. 
12.03.2014 * Portret de astrist la aniversare: IOAN 

MITROFAN (n. 1949)  
Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 

Cipariu” Blaj, Facultatea de Teologie 
Greco-Catolică Blaj  

Locul: Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj 
29.03.2014 * CONCURSUL DE POEZIE ŞI MUZICĂ 

RELIGIOASĂ „CREDO”, Ediţia a X-a. 
Organizează: Despărţământul ASTRA „Timotei 

Cipariu” Blaj; Cercurile Culturale ASTRA. 
Locul: Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” Blaj. 
 
• APRILIE 2014  
05.04.2014 * Portret de astrist la aniversare: Prof. univ. 

dr. Cornel TATAI-BALTĂ (n.1944) 
Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 

Cipariu” Blaj; Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” 
Blaj  

Locul: Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj.. 
 
• MAI 2014 * TÂRGUL DE CARTE „ALBA 

TRANSILVANA”, Ed. a VII-a. Lansarea Antologi-
ei de poezie „Ocrotiţi de Eminescu” – 2014 

12.05 -18.05.2014 * SĂRBĂTOAREA LIBERTĂŢII 
* Sesiune de comunicări: „Blajul şi Revoluţia Română 
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de la 1848 „ 
Revoluţionari paşoptişti”: Simion Bărnuţiu (1808-1864), 

Avram Iancu (1824-1872), Vasile Moldovan (1824 
-1895), Ioan Maiorescu (1811-1864), Iosif Hodoş 
(1824-1889), Constantin Românu Vivu 
(1821-1849), Donisie Pop Marţian(1829-1865), 
Alexandru Sterca Suluţiu (1794-1867). 

* CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE POEZIE 
PATRIOTICĂ „Noi suntem români” – Ediţia a 
X-a. 

Organizează: ASTRA Despărţământul „T.Cipariu” Blaj; 
Cercurile Culturale Astra; Cercurile Astra elevi; 
Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Blaj, 
Biblioteca Municipală, Şcoala Ardeleană” Blaj. 
Muzeul de Istorie „Augustin 7Bunea” Blaj. 

Locul: Primăria şi Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” 
Blaj 

* Expoziţia „MEŞTERII POPULARII DE PE 
TÂRNAVE” Ediţia a VI-a 

Lansare de carte: „De pe Târnave şi Secaş - Album et-
nografic” – Ioan Mihălţan 

Organizează: Despărţământul ASTRA „T.Cipariu” Blaj; 
Cercurile Culturale ASTRA; Centrul Cultural „Au-
gustin Bena” Alba Iulia, Asociaţia A.T.M.A. Alba. 

Locul: Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj 
20.05.2014 * „OAMENI AI BLAJULUI - 

CORNELIU COPOSU” – CENTENARUL 
NAŞTERII – EVOCARE 

Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 
Cipariu” Blaj; Primăria şi Consiliul Local Blaj; Bi-
blioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj 

Locul: Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj 
28.05.2014 * EVOCARE „SIMION BĂRNUŢIU” 

(1808 – 1864) - 150 de ani de la trecerea în veşni-
cie) 

Organizează: Despărţământul ASTRA „Timotei 
Cipariu” Blaj; Biblioteca Municipală „Şcoala Arde-
leană” Blaj Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” 
Blaj; Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Blaj 

Locul: Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Blaj 
 
• IUNIE 2014 * Lansarea Revistei „ASTRA 

BLĂJANĂ ” nr 2/ 2014 
10.06.2014 * Evocare lirică: „Popasul lui Eminescu” la 

Blaj; Prezentarea volumului de poezii premiate la 
Concursului Naţional de Poezie „Ocrotiţi de Emi-
nescu” – 2014.  

Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 
Cipariu” Blaj; Cercurile Culturale Astra; Cercurile 
Culturale ASTRA elevi. 

* „DENIILE EMINESCIENE” – Ediţia a XIV-a. 
Organizează: ASTRA Despărţământul „T.Cipariu” Blaj; 

ASTRA Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” 
Iaşi. 

Locul: Teiul lui Eminescu; Sediu ASTRA „Timotei 
Cipariu” Blaj 

25.06.2014 * EVOCARE ISTORICĂ „AVRAM 

IANCU ŞI BLAJUL” (1824 - 1872) 
Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 

Cipariu” Blaj;, Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” 
Blaj, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” 
Blaj; Asociaţia Culturală „Avram Iancu „Alba Iulia.  

Locul: Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj 
 
• IULIE 2014  
07.07.2014 * Portret de astrist la aniversare: ANA 

HINESCU – vicepreşedinte al ASTREI Despărţă-
mântul „Timotei Cipariu” Blaj;, (n. 1949) 

* EXPOZIŢIE: „PICTORI BLĂJENI” (Vasile 
Crişan (1949-2003); Mircea Maxiliam Boieru (n. 
1949); Dora Crişan (1954-2008); Grigore Metaxa 
(1920-1994); Daniel Voina (n.1959); Anton Zeiler 
(1874-1956); Letiţia Munteanu (1902-1979);  

Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 
Cipariu” Blaj; Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” 
Blaj, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” 
Blaj. 

Locul: Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj. 
14.07-20.07.2014 * TABĂRA DE CULTURĂ ŞI 

CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ „Acasă la noi” 
Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 

Cipariu” Blaj; Primăria şi Consiliul Local Cergău 
Mare, Cercul ASTRA Aron Cotruş” Cergău Mare. 

Locul: Cergău Mare (în familii). 
 
• AUGUST 2014 
02.08.2014 * EVOCARE „IOAN MAIORESCU” (19 

febr.1811 – 21 aug.1864)  
Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 

Cipariu” Blaj; Biblioteca Municipală „Şcoala Arde-
leană” Blaj; Primăria şi Consiliul Local Bucerdea 
Grânoasă; Cercul ASTRA „Ioan Maiorescu” 
Bucerdea Grânoasă 

Locul: Bucerdea Grânoasă 
04.08-18.08.2014 * Tabăra Internaţională de Artă 

„Ion Inochentie Micu-Klein” – Ediţia a XIX-a.  
Organizează: Consiliul Local şi Primăria Municipiului 

Blaj, Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj; 
ASTRA Despărţământul „T.Cipariu” Blaj.  

Locul: Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj. 
11.08.2014 * Portret de astrist la aniversare: VETA 

BIRIŞ (n. 1949)  
18.08.2014 * Portret de astrist la aniversare: MIA 

PĂDUREAN (n. 1934)  
 
• SEPTEMBRIE 2014 * Lansarea Revistei 

„ASTRA BLĂJANĂ ” nr 3/ 2014 
06-07.09.2014 – FIII SATULUI BIIA – Festivalul 

„Cânt şi joc pe Târnave – Veta Biriş”. 
19.09.2014 * COLOCVIILE DE LITERATURĂ „ION 

AGÂRBICEANU)” Blaj – Cenade  
Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 

Cipariu” Blaj; Cercul ASTRA „Ion Agârbiceanu” 
Cenade; Primăria Cenade; Biblioteca Judeţeană 
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„Lucian Blaga”Alba Iulia; Biblioteca Municipală 
„Şcoala Ardeleană” Blaj 

Locul: Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cenade.  
 
• OCTOMBRIE 2014 
* ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIUNII 

ASTRA 2014  
Organizează: ASTRA Centrală şi ASTRA Despărţă-

mântul Reghin  
* Portret de astrist la aniversare: DANIEL VOINA 

(n. 1959) 
1754-2014 - ŞCOLILE BLAJULUI – 260 DE ANI 
06-12.10.2014 „ZILELE ŞCOLILE BLAJULUI „ 
14.10. 2014 * Simpozion: „Şcolile Blajului „Fântâni ale 

darurilor” – (Dascăli şi elevii de elită ai Şcolilor din 
Blaj): Virgil FULICEA (1907-1979); Dionisie 
POPA MĂRGINENI (1904-1991); Gheorghe 
ŞINCAI (1754- 1816); Teodor SEICEANU 
(1913-2004); Ambrozie CHEŢIANU (1863-1934); 
Rodica VASILESCU-SAVA (1949-2010); Dorin 
ALMĂŞAN (n. 1934);Corneliu COPOSU 
(1914-1995); Simion BĂRNUŢIU (1808-1864); 
Victor SUCIU (1929-1995); Ioan PETRAŞ 
(n.1954); Teodor MEGIEŞAN (1929-1989); Dumi-
tru NEDA (1893-1954); Ion CHINEZU 
(1894-1966); Ileana BOZAC(1914-2000); Traian 
GHERMAN (1979-1961); Ioan RAICA 
(1939-2011);Vasile CĂPÂLNEAN (1934-2005); 
Anton ZEILER (1916-1994); Nicodin GANEA 
(1878-1949); Canonic Augustin BUNEA 
(1857-1909); Ştefan MANCIULEA (1894-1985). 

Prelaţi ai BISERICII GRECO-CATOLICE: Ep. P.P. 
ARON; Ep. GEORGE GUŢIU; MON. GEORGE 
SURDU (1914-2001); Ep. VASILE AFTENIE; Ep. 
ALEXANDRU RUSU (1884); Ep. IOAN BOB 
(1739-1830); AUGUSTIN BUNEA şi 
MITROPOLIT ortodox SEBASTIAN RUSAN.  

Organizează: Primăria şi Consiliul Local Blaj ASTRA 
Despărţământul „T. Cipariu” Blaj; Facultatea de 
Teologie; Biblioteca Municipală „Şcoala Ardelea-
nă”; Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj. 

Locul: Primăria Blaj şi Centrul Cultural „Iacob 
Mureşianu” Blaj. Facultatea de Teologie 

* ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ a ASTREI 
Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj pe anul 
2014 – Cergău Mare. 

* Conferirea Premiului ASTRA al Despărţământului 
„Timotei Cipariu” Blaj pe anul 2014. 

Organizează: ASTRA Despărţământul „T. Cipariu” 
Blaj; Consiliul Local şi Primăria Cergău Mare; Cer-
cul ASTRA „Aron Cotruş” Cergău Mare.. 

Locul: Căminul Cultural Cergău Mare. 
 

28.10.2014 * Portret de astrist la aniversare: PETRU 
SECHEL (n. 1929)  

 
• NOIEMBRIE 2014 
08.11.2014 * MEDALION ANIVERSAR: ION BRAD 

– 85 de ani (la Blaj; Pănade şi Alba Iulia) 
Organizează: ASTRA Despărţământul Blaj; Asociaţia 

„Fraţii Brad” Pănade, Consiliu Judeţean Alba; Bi-
blioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia; Bi-
blioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj; Cer-
cul ASTRA „Timotei Cipariu” din Pănade  

25.11.2014 * Evocare istorico-literară: „BLAJUL ŞI 
MAREA UNIRE” (Prof. Ambrozie Cheţianu, Prof. 
Traian Gherman, Prof. Ştefan Manciulea, Av. Ionel 
Pop). Scrierile Acad. Ştefan Pascu (1914-1998) de-
spre 1 Decembrie 1918. 

Organizează: ASTRA Despărţământul Blaj; Primăria şi 
Consiliul Local al Mun. Blaj; Biblioteca Municipală 
„Şcoala Ardeleană”; Muzeul de Istorie „Augustin 
Bunea” Blaj.  

Locul: Primăria Mun. Blaj 
28-30.11.2014 * Participare delegaţiei ASTREI la Con-

gresul Spiritualităţi Româneşti de la Alba Iulia. 
 
• DECEMBRIE 2014  
* Lansarea Revistei „ASTRA BLĂJANĂ ” nr 4/ 2014 
01.12.2014 * Participare de Ziua Naţională a României 

la Alba Iulia. 
06.12.2014 * OAMENI AI BLAJULUI - ŞTEFAN 

MANCIULEA (1894-1985) – EVOCARE 
Organizează: Despărţământul ASTRA „Timotei 

Cipariu” Blaj; Biblioteca Municipală „Şcoala Arde-
leană” Blaj; Primăria şi Consiliul Local al Mun. 
Blaj; Centrul Cultural „Jaque Maritain” Blaj. 

Locul: Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj  
13-14.12..2014 * FESTIVALUL DE COLINDE „O 

ce veste minunată” – Ediţia a XV-a. 
Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 

Cipariu” Blaj; Primăria şi Consiliul Local Blaj; Pro-
topopiatul Greco-Catolic; Protopopiatul Ortodox 
Blaj; Cercurile Culturale ASTRA.. 

Locul: Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” Blaj.  
21.12.2014 * MEDALION ANIVERSAR: VIORICA 

LASCU - BORZA– 95 de ani (n.1919); 
Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 

Cipariu” Blaj; Reuniunea Marianelor Blaj. 
22.12.2014 * REVOLUŢIA ROMÂNĂ din 1989 – 25 

de ani 
Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei 

Cipariu” Blaj; Biblioteca Municipală „Şcoala Arde-
leană”; Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj.  

Locul: Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj  
 

Silvia POP şi Ana HINESCU 
 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


