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EDITORIAL 
 

SIMION BĂRNUŢIU – 150 
 

„FRAŢI ROMÂNI! 

Eu zic că libertatea cea adevărată nu poate fi 

decât naţională. (…)  

Dacă e nimicită libertatea poporului, e nimicită, 

totodată, şi cultura şi fericirea aceluia, fiindcă fără li-

bertate nu e cu putinţă cultura. (…) 

Adunarea să depună jurământ, în numele a 

toată naţiunea, că niciodată nu se va lepăda de 

naţionalitate şi o va apăra în etern, cu puteri unite, în 

contra tuturor duşmanilor şi pericolelor, şi cu puteri 

unite va lucra pentru viaţa, onoarea, cultura şi fericirea 

ei în toţi timpii viitori. (…) 

Fraţilor! Să nu cugete cineva că aş înţelege 

uniune dogmatică, confesională, religionară, prin 

uniunea de care vorbesc. Scopul meu nu e a chema 

pre români la uniune confesională, ci la uniune 

naţională, cu care au fost uniţi între sine românii şi 

atunci când nu erau pre pământ religiunile cele de 

astăzi, şi vor fi şi când nu vor mai fi aceste. La această 

uniune îi chem eu pe români cu toată seriozitatea, 

pentru că sunt convins din profundul inimii că 

naţiunea română nu s-a adunat aici ca să se facă unită 

sau neunită, ci ca să se facă liberă înainte de toate, 

apoi cultă şi fericită. 

În mâna acestei adunări e pusă viaţa, moartea, 

soartea prezentă şi viitorul nu al unui om, ci al unei 

naţiuni întregi. 

Românii să nu încerce nici o uniune religionară, 

ci să întărească legătura uniunii naţionale, jurându-şi 

credinţă că nici o împrejurare nu-i va abate de la cauza 

naţională. Dacă vor rămâne românii în această uniune 

naţională atunci vor ridica cu puteri unite fonduri 

naţionale, şcoale pentru comunităţi, gimnazii, 

academie, universităţi, institute de arte, societăţi de 

economie, de ştiinţă, şi prin acestea îşi vor câştiga 

respect şi valoare în lume. (...) 

FRAŢILOR! 

Uniţi-vă cu poporul toţi, preoţi, nobili, cetăţani, 

ostaşi, învăţaţi, şi vă consultaţi cu un cuget asupra 

mijloacelor reînvierii naţionale, pentru că toţi sunteţi fii 

ai aceleiaşi mame, şi cauza este comună. Ţineţi cu 
poporul toţi, ca să nu rătăciţi, pentru că poporul nu se 

abate de la natură, nice nu-l trag străinii aşa de uşor în 

partea lor cum îi trag pe unii din celelalte clăşi. (...) 

 

 
 

Aşa, fraţilor, aduceţi-vă aminte atunci că vă 

strigă din mormânt străbunii voştri: „Fiilor, noi încă am 

fost nu odată în împrejurări grele. Noi încă am fost 

încunjuraţi de neamici în pământul nostru, cum sunteţi 

voi astăzi, şi de multe ori am suferit doară şi mai mari 

rele decât voi. Fost-am cu goţii, dară nu ne-am făcut 

goţi, fost-am cu hunii, dar nu ne-am hunit, fost-am cu 

avarii şi nu ne-am avarit, fost-am cu bulgarii şi nu 

ne-am bulgărit, cu ruşii şi nu ne-am ruşit. Cu ungurii şi 

nu ne-am ungurit, cu saşii şi nu ne-am nemţit. Aşa 

este, fiilor, nu ne-am ungurit, nu ne-am ruşit, nu ne-am 

nemţit, ci ne-am luptat ca români pentru pământul şi 

numele nostru, ca să vi-l lăsăm vouă, dimpreună cu 

limba noastră cea dulce ca ceriul sub care s-a născut. 

Nu vă nemţiţi, nu vă ruşiţi, nu vă unguriţi nici voi. 

Rămâneţi credincioşi numelui şi limbii voastre. 

Apăraţi-vă ca fraţii, cu puteri unite în pace şi în răzbel. 

Vedeţi cum ne-am luptat noi pentru limba şi 

romanitatea noastră: luptaţi-vă şi voi şi le apăraţi ca 

lumina ochilor voştri…”* 

                         
* Din Discursul rostit la 2/14 mai 1848, în Catedrala de la Blaj. 
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SIMION BĂRNUŢIU –  

CUGETĂTOR EUROPEAN* 
 
Discursul de la Blaj, rostit în 2/14 mai 1848. 

Proclamaţia din 25 martie, ca şi prestigiul de luptător 
din anii 1842 – 1846 i-au asigurat un ascendent rapid 
în acţiunea de edificare a programului revoluţionar 
românesc. La Duminca Tomei ca şi la 3/15 mai el se 
detaşează ca un lider necontestat, iar cu ultima ocazie 
cei 45000 de români „strigară toţi din toate părţile şi 
cu unanimitate poftită pe Simion Bărnuţiu să 
vorbească”. Ceea ce a vorbit atunci marele orator 
român este incomparabilul Discurs de la Blaj, 
„cuceritorul Discurs din catedrala Blajului”, cum îl 
caracterizează D.D. Roşca. Despre această cea mai 
mare operă oratorică din istoria românilor s-a scris 
mult şi cu competenţe. Filosoful D.D. Roşca vede în 
discurs expresia calităţii de cugetător european a lui 
Simion Bărnuţiu care operează aici cu conceptele 
ctitorilor gândirii moderne, de la John Locke şi Samuel 
Pufendorf la Jean Jacques Rousseau şi Imanuel Kant, 
de la Wolf şi Baumaister la Krug, Karl Rotteck, Savigny 
şi Gottfried Müller dintre germani, desigur cei mai 
îndrăgiţi. Întrezărită de sofiştii şi stoicii elini, ideea 
dreptului natural a luat în istoria cugetării umane 
forme diverse, înainte de a-şi primi definiţia modernă 
prin Hugo Grotius. Nivelul interpretării bărnuţiene este 
însă postkantian, mai aproape decât toţi de Rotteck, 
părintele liberalismului european din secolul al XIX-lea. 
Lucrarea acestuia, Allgemeine Staatslehre, apărută la 
Stuttgart în 1840, este o sursă dovedită pe text. Prin 
construcţia lui ideatică, marele discurs arată concepţia 
generală despre lume pe care se sprijină ideea de 
drept la scriitorul nostru. Scrutând temeiurile 
civilizaţiei omeneşti, oratorul ardelean ajunge la 
convingerea că dreptul trebuie să primeze asupra 
forţei. Convingere care, apoi, îl determină să pună la 
stâlpul infamiei o stare de fapt instalată samavolnic 
asupra românilor din Transilvania în veacurile evului 
mediu, dar care tinde să devină o întristătoare stare de 
drept. Amănuntul că ideologia revoluţiei ungureşti era 
cu totul orientată spre perpetuarea stării de fapt şi 
                         
* Din vol. Simion Bărnuţiu – Discursul de la Blaj şi Scrieri de la 
1848, Ediţie îngrijită de Ioan Chindriş, Cluj-Napoca, 1990. 

specularea modernă, sofisticată, a stării de drept îl 
încrâncenează pe oratorul de la Blaj. Ceea ce a spus el 
acolo şi cum a spus, nu s-a mai spus niciodată, nu se va 
mai spune niciodată. Sculptat totul în granit. „Din 
dreptul războiului cuceritor nu se naşte proprietatea”, 
ci numai o posesiune temporară. Tot ce ţine de astfel 
de posesiune n-are putere în faţa judecăţii umanităţii. 
Căci libertatea este o lege de neocolit, iar „libertatea 
cea adevărată a unei naţiuni nu poate fi decât 
naţională”. Libertatea şi naţionalitatea sunt noţiuni de 
nedespărţit, căci „cu persoana naţiunii deodată se 
naşte şi libertatea ei”. Puterea silogistică a scriitorului e 
nesecată de capitolul libertate. Libertatea e condiţia 
primordială a culturii, e bunul suprem al oricărui 
popor. Iar libertatea numai naţională poate fi. Statul 
însuşi nu are alt rol decât garantarea şi perpetuarea 
libertăţilor omeneşti, a armoniei în această libertate. 
Armonia însemnă totalitatea raporturilor concentrice 
dintre naţiuni. Toate naţiunile sunt egale („cu această 
egalitate a naţiunilor este strâns legată libertatea lor”), 
aşa cum toate limbile sunt egale. Ideea raportului 
dintre limbă şi naţionalitate o ia de la Savigny, dar 
numai în măsura în care organicismul nu dezechilibra 
argumentaţia de drept natural. Ce a urmărit Bărnuţiu 
cu această impresionantă desfăşurare conceptuală? 
Scopul este bine cunoscut, Adunarea Naţională de la 
Blaj din 3/15 mai 1848 şi l-a însuşit întocmai, făcând 
din el temelia revoluţiei românilor din Transilvania. 
Scopul era ştergerea trecutului cu toate mizeriile sale 
şi întemeierea unei naţiuni române libere, pentru un 
viitor liber. Acest scop era la îndemâna oricărui om 
politic al momentului. Meritul său neclintit rămâne tot 
în sfera filosofiei, în pofida noianului de raţiuni practice 
de care este străbătut discursul. După Petru Maior, 
numai Bărnuţiu a avut revelaţia faptului că drepturile 
românilor pot fi aşezate pe temeiurile dreptului 
natural. Mai mult decât precursorul său însă, el singur 
– după o constatare competentă – „a ştiut să 
formuleze, doctrinar şi în deplină cunoştinţă şi 
conştiinţă, raţiunile ultime, general umane, ale acelui 
implacabil «Trebuie să fie altfel!»”. 

 

IOAN CHINDRIŞ  
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ISTORIE ŞI CULTURĂ 
 

ŞTEFAN MANCIULEA – INEDIT * 
 

SE DEDICĂ PĂRINTELUI CONFERENŢIAR  
IOAN MITROFAN – LA ANIVERSARĂ 

 
Pasiunea cercetărilor istorico-literare ale lui 

Ştefan Manciulea a fost Timotei Cipariu. A scris mult 
despre învăţatul blăjean, a cărui viaţă şi operă le-a 
cunoscut în amănunt, şi aceste studii, articole, extrase 
(sub forma unor broşuri), mai ales din revista „Cultura 
creştină” – adunate între coperţile unei cărţi şi 
orânduite într-o logică succesiune ar constitui o 
veritabilă monografie Timotei Cipariu. Cred că acesta a 
fost şi gândul (sau proiectul) preotului-profesor blăjean. 
La acestea se adaugă conferinţele la care după eliberare 
dintr-o detenţie, (în 1964) a participat cu dragă inimă. În 
această perioadă l-am cunoscut ca proaspăt absolvent 
al facultăţii de Filologie din Cluj, repartizat ca profesor la 
Grupul Şcolar Forestier din Blaj. Conferinţele eruditului 
profesor care şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii la 
catedră şi în vestita Bibliotecă Centrală Arhidiecezană a 
Blajului, al cărei director a fost într-o vreme, erau 
susţinute fie în şcolile blăjene unde venea cu drag atunci 
când era invitat, fie în cadrul Societăţii de Ştiinţe 
Filologice şi Istorice, înfiinţată tot cam în aceeaşi 
perioadă, după 1965, şi în satele din jurul Blajului: 
Pănade, Bucerdea Grânoasă, Frâua, Cenade, – de unde 
s-au ivit spre gloria culturii române Timotei Cipariu, Ioan 
Maiorescu, Axente Sever, Ion Agârbiceanu şi unde, la 
date aniversare sau comemorative Societatea de Ştiinţe 
Filologice şi Istorice programa evocări ce se ţineau la 
şcolile sau la căminele culturale din satele respective.  

În toamna anului 1967 se împlineau opt decenii 
de la trecerea la cele veşnice a lui Timotei Cipariu şi am 
plecat din Blaj la Pănade cu gândul evocării marelui 
cărturar câţiva profesori. Printre noi cel mai cunoscător, 
mai erudit în materie de Cipariu, profesorul Ştefan 
Manciulea, care şi-a redactat conferinţa, a dat-o la 
dactilografiere, ca să o poată expune cursiv. Pentru că 
Ştefan Manciulea nu era un orator – în înţelesul 
retoricii curente, nu căuta, adică efecte spectaculoase 
prin meşteşugite întorsături de cuvinte şi propoziţii. Dar 
era un povestitor cu farmec arhaic, bătrânesc, calm, 

                         
* O conferinţă despre Timotei Cipariu, Pănade, octombrie 
1967. 

care rostea parcă o poveste în faţa unor ascultători. Aşa 
mi s-a părut atunci conferinţa aceea de la Pănade, de 
acum aproape o jumătate de secol, pe care am 
păstrat-o, fiindu-mi dăruită, cu alte câteva pagini ale 
profesorului, după 1989, de către fiica sa, Ştefania 
Manciulea, care s-a străduit mult pentru reeditarea 
unor scrieri ale tatălui său. Multă vreme n-am ştiut de 
dosarul Ştefan Manciulea unde am păstrat această 
conferinţă, şi aşa cum se întâmplă, o găseşti când nu te 
aştepţi, dar acesta este un moment fericit pentru că 
Părintele Ioan Mitrofan, cel aniversat în acest început 
de primăvară, veghează, prin Centrul Cultural Jacques 
Maritain la păstrarea şi eternizarea memoriei lui Ştefan 
Manciulea. 

Conferinţa este un model de cuvântare în faţa 
unor săteni, accesibilă, fluentă, cald-afectivă. Începând 
cu formele de adresare, „Dragi săteni”, care se repetă 
în cursul expunerii, ca într-o predică – profesorul era, 
aşa cum se ştie, şi preot, – şi până la îndemnul din 
final, la învăţăminte din exemplul unei asemenea vieţi, 
secvenţă ce aminteşte de asemenea de încheierea 
unei predici. Se rosteşte în faţa ascultătorilor o 
poveste, o poveste despre un om de seamă născut în 
Pănade, în satul lor, la începutul secolului XIX. 
Extraordinar, ca un Făt-Frumos din poveştile noastre, 
dar nu prin fapte de vitejie şi de arme, ci prin 
învăţătura lui neobişnuită; le-a spus mai întâi că a fost 
un autodidact şi le-a tâlcuit înţelesul acestui cuvânt, – 
că a învăţat, adică, singur, cel mai mult, că a avut un 
dar extraordinar în învăţarea limbilor, ajungând să 
cunoască paisprezece limbi străine, şi dintre acestea, 
ca o noutate, dacă nu unicitate între învăţaţii români, 
câteva limbi orientale ca araba, turca, ebraica; a fost 
apoi un mare bibliofil (adică, şi din nou le-a tălmăcit 
înţelesul, un mare iubitor de carte), alcătuindu-şi cea 
mai mare bibliotecă particulară din Transilvania de la 
mijlocul veacului al XIX-lea. Aici expunerea capătă şi 
mai accentuată formă de poveste prin legenda 
călătoriei lui Cipariu la Istanbul ca să-şi cumpere noi 
cărţi din comoara literaturii orientale; şi a încheiat cu 
pasiunea pentru istoria limbii române, arătând că prin 
„tăbliţele cerate” (din nou cu frumoase paranteze 
explicative) pe care i le-a adus protopopul Simion 
Balint din Roşia Abrudului, a demonstrat definitiv că 
limba română se trage din latina vulgară sau populară. 
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Îmi dau seama că oricât m-aş strădui, rezultatul 
meu este o palidă copie a acelei frumoase conferinţe. 
Frumoasă mai ales prin simplitatea rostirii, prin forma 
accesibilă, prin simetria compoziţiei şi mai ales prin 
valoarea ei educativă. De aceea publicarea ei, poate 
sugera cititorului mai mult decât am reuşit eu să evoc 
din farmecul acestei expuneri de la Pănade, în memoria 
lui Cipariu, de acum o jumătate de secol. 

    ION BUZAŞI* 
 

Pănade, 8 oct. 1967 

IUBIŢI FRAŢI SĂTENI, 

Am venit şi noi de la Blaj, o mână de dascăli mai 
tineri şi mai bătrâni astăzi, în mijlocul dumneavoastră, 
să vă spunem câteva cuvinte despre unul din cei mai 
învăţaţi oameni ai ţării şi poporului român, despre 
Timotei Cipariu, care s-a născut aici în Pănade, acum o 
sută şi mai bine de ani, şi care a cuprins şi a stăpânit cu 
mintea lui îndrăzneaţă atâta ştiinţă încât a uimit şi a 
minunat nu numai pe cărturarii noştri, dar şi pe străinii 
ştiutori de carte. 

Despre Timotei Cipariu şi până acum s-a vorbit şi 
s-a scris mult, şi se va scrie şi de aici înainte, nu numai în 
ţara noastră ci şi în alte ţări, de către înţelepţii învăţaţi, 
care se ocupă cu istoria lumii şi cu ştiinţa limbilor pe care 
le vorbesc atâtea popoare aflătoare pe faţa pământului. 
Ca să spui şi să scrii totul despre el, i-ar trebui omului 
săptămâni şi luni întregi să vorbească ori să-i aştearnă 
gândurile pe hârtie. Eu voi căuta de data aceasta să vă 
pomenesc doar câteva lucruri despre o mică parte din 
marea ştiinţă pe care a avut-o Timotei Cipariu, şi 
anume: despre priceperea minunată de a învăţa singur, 
cu cea mai mare uşurătate, pe lângă limba românească 
şi o mulţime de altele pe care le vorbeau popoarele din 
Europa, dar şi din părţile Asiei şi Africii. Limbile acestea 
din urmă învăţaţii le numesc „orientale” sau 
„răsăritene”, deoarece ele sunt cunoscute şi vorbite de 
către popoarele aşezate cam la răsăritul Europei şi al 
ţării noastre, cum sunt de pildă: turcii, arabii, persanii, 
chinezii şi altele. 

Lui Timotei Cipariu – iubiţi săteni din Pănade – 
ursitoarele i-au hărăzit încă din clipa naşterii daruri 
multe şi alese, între care poate cel mai de preţ a fost 
acela de a pricepe cât mai multe limbi şi odată învăţate 
a le şi scrie. Dar pe când alţii au fericirea şi norocul să 
                         
* Diacon, Profesor univ. dr., Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie. 

înveţe limbile străine pe la şcoli înalte şi universităţi, pe 
atunci Timotei Cipariu le-a oblicit şi le-a cuprins înţelesul 
şi taina, singur-singurel, încă de pe când îşi trăia frageda 
copilărie în Pănade. În anii bătrâneţelor scriind, câte 
ceva despre viaţa şi gândurile lui din tinereţe, el spune 
că a fost atât de cuprins şi învăluit, încă de pe atunci, de 
dragostea de a învăţa limbile străine, încât orice carte de 
acestea îi cădea în mână încă din vremea de când era 
flăcăiandru, nu o mai părăsea până ce nu o cerceta şi 
citea din doască în doască. Dintre limbile orientale sau 
răsăritene întâia pe care a învăţat-o a fost limba 
evreiască sau jidovească. Iată cum istoriceşte el această 
năstruşnică întâmplare: 

„Într-o zi mi-a căzut în mână un călindar 
românesc, în care lunile anului – trecute una după alta 
pe fiecare foaie – erau scrise cu numele românesc dar şi 
cu cel evreiesc sau jidovesc. Literele evreieşti se 
deosebesc cu totul de ale noastre cu care scriem astăzi 
şi care fac parte din aşa numitul alfabet latinesc. Şi apoi 
evreii sau jidovii nu citesc scrisoarea cum o citim noi, de 
la stânga spre dreapta ci tocmai întors, de la dreapta 
spre stânga. Văzând lunile scrise în călindar şi 
româneşte şi jidoveşte ce mi-am zis: dacă luna ianuarie 
– de pildă – este scrisă româneşte cu aceste litere, 
atunci şi evreieşte trebe să fie scrise tot aşa, cu 
deosebirea că doar are alte slove. Am început de a ceti 
de la dreapta spre stânga, cum fac evreii, şi deodată, 
mirare neaşteptată, mi-am dat seama de rostul literelor 
evreieşti, prin asemănare şi deosebire de cele 
româneşti. Şi nu peste mult le-am prins înţelesul, şi apoi 
încetul cu încetul mi-am însuşit această limbă încât până 
la urmă m-am procopsit foarte bine în scrierea şi citirea 
ei”. 

După scrierea evreiască Timotei Cipariu a învăţat 
tot singur şi limba arăbească. Pe aceasta după ce a 
apucat să o scrie şi citească a îndrăgit-o atât de mult 
încât a ajuns s-o vorbească tot atât de bine ca şi pe 
limba moştenită de la părinţii şi neamurile sale din 
Pănade. A mai învăţat el apoi şi alte limbi, cum a fost 
turceasca, persana şi încă multe din aceste părţi 
îndepărtate ale Asiei, dar niciuna nu i-a fost atât de 
dragă ca limba arăbească. 

Limbile acestea orientale şi le-a însuşit Timotei 
Cipariu atât de bine, încât pe vremea cât a trăit n-a fost 
altul dintre românii învăţaţi care să-l întreacă în scrisul şi 
vorbirea lor. Ba mai mult „această” învăţătură l-a făcut 
pe Timotei Cipariu să fie cunoscut şi vestit nu numai 
între români, ci şi prin străinătăţi, prin Franţa, Italia şi 
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Germania. Pentru înalta lui pricepere, în scrisul şi 
vorbitul acestor limbi, s-au găsit mulţi profesori germani 
de la Universitatea din Berlin, care i-a făcut mare cinste 
să-l aleagă ca membru activ în „Societatea Germană de 
Orientalistică”, ce exista atunci acolo. Din această 
societate făceau parte numai dascălii aleşi din Germania 
şi din alte ţări de pe la apusul Europei care vorbeau şi 
scriau deplin vreuna din limbile orientale pe care le-am 
pomenit. Timotei Cipariu prin această ştiinţă mare a 
rămas până aproape în vremile noastre unul din cei mai 
buni cunoscători ai limbilor orientale dintre toţi învăţaţii 
ţării noastre fără să aibă pereche nici în alte ţări vecine 
cu România. Este drept că noi am mai avut un cărturar 
cu mare faimă pe la începutul secolului al XVIII-lea, care 
cunoştea şi el câteva din aceste limbi răsăritene şi mai 
cu seamă pe aceea vorbită de turci. Acesta a fost 
domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir. Dar pe când el 
a trăit de mic copil între turci la Constantinopol şi acolo 
a avut norocul să înveţe această limbă, să o citească şi să 
o scrie alături de copiii sultanului, pe atunci, vrednicia lui 
Timotei Cipariu este mult mai însemnată, căci el fără de 
nici un ajutor şi sfat de la nimeni, numai prin strădania 
sa, frământându-şi mintea, fără de astâmpăr zi şi 
noapte, a apucat să înveţe aceste limbi atât de 
deosebite de a noastră, şi la scris şi la grai. 

Iubiţi fraţi săteni! Dar poate mă veţi întreba: de 
unde şi pe ce căi şi-a câştigat acest bărbat prea învăţat 
născut în satul dumneavoastră cărţile scrise şi tipărite în 
aceste limbi ciudate ale răsăritului. Căci în biblioteca lui 
s-au păstrat la moartea sa peste 500 de volume – cele 
mai multe în limba arăbească – toate o minunăţie de 
frumuseţe, cărţi care se găsesc astăzi aşezate la 
biblioteca Academiei de la Cluj. La această întrebare 
pusă de dumneavoastră cu tot dreptul, voi căuta pe 
scurt să vă dau răspunsul lămuritor. În Transilvania şi în 
Ungaria prin anii 1830, nu se tipăreau astfel de cărţi, şi 
nici în Ţara Românească şi Moldova. Iar dacă cineva ar fi 
dorit să le aibă era nevoit să şi le cumpere tocmai din 
Constantinopol ori de la Cairo din Africa sau de prin 
oraşe ale Asiei Mici. Şi acum, să vedeţi întâmplarea şi 
împrejurările care l-au ajutat pe Timotei Cipariu, să-şi 
facă legături de prietenie cu un om bogat tocmai din 
îndepărtatul Ţarigrad. Învăţatul profesor, născut aici în 
Pănade, a plecat într-o călătorie de la Blaj la Bucureşti la 
anul 1836 împreună cu prietenul său mai tânăr 
Gheorghe Bariţiu, cărturar de seamă şi el, care locuia 
atunci la Braşov. Ajunşi în capitala Munteniei, amândoi 
fiind mari iubitori şi cunoscători de cărţi tipărite ori 

scrise cu mâna, au început a colinda librăriile 
Bucureştiului, ispitind pe stăpânii lor ce cărţi ar putea 
găsi în ele dintre acelea pe care le pofteau. Nu prea se 
aflau pe atunci multe librării în capitală, însă, dintre ele, 
cea mai vestită era aceea a lui Iosif Romanov. Intrând în 
vorbă cu stăpânul librăriei, Timotei Cipariu, i-a 
împărtăşit dorinţa sa, de a-şi cumpăra cât mai multe 
cărţi scrise îndeosebi în limba arăbească. Iosif Romanov 
i-a spus însă că spre marea lui durere nu are astfel de 
marfă de vânzare, dar că el cunoaşte pe cineva la 
Constantinopol – care-i este prieten bun – cu numele 
Simion Petrovici, care l-ar putea sluji pe Timotei Cipariu 
îndeplinindu-i dorinţa. Zis şi făcut. Iosif Romanov i-a scris 
atunci prietenului său la Constantinopol despre ce este 
vorba, trimiţându-i şi adresa lui Timotei Cipariu de la 
Blaj. Întors acasă cărturarul nostru s-a pus şi el de i-a 
scris răvaş lui Simion Petrovici rugându-l să-l slujească 
cumpărându-i de pe acolo astfel de cărţi arăbeşti. Şi 
mare i-a fost mirarea când, după o oarecare vreme, a 
primit răspuns la scrisoarea lui de la Simion Petrovici din 
Stambul în care îl vestea că este gata să-i cumpere orice 
cărţi ar dori numai să-i scrie titlul lor. Astfel a început 
acum un lung schimb de scrisori între Blaj şi 
Constantinopol a căror urmare a fost că an de an 
biblioteca lui Timotei Cipariu s-a îmbogăţit cu alte şi alte 
cărţi minunate arăbeşti, turceşti şi evreieşti. 

Această comoară atât de preţioasă care ne-a 
rămas de la Timotei Cipariu, este atât de însemnată 
încât la anul 1956 a venit la Cluj să o vadă şi să o 
cerceteze chiar învăţatul rector al Universităţii arabe din 
Cairo împreună cu un alt mare profesor de la această 
şcoală înaltă. Amândoi văzând şi cunoscând moştenirea 
rămasă de la Timotei Cipariu, au declarat că între cărţile 
arabe tipărite ori scrise cu mâna pe care le-a câştigat el 
cu atâta cheltuială, prin bunăvoinţa prietenului său 
Simion Petrovici – sunt unele atât de preţioase, 
deoarece ele nu se mai găsesc astăzi, nici măcar în Egipt 
şi nici prin ţările Asiei. 

Timotei Cipariu, a mai făcut apoi un drum la 
Bucureşti la anul 1866, când s-a întemeiat „Societatea 
Academică Română” stând vreme de mai bine de o lună 
în capitală. În Pănade, Sâncel şi Blaj, s-a păstrat până 
târziu în mintea oamenilor bătrâni, o amintire care 
spunea că Timotei Cipariu în drumurile făcute la 
Bucureşti, nu s-ar fi oprit numai acolo, ci că ar fi plecat 
până la Constantinopol ba chiar la Ierusalim. Pe vremea 
aceea, când a făcut el cele două călătorii nu existau căi 
ferate şi trenuri. Călătoria se făcea cu carul ori căruţa, 
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dar de cele mai multe ori călare, căci nici drumurile nu 
erau cine ştie ce bune; toamna şi primăvara glodul până 
în butucul roţilor umplea drumurile desfundate de ploi. 
Spuneau bătrânii că adică Timotei Cipariu în una din 
aceste călătorii s-a dus într-o bună zi la Petru Frăţilă din 
Sâncel – căruia îi spunea „unchiul” – a cărui soţie Ana, 
era din Pănade „şi l-a rugat să-i dea un cal că are să se 
ducă pe câteva zile de acasă. Petru Frăţilă i-a dat şi calul 
şi o pereche de desagi. Dar pe Breazul – cum se chema 
calul – nu l-a mai văzut în ochi, patru luni. În vremea 
aceea Cipariu – aşa credeau blăjenii, pănăzenii şi 
sâncelenii de atunci – a umblat prin Constantinopol 
până la Ierusalim. Când s-a reîntors Cipariu acasă, 
Breazul era mai dus, desagii încărcaţi cu cărţi”. 

Iubiţi fraţi săteni! Vestea despre marea ştiinţă de 
carte şi înalta învăţătură pe care o stăpânea Timoteiu 
Cipariu a ajuns să fie purtată de oameni până departe în 
alte ţări prin anii 1845-1855. Mulţi învăţaţi de pe acolo îi 
trimiteau scrisori la Blaj şi-l rugau să le răspundă şi să le 
dea lămuriri despre unele din rosturile şi faptele legate 
de istoria şi de limba poporului românesc. Şi Timotei 
Cipariu le răspundea tuturor, spre marea uimire dar şi 
mulţumirea a acestora, care nu întârziau apoi să 
răspândească între cunoscuţii lor faima marelui învăţat 
de la Blaj. Unul dintre aceşti vestiţi cărturari străini, cu 
care Timotei Cipariu a purtat un şir de scrisori a fost şi 
profesorul german cu numele Teodor Momsen. Era 
acesta unul din cei mai buni cunoscători ai istoriei 
strămoşilor noştri de romani, şi ani de-a rândul la 
Universitatea din Berlin a predat studenţilor lui această 
materie de învăţământ. Teodor Momsen, ca să ştie şi să 
cunoască cât mai multe fapte adevărate despre romani, 
s-a apucat şi a strâns scrisorile rămase de pe vremea 
acestora, dar nu aşternute pe hârtie, ci scrise pe plăci 
mari de piatră cioplite. Romanii adică prin toate ţările pe 
care le-au cucerit şi le-au legat de marea lor împărăţie, 
întâmplările şi faptele mai de seamă petrecute pe acolo 
le scriau pe pietre mari cu slove cioplite cu dalta şi le 
aşezau în văzul mulţimii prin oraşe şi de multe ori prin 
sate. Aceste plăci de piatră scrise, după ce împărăţia 
romanilor s-a destrămat şi din Dacia, şi pe pământul ei 
au venit popoarele barbare, au ajuns să fie sfărâmate şi 
îngropate în pământ, deoarece oraşele şi satele au fost 
acum jefuite, arse şi ruinate. Scrierile acestea rămase de 
la romani pe plăci mari de piatră, după sute şi sute de 
ani, învăţaţii din vremurile mai noi au dat de urma lor, şi 
au început a le căuta dezgropându-le, ca să citească 
scrisul săpat pe ele. Astfel cu ajutorul acestui material 

s-au putut afla foarte multe lucruri despre viaţa, 
orânduirea, faptele şi isprăvile mai de seamă ale 
strămoşilor romani. Cele scrise pe aceste plăci învăţaţii 
le-au copiat şi apoi le-au tipărit, arătându-şi şi părerea 
lor despre cele care erau trecute acolo. O astfel de 
treabă însemnată a făcut şi profesorul german Teodor 
Momsen, care s-a apucat de un lucru foarte mare: a 
întrebat pe profesorii şi pe oamenii de ştiinţă de prin 
ţările pe unde au stăpânit cândva romanii, cerându-le 
lămuriri despre aceste pietre scrise, şi rugându-i să-i 
împărtăşească cuprinsul lor ca apoi să le poată tipări. 
Astfel a publicat el câteva cărţi mari – câte una abia o 
poţi ridica de la pământ de grea ce-i – pe care le-a 
botezat cu nume latinesc „Corpus inscriptionum 
latinarum” adică pe româneşte „Corpul inscripţiilor 
latine”. Învăţatul nostru având nevoia să afle astfel de 
veşti scrise pe pietre şi din Dacia noastră de pe vremea 
când era stăpânită de romani i s-a adresat şi lui Timotei 
Cipariu rugându-l să-i spună nu cumva s-ar găsi şi pe aici 
astfel de materiale atât de însemnate pentru studiul 
istoriei. Aşa s-a legat prietenia între învăţatul profesor 
de la Universitatea din Berlin şi între tot atât de învăţatul 
dascăl de la şcolile mai mici de la Blaj. 

Dar Timotei Cipariu între minunatele şi vestitele 
sale isprăvi cărturăreşti a mai făcut una, poate că cea 
mai însemnată pentru poporul românesc. Să v-o spun şi 
pe aceasta, ca să vă dumeriţi pe deplin despre marea lui 
ştiinţă şi despre cunoaşterea trecutului limbii şi istoriei 
româneşti. Împăratul Traian după ce a cucerit Dacia şi a 
supus poporul lui Decebal a adus în ţara nouă pe lângă 
locuitorii pe care i-a numit colonişti, şi a adus mai multe 
legi şi orânduieli romane, în locul vechilor datini şi 
obiceiuri nescrise ale dacilor. Legile romane erau scurte, 
drepte, limpede de înţeles, şi administraţia şi slujbaşii 
romani din Dacia după anul 107, le cereau tuturor 
locuitorilor să le cunoască şi să le respecte. Pe atunci în 
Dacia, partea cea mai mare a locuitorilor erau ţărani, 
care aveau pământul lor mai mult sau mai puţin, ca 
proprietate particulară. Şi ca totdeauna şi în tot locul şi 
între orăşeni, dar mai ales între săteni, se făceau vânzări 
şi cumpărări de moşie. Târgul – după rânduiala făcută 
de romani – trebuia întărit în faţa legii, printr-un 
contract scris, ca să nu se ivească nicicând vreo 
neînţelegere între vânzători şi cumpărători. Pe atunci 
hârtia nefiind cunoscută, iar rânduiala învoirii 
contractelor, ca totuşi să poată fi scrisă, ea nu era 
trecută pe tablă de piatră deoarece lucrul acesta era 
prea greu şi împreunat cu multă cheltuială. Atunci s-a 
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găsit o altă cale, şi un alt mijloc pentru a se scrie aceste 
treburi. Şi anume: romanii pentru a învăţa pe copiii lor 
scrisul slovelor, au cioplit din lemn de brad subţire nişte 
tăbliţe mici cât latul palmei, pe care apoi le-au scobit 
puţin înăuntru, lăsându-le marginile mai ridicate. În 
această scobitură au turnat ceară de albine amestecată 
cu smoală după ce au încălzit-o bine la foc, până la 
grosimea pe care o avea înălţimea marginii scobiturii. 
Amestecul acesta îl lăsau să se răcească, el însă 
niciodată nu se întărea atât de mult încât pe tăbliţe să 
nu se poată zgâria, cu un vârf de cui ascuţit, slovele sau 
numerele pe care le foloseau romanii. Pe aceste tăbliţe 
numite de către strămoşii noştri „table cerate” s-au scris 
multe şi din contractele de vânzări şi de cumpărări de 
pământuri făcute între locuitorii Daciei. Peste capul lor 
însă, odată cu secolul al III-lea al erei noastre, a venit 
prăpădul aşa numitei năvăliri barbare. Acum multe 
neamuri coborâte dinspre Asia, mânate de dorul de 
pradă au adus cu ele jaful, arderea şi nimicirea oraşelor 
şi satelor din Dacia, care avuseră o viaţă atât de 
frumoasă şi de înfloritoare. În faţa acestui pârjol, care a 
ţinut multă vreme, aproape şapte veacuri, strămoşii 
noştri au căutat să fugă, să scape cu viaţă, iar lucrurile 
mai de preţ le-au ascuns îngropându-le în pământ, cu 
gândul să le afle atunci când se vor întoarce la vetrele 
părăsite. Aşa au făcut şi mulţi din strămoşii noştri, care 
locuiau prin Munţii Apuseni, unde romanii au căutat 
aurul, găurind pietrele şi făcând băi sau mine pentru a-l 
putea scoate de sub pământ. Plecând stăpânirea 
romană din Dacia pe la anul 271, cele mai multe din 
aceste băi, au rămas părăsite. Strămoşii locuitori care 
n-au plecat odată cu armata şi cu administraţia romană, 
au socotit că dacă-şi vor ascunde în aceste băi lucrurile 
mai preţioase, barbarii năvălitori nu le vor găsi decât cu 
multă greutate. Între lucrurile ascunse atunci de teama 
furtunii şi de furia barbarilor, mulţi proprietari şi-au 
aşezat în sânul pământului şi astfel de table cerate pe 
care erau scrise contracte de vânzări şi cumpărări de 
pământ. Tablele acestea le-a pus stăpânii lor în galeriile 
sau coridoarele băilor, în câte o mică scobitură făcută în 
stâncă sau piatră, sus, ca să fie ferite de umezeală. Aşa a 
făcut şi vreunul or poate mai mulţi din strămoşii noştri 
de pe atunci care locuiau la Abrud, ori la Roşia 
Abrudului. Stăpânii tăbliţelor însă nu s-au mai întors 
niciodată, la locurile de naştere, iar ele au rămas 
îngropate în întunericul minelor părăsite până după 
anul 1850. Acum conducătorii ţării şi băieşii sau minerii 
au hotărât printre altele să desfunde coridoarele băilor 

părăsite pentru a săpa mai departe în stâncă ca să poată 
afla aurul atât de mult aşteptat. Câţiva băieşi săpând în 
una din minele părăsite de la Roşia Abrudului, au dat şi 
peste aceste tăbliţe cerate. Cu mirare s-au întrebat între 
ei văzându-le, oare ce va fi scris în zgârieturile din 
smoala de pe ele. Dar neputându-le citi slovele, le-au 
luat şi le-adus de le-a arătat protopopului Simion Balint 
din localitate. Privindu-le tot aşa de mult s-a minunat şi 
acesta, dar nici el n-a reuşit să desluşească înţelesul 
slovelor scrise pe tăbliţe, măcar că erau scrise latineşte, 
limbă pe care şi el o cunoştea foarte bine. Atunci a venit 
cu tăbliţele la Blaj, dându-i-le lui Timotei Cipariu ca 
acesta să încerce să găsească taina scrisului lor. Şi 
Timotei Cipariu nu numai că a reuşit să le citească, dar 
totodată cu ajutorul scrisului lor a dezlegat şi una din 
cele mai mari întrebări pe care vreme de peste două 
sute de ani şi-au pus-o atât învăţaţi români şi străini, 
întrebarea: cum s-a format şi s-a alcătuit limba noastră 
românească? 

Nedumerirea aceasta a învăţaţilor era pricinuită 
de faptul următor: strămoşii noştri romani grăiau în 
limba latinească în două feluri; unul era acela al 
cărturarilor şi scriitorilor care vorbeau o limbă mai 
frumoasă, mai bogată, mai aleasă în cuvinte şi 
înfrumuseţată în exprimare, căreia i se zicea „limba 
latină clasică”. Pe când poporul, mulţimile de la oraşe şi 
mai ales de la sate vorbea tot limba latină, dar mai 
simplă, mai fără multe vorbe şi întorsături înflorite de 
cuvinte. Limba aceasta era numită „vulgară”, adică 
vorbită de popor. Unii între învăţaţii vremii în care a trăit 
şi Timotei Cipariu, ocupându-se cu studierea trecutului 
limbii noastre, credeau la început că ea s-ar fi născut şi 
format din limba latină clasică adică vorbită de învăţaţi, 
iar alţii erau de părerea contrară, ca adică limba noastră 
ar fi avut drept mamă pe cea latină vorbită de popor. 
Dar pentru a dovedi aceasta din urmă părere a lor, ei nu 
aveau nici o dovadă scrisă. Minunea dovedirii acestei 
păreri i-a revenit lui Timotei Cipariu, care s-a apucat cu 
multă răbdare şi migală să citească slovele şi cuvintele 
scrise pe „tăbliţele cerate” pe care i le-a adus prietenul 
său Simion Balint de la Roşia Abrudului. Cărturarul 
blăjean, după multă trudă şi gândire a dezlegat şi taina 
prin care s-a dovedit că limba noastră românească se 
trage din acea latină vulgară, iar vestea aceasta n-a 
întârziat să o împărtăşească învăţaţilor din ţară şi din 
străinătate. Aflând acum ei acest lucru, de data aceasta 
dovedit chiar prin scrisoare, au rămas uimiţi de isprava 
lui Timotei Cipariu, care a dezlegat odată pentru 
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totdeauna începuturile limbii noastre. Timotei Cipariu 
ca să dovedească şi învăţaţilor străini adevărul, în 
legătură cu descoperirea pe care a făcut-o, le-a descris şi 
felul cum erau lucrate aceste table cerate, precum şi tot 
ceea ce era scris pe ele. Descoperirea aceasta a aflat-o şi 
învăţatul profesor de la Universitatea din Berlin, Teodor 
Momsen, rămânând şi el nu numai mirat şi minunat, 
dar totodată şi stăpânit de dorinţa de a vedea chiar cu 
ochii şi a citi scrisul de pe tablele cerate care se găseau 
atunci în mâna lui Timotei Cipariu. Gândul acesta a pus 
stăpânirea pe mintea lui, şi nu i-a mai lăsat nici o clipă de 
pace şi odihnă până când într-o bună zi s-a hotărât să 
plece din Berlin şi să vină tocmai la Blaj. Zis şi făcut, şi 
măcar că pe atunci se călătorea atât de greu şi drumul 
din Berlin până la Blaj se făcea în câteva săptămâni, 
totuşi Teodor Momsen nu şi-a împregetat, a venit aici şi 
a fost găzduit cu toată cinstea în casa lui Timotei Cipariu. 
A văzut aici cu ochii şi a citit slovele scrise pe tablele 
cerate, şi s-a convins astfel că prietenul de la Pănade a 
avut toată dreptatea când a scris că limba noastră 
românească s-a născut din acea latină vulgară. Stând 
aici câteva zile a tot chibzuit cum ar face să aibă şi 
pentru ţara lui o astfel de tăbliţă cerată din cele şapte 
bucăţi care se găseau la Timotei Cipariu, căci în 
Germania pe atunci nu se aflau astfel de documente. Să 
ceară se sfiia, căci ştia că învăţatul de la Pănade ţinea la 
ele mai mult decât la lumina ochilor şi nu le-ar fi dat 
cuiva nici pentru milioane de galbeni. Atunci – ca să 
vedeţi cât de mare este patima învăţaţilor pentru 
lucrurile acestea: la plecare, pe când Timotei Cipariu 
trebăluia ceva afară din casă, Teodor Momsen fără să 
fie văzut, a băgat în buzunar una din tablele cerate, apoi 
şi-a luat rămas bun de la gazdă mulţumindu-i de toate, 
şi pe aci ţi-e drumul către Berlin. Timotei Cipariu n-a 
băgat de seamă chiar atunci lipsa tăbliţei, decât ceva 
mai târziu, dar nici în ruptul capului n-ar fi putut bănui 
că i-a fost luată de prietenul său pe care l-a ospătat cu 
atâta dragoste. S-a prepus, ba pe un, ba pe alţii, care 
veneau pe la dânsul, dar tăbliţa era lipsă. Teodor 
Momsen ajuns acasă ce şi-a zis: „Tăbliţa aceasta atât de 
preţioasă am luat-o ce-i drept fără să-i spun nimic 
prietenului meu Timotei Cipariu, dar acum mă simt 
dator să-l vestesc despre fapta mea, care oricum aş 
socoti-o, nu a prea fost cinstită”. Totuşi ca să se 
dezvinovăţească, în scrisoarea trimisă lui Timotei 
Cipariu, i-a mărturisit fapta, dar i-a mai spus că tăbliţa 
minunată n-a luat-o pentru dânsul ci pentru muzeul 
crăiesc de la Berlin, căruia i-a şi dăruit-o şi unde se 

găseşte şi astăzi. Timotei Cipariu a iertat fapta 
prietenului său, ştiind că tabla cerată va fi de atunci 
înainte, una din dovezile cele ce pot fi văzute şi pipăite 
cu mâna de sute şi mii de cercetători din ţara 
nemţească, mărturie care le vorbeşte prin slovele ei 
despre adevărul referitor la naşterea şi dezvoltarea 
limbii noastre. 

Iubiţi fraţi săteni! Pentru dumneavoastră, pentru 
satul Pănade, este o cinste nespus de mare că Timotei 
Cipariu aici s-a născut, aici a copilărit, pe dealurile satului 
a alergat şi s-a jucat, din lunca Târnavei a cules flori şi a 
prins fluturi împreună cu prietenii săi de joacă şi de 
hârjoană. Dar cinste mare este şi pentru ţara şi poporul 
nostru căci din mijlocul acestui sat s-a ridicat marele 
dascăl şi învăţat care a uimit lumea prin cunoştinţele lui 
pe care le-a şi împărtăşit apoi prin scris şi grai, la fel şi fel 
de popoare. Timotei Cipariu a luptat toată viaţa ca să 
vadă poporul său ajuns liber, stăpân pe soartă şi având 
drepturi egale cu acelea pe care în vremea sa le aveau 
ungurii, secuii şi saşii din Transilvania. Lupta lui pentru 
acest scop sfânt n-a fost uşoară, dar el nu s-a lăsat biruit 
de nicio greutate şi piedică. Odată a spus-o el – vorbind 
despre soarta şi suferinţele românilor, – că ceea ce îi va 
fi dat să îndure naţiei sale româneşti, şi el este gata 
alături de ea să sufere totul, bucuros. Şi noi, iubiţi fraţi 
săteni, să-i urmăm povaţa şi îndemnurile pe care ni le-a 
dat prin viaţa şi faptele lui: să trăim, să muncim şi să 
luptăm alături de popor în orişice împrejurări, şi de-i va 
fi dat cumva neamului nostru să mai îndure greutăţi şi 
necazuri în viitor, noi niciodată să nu ne lepădăm de 
dânsul ci să suferim împreună cu el toate durerile şi 
toate bucuriile de care va fi părtaş. Iar voi, iubiţi săteni, 
să spuneţi tuturora pe unde veţi avea drumuri şi cărări 
de mers în lungul şi latul ţării, că din satul vostru şi dintre 
voi s-a ridicat cărturarul Timotei Cipariu, care a uimit pe 
atâţia învăţaţi din ţară şi străini, cu bogăţia lui de ştiinţă 
şi carte şi prin darul ales de a scrie şi vorbi multe limbi pe 
dinafară, pe care le-a învăţat singur. Să-i cinstiţi şi voi şi 
noi pomenirea, căci prin învăţătura lui s-a înălţat faima 
poporului nostru, şi prin scrierile sale s-a pus piatra cea 
adevărată la temelia cunoaşterii începuturilor limbii 
româneşti. Să facem acum legământ cu toţii, că în veci 
nu-l vom uita şi-i vom cinsti pomenirea ca unuia din cei 
mai mari cărturari nu numai ai ţării noastre ci şi ai lumii 
întregi. 

ŞTEFAN MANCIULEA 
 

* * * 
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METAFORA ARBORELUI ÎN LIRICA 
LUI VALENTIN MARICA 

 
Din rai n-am luat decât două frunze de aur… 

 
„Crucea, instrument de supliciu şi de izbăvire, 

reuneşte într-o singură imagine cei doi semnificaţi 
extremi ai semnificantului major, care este Arborele: 
prin moarte spre viaţă, per crucem ad lucem, prin cruce 
spre lumină”.1 Incipitul liricii lui Valentin Marica stă sub 
semnul crucii, simbol universal al resurecţiei 
divino-umane, „cel mai totalizant dintre simboluri. 
Arătând spre cele patru puncte cardinal, crucea este 
mai întâi baza tuturor simbolurilor de orientare, la 
diferite niveluri de existenţă ale omului”2. Timpul şi 
spaţiul se întretaie ca o cruce în fiinţa poetică 
purtătoare de credinţă şi sfinţenie: Dimineţile mele / ca 
o cruce / tac / Mâinile tale / cruce / se fac / Orizontul / 
ne prinde / în şoapte.  

Valentin Marica este un valoros poet 
contemporan a cărui opera se revarsă înspre Lumina 
din noi, căutând, precum marii mărturisitori ai Luminii, 
să ne spună puterea Cuvântului viu, care (ne) zideşte, 
să mărturisească, apostolic, despre sensul vieţii şi al 
morţii, despre Viaţa fără de sfârşit, despre puterea 
credinţei, a suferinţei şi a iubirii: „Valentin Marica este o 
figură singulară şi foarte discretă. Modul de a fi al 
domniei sale, această discreţie, este şi în tonalitatea 
poetică. Discursul poetic este limpede, migălos şlefuit, 
cu mare economie de mijloace. Se simte influenţa lui 
Blaga, însă este mai atent la lingvisticitatea discursului, 
unul mai eterat. Valentin Marica nu merge pe forţa 
plastică a cuvântului sau pe valoarea cuvântului în sine, 
dar scrie o poezie plină de substanţă, dominantă fiind 
tema morţii, a ispăşirii. Dincolo de textul poetic ca atare 
mai este ceva, un ritual existenţial care presupune 
ispăşirea şi o contemplare permanentă în cuvânt. 
Poetul chiar spune: „cuvântul mă face să fiu viu...”3  

Metafora arborelui se transfigurează, la nivelul 
întregii opera poetice a lui Valentin Marica, în metafora 

                         
1 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Vol. 1, 

A-D, Editura Artemis, Bucureşti, s.a., p. 132.  
2 Ibidem, p. 395.  
3 Cornel Moraru, Laguna umbrei, Semnal editorial, Radio România 

Cultural, 5 decembrie 1999, Apud 
http://www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro/detalii_membrii_937
_Valentin-MARICA.html, accesat azi, 20 aprilie 2014.  

crucii. Se spune că arborele din care a fost 
confecţionată Sfânta Cruce a Mântuitorului a fost lucrat 
din chiparos, ulm şi merişor. În literatura colindelor, se 
obişnuieşte să se considere mărul ca fiind arborele 
vieţii, refrenul „Flori de măr” anticipând, de fapt, 
Patimile şi Învierea Domnului. În poemele din volumul 
„Metanii”, arborele vieţii este „strigătul” fiinţei care 
caută o nouă naştere, naşterea din nou, în duh. Într-un 
alt poem, intitulat Iluminare, naşterea din nou este 
anticipată de arborele care „s-a făcut fulger”, Lumină 
necreată, „aproape de rai / cu numele vântului / pus 
cruce pe frunte”. Cuvintele sunt, pentru autorul 
Metaniilor, cruci, jertfe sufleteşti, care au rostul de a 
putere gândului întru iertare: „Pun cuvinte / în formă 
de cruce / la întretăiere de drumuri / semn / că la 
marginea toamnei / aştept să vă pot ierta.” Tot toamna 
este martora eternă a singurătăţii omului pe pământ, a 
călătoriei noastre prin viaţă, pe valuri de suferinţă: „Din 
crug de toamnă / îşi smulg lumânările trupul / Doar ele 
/ măsoară / singurătatea / păsărilor călătoare… / Amin, 
Amin, Amin… / Cuvintele sunt cruci / şi mâinile / valuri 
de mare / Amin, Amin, Amin…/ mărului de toamnă / 
din umbra unei stele”.  

Mărul este un arbore universal. Îl regăsim în 
mitologiile precreştine, fie ca fruct interzis, ca simbol al 
feminităţii şi al pasiunii, fructe ale zeilor, simboluri ale 
iubirii sau ale nemuririi, element al discordiei în legenda 
lui Paris. Fiind un arbore fructifer, desigur că el are 
semnificaţii profunde legate de viaţă şi de eternitate. 
Frumuseţea acestui copac este recunoscută iar 
parfumul florilor de măr este o mireasmă a divinităţii 
care trăieşte în noi.  

O particularizare de o fină sensibilitate şi 
acurateţe a metaforei arborelui o găsim astfel în 
metafora mărului şi în opera lirică a lui Valentin Marica. 
Într-o pagină din Jurnalul de zaţ (din cadrul volumului 
de debut Vecernii), luna e măr fără coajă, e fruct 
interzis, e formă de inimă, e catalizatoare a sufletului 
ce, interogativ, se aduce pe sine jertfă pe crucea rănii: 
„Poate ea / va trece / uscăciunea gurii / la jumătatea 
mărului dulce”. Poetul, metaforă a cuvântului jertfit, 
„scrie cu zaţul cafelei / legendele cerului” şi îşi duce 
până la capăt misiunea tulburătoare: „Tai mărul în 
două / cu umbra ispitei”. Prin forma sa, imaginea 
mărului se suprapune imaginii omului cu mâinile 
întinse, fie orizontal, fie vertical, imagine care, la rândul 
ei, se asociază cu cea a crucii. Tăierea mărului în două, 
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jertfa, sacrificiul suprem, este văzută însă cu 
semnificaţii profunde legate de sentimentele de iubire, 
de feminitate şi de frumuseţe. Aşadar, iubirea este 
jertfelnică. Atât de jertfelnică încât, în starea poetică de 
esenţă catharctică, mărul nu mai rodeşte, iar jertfa lui 
înseamnă „pământ / ghemuit / în osândă”. Tăierea 
mărului o regăsim şi în alte volume. De exemplu, în 
poemul Rătăcindu-mă în urmele tale, mărul jertfit are 
conotaţii spiritualizate. Desluşirea chipului iubit se 
pierde în „aburi şi miresme”. Totul e alb, la fel ca iluziile. 
Sâmburii de măr ar fi trebuit să fie dătători de viaţă şi 
de speranţă: „Tai coaja mărului / să-ţi pot desluşi 
chipul. / Mierea îţi umezeşte umărul / peste care, 
cicatrizat, / sărutul izvorăşte aburi / şi miresme de seară 
albă. / În sâmburii mărului / sunt iluziile mersului în 
gol”.  

O altă „tăiere” a mărului o marcăm prezentă în 
poemul Căutându-mă într-o amintire (I). Merele de aur 
din Grădina Hesperidelor sunt considerate fructele 
nemuririi şi amintesc de mărul adamic, cel care, dacă 
nu era început, putea da lui Adam nemurirea (el 
crezuse exact opusul, că dacă va mânca mărul, va fi 
nemuritor). În poemul de faţă, Iisus Mântuitorul are 
puterea de a tăia mărul de aur în jumătate oferind 
celor ce cred în El împlinirea promisiunii de Viaţă 
Veşnică: „În mâini mi-a rămas doar frunza vâscului…/ O 
las să cadă, molatec, pe purpura zăpezii…/ Apă 
curgătoare e visul / în care Iisus taie mărul de aur în 
două, / în timp ce crucile sunt punţi albe / peste 
nesfârşitul cărărilor. / Departe, / zarea arde în 
floarea-de-soare a colindului. / Ochii-mi / bătrâni / 
lucesc într-o lacrimă, / cât o pâine”.  

Coaja de măr revine ca simbol purificator Înainte 
de Liturghie, când eul liric îşi invită cititorul la un joc sau, 
poate, o trăire religioasă unică, în rugăciune şi 
singurătate: „Acoperă-ţi ochii cu coaja mărului. / Poate 
fi un joc. / Poate fi nedumerirea ta / căutând dimineaţa 
/ sub o cruce răsturnată de vânt. / Poate fi ramul… / Cu 
el să porţi coroana miezului dulce / până când o oră a 
zilei îngroapă totul / în singurătatea aerului. / Numai 
coaja mărului rămâne pielea netedă / pe care să pui 
boabele rozariului”.  

Între „strigarea sângelui” şi „strigarea mărului” e 
un lanţ întreg de suferinţe, al cărui sens este înţeles 
doar pentru izbăvire şi purificare a fiinţei care caută 
Lumina cea sfântă a Învierii. Plânsul este, la rândul lui, 
izbăvitor: „Întoarceţi valul mâinii / înspre strigarea 

mărului. / Ochiul apei te lăcrimează” (versuri din 
poemul Cearcăn de noiembrie). Între cele două 
„strigări”, „când merele cad în poala mamei, / strigătul 
e lacrima surâsului…” (poemul Sfinţenia zilei, din 
volumul Metanii peste strigătul arborelui, 2013).  

„Poemele lui Valentin Marica sunt expresii ale 
trăirilor lăuntrice cathartice prin care sufletul caută 
izbăvire şi mângâiere, dar în acelaşi timp sunt rugăciuni 
ale sufletului însetat de prezenţa şi iubirea divină, de 
Cuvântul mântuitor. Nu doar titlurile volumelor sau 
poemelor mărturisesc aceasta, ci înseşi vibraţiile 
cuvintelor care se rostogolesc în sufletul cititorului 
transfigurându-l”1. În volumul „Cruci în deşert”, 
metafora arborelui primeşte alte şi alte conotaţii. La 
ceasul vecerniei şi al înserării, Se diluează / sângele 
crucificării iar Cumpăna e în vârful arborelui, aspiraţie a 
idealului de a atinge cerul, de a te contopi în Marele 
Univers, fărâmă din divinitate.  

Unicitatea arborelui, Pom al Vieţii şi al Morţii, 
este marcată în poemul Relicve (din volumul Ziua 
canonului), printr-o altă semnificaţie aparte: metafora 
umbrei. Arborele are, printre atâtea şi atâtea 
semnificaţii, şi putinţa de-a oferi ocrotire, de-a fi umbră 
şi răcoare omului obosit de călătoria lui în lume. Umbra 
este legată de moarte, Arborele este legat de viaţă. 
Dualismul lumină-umbră este incomensurabil. 
Unicitatea e absolută: „leg fâşii de ceaţă / în nume / 
sub singurul arbore / cu umbră / ce-a mai rămas în 
lume”. Umbra pierdută, precum în celebra proză 
eminesciană, este o metaforă frecvent întâlnită în 
literatura universală. Omul fără umbră însă poate fi un 
om spiritualizat, transfigurat, un alter-ego al fiinţei 
căutătoare de sens şi Lumină absolută. Astfel, singurul 
arbore care mai are umbră este atemporal şi aspaţial, 
simbol al aspiraţiei omului spre unirea definitivă cu 
Creatorul Lui.  

În lirica lui Valentin Marica, deseori, pomul este 
asociat cu reverie, cu visarea, cu starea de 
contemplare. Predomină albul îngeresc, neprihănirea 
sufletului şi puritatea sacră a cuvintelor-cruci rostite în 
balanţa gândurilor, acolo unde şi umbrele sunt albe: „În 
visarea pomului, în umbrele lui albe, / sub cumpăna pe 
care se joacă soarele, / mergând în vârful picioarelor / 
în susul şi în josul lemnului ceresc, / poetul / îşi aduce 

                         
1 Maria-Daniela Pănăzan, Poezia religioasă românească. O istorie 

comentată, Editura CronoLogia Sibiu, 2013, p. 199.  
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aminte de clopotul de iarnă / al primelor sale poeme”.  
Arareori apar şi alţi pomi care au legătură mai 

mult sau mai puţin cu Pomul Vieţii. Măslinul, descoperit 
Căutând Fântâna lui Iacov, este o imagine-simbol a 
răstignirii personale, a celui care îşi duce propria Cruce 
a Cuvântului răstignit de sentimentul îndoielii: „Sub 
geana măslinului, aburii îmi săgetează mâna. / Valuri de 
aburi. / Gândul prinde în gheară fiecare val... / Urc pe 
crucea răsăritului de apă... / Azi, eu voi fi răstignitul / pe 
mal. / Suliţa îndoielii străpunge coasta cuvântului... / 
Silabisesc / numele celui care sapă fântâna”. Acest 
poem, descoperit în volumul La fântâna îngerilor, este 
o reuşită rugăciune poetică, marcată de viziunea 
creştină a acceptării necondiţionate a aproapelui, la fel 
ca tâlharul de pe cruce. În poemul omonim din acelaşi 
volum, La fântâna îngerilor, apare iarăşi imaginea 
măslinilor care se sustrag timpului şi vremelniciei: 
„Tremurul crucii, / în tremurul ochilor mei, / apasă 
iarba cuvântului. / Ziua e tăiată în bucăţi... / puse pe 
crengi de măslini / să se usuce”. De altfel, după propria 
mărturisire a autorului, „Fiecare măslin îmi pare un 
potir al îndurării; un teasc al mistuirii. În ebraică, gat 
shemen înseamnă teascul măslinilor. În Vremea Aceea, 
măslinii păreau că vor să fugă din loc, să nu vadă 
cumplita strivire. Iisus lupta cu soarta..., inscripţionează 
poetul. Îngân silabe. Goliciunea mea mă sperie...”1 

Alteori apare arborele de jad, crinul, migdalul. 
Tâlcul crinului este un poem-parabolă cu semnificaţii 
cosmice, amintind în acelaşi timp de legenda copiilor 
prefăcuţi de vrăjitoare în crini. Evocându-i, eul liric 
trăieşte convingerea că „Fără somnul crinului şi legea 
stelei ce cade / cioplitorul în piatră îi greşeşte zilei 
numele”.  

Arborele de jad este simbolul prosperităţii, fiind 
supranumit şi Arborele prieteniei. Este de un verde 
strălucitor, renumit pentru puterea sa de a reîncărca 
energetic oamenii. Simbol şi al norocului şi al bogăţiei, 
floarea de jad arată ca o stea, având o frumuseţe 
aparte, aproape incredibilă. Conform Dicţionarului de 
simboluri, jadul este ca şi aurul, „încărcat cu yang, deci 
cu energie cosmică. (…) Graţie frumuseţii sale, jadul a 
devenit emblema perfecţiunii, a celor cinci virtuţi 
transcedentale: bunăvoinţă, transparenţă, sinceritate, 
imuabilitate, puritate, şi, după tratatul Liji, a celor mai 

                         
1 http://www.poezie.ro/index.php/press/1814639/index.html, 

accesat azi, 21 aprilie 2014.  

multe calităţi morale: bunătate, prudenţă, dreptate, 
urbanitate, arminie, sinceritate, bună-credinţă. Mai 
este emblem cerului, a pământului, a virtuţii şi a căii 
virtuţii”. În poezia lui Valentin Marica de jad nu e 
arborele, ci manuscrisul şi floarea: evocând un moment 
extrem de dureros, o clipă nefastă căreia i-a urmat o 
veşnicie de tristeţe „pe talpa leagănului cade floarea de 
jad”. O stea trece în eternitate. Aripi sunt frânte şi jadul 
nu mai are timp să înflorească… 

Ne mai oprim asupra unui singure arbore 
identificat în opera lirică a lui Valentin Marica. În 
poemul Căutarea lacrimei, migdalul este un simbol al 
Nou-Născutului, al reînvierii şi al lacrimii. El semnifică, în 
general, sănătatea şi bunăstarea, iar în Ecleziast 
migdalul înflorit este comparat cu părul alb al 
bătrâneţe, semn că cel ajuns la vârsta senectuţii îşi 
poartă frumuseţea sufletească. Simbolistica migdalului 
este foarte bogată şi, înafara faptului că vesteşte 
primăvara, acest fruct face legătura între Înviere şi 
Fecioara Maria: „Migdala este Hristos pentru că natura 
sa divină este ascunsă de natura sa umană, sau de 
trupul Fecioarei-Mamă. Mai este taina luminii, adică 
efectul contemplării, secretul străluminării interioare”2. 
Metafora migdalului în poemul amintit reface traseul 
resurecţiei creştine: „Va cădea frunza de măr / peste 
aburul acestui asfinţit / Mâinile de albastru ale mulţimii 
/ vor ridica nou-născutul / Migdalul / Vor arunca 
fărădelegea pe cer / să fie stea / lacrima să dospească 
precum pâinea / în toate ungherele”.  

Cu siguranţă nu am epuizat multitudinea de 
sensuri pe care opera lirică a lui Valentin Marica o 
imprimă, original şi sensibil, pe arborele metaforic al 
literaturii române contemporane. Profund religios în 
ţesătura gândirii poetice, Valentin Marica oferă 
cititorilor de azi (şi de mâine) chei de interpretare a 
lumii în care trăim, a simţămintelor alese şi a trăirilor 
autentice, sincere, dar şi purificatoare, drumuri către 
propria conştiinţă. Opera sa este o cale a sinelui către 
sine, o sfâşietoare convorbire cu divinitatea şi cu 
sensurile profunde prin care prezenţa Lui în viaţa 
noastră poate să ne călăuzească spre Lumină.  

 

DANIELA MARIA PĂNĂZAN 

                         
2  Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Vol. 2, 

D-O, Editura Artemis, Bucureşti, s.a., p. 303 
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ISTORIE ŞI CRITICĂ 

 
 

ACEST EXIL SPIRITUAL 
CONTINUU 

 

 
Poetul Ionuţ Caragea 

 
Nu sunt primul care să remarce stilul paradoxist 

al poetului Ionuţ Caragea, membru de onoare al 
Asociaţiei Paradoxiste Internaţionale – colaborator la 
volumul 6 al Antologiei Paradoxiste Internaţionale 
(antologie ajunsă în prezent la volumul 10, timp de 
două decenii: 1993-2013), în care îi este publicat 
poemul de mari dimensiuni „Analfabetism literar” (52 
strofe în care autorul, la fiecare două strofe, foloseşte 
o singură literă pentru începutul tuturor cuvintelor, cu 
excepţia strofei finale), şi evidenţiat de Universitatea 
din New Mexico – Gallup, pentru merite culturale. Alţi 
scriitori au întrezărit talentul său. Precum Cezarina 
Adamescu, care vorbeşte despre paradoxul din poezia 
„Ceva din mine caută ceva” în revista Agero din 
Stuttgart (recenzie din 9 mai 2009), iar Prof. Dr. 
Constantin Miu desprinde antinomiile autorului din 
poemele „Marea singurătate a zborului”, „Cer fără 

scări” şi „Guru amnezic” (recenzii publicate în revista 
Sferaonline la 9 august 2009 şi 13 decembrie 2009) . 

De curând am putut răsfoi cartea sa „Antologie 
de poeme 2006-2012”, publicată la editura Fides din 
Iaşi în 2013, şi să extrag din ea poemul în întregime 
paradoxist „Să fii poet” pentru volumul 11 al seriei 
paradoxismului. Versurile sale sunt, într-un grad mai 
mare sau mai mic, exponente ale oximoronelor, ale 
zbaterilor interne, ale solitudinii şi exilului. Fiindcă 
Ionuţ face parte din tagma noastră, a celor cu mai 
multe ţări, sau cu nici una!... pătura socială a 
emigranţilor. Exilat de două ori!... mai întâi în Canada, 
la Montréal (2003-2011), apoi în… România, unde 
locuieşte şi scrie astăzi (la Oradea). 

Nihilism în ideile sale: „viaţa este zero, la 
puterea doi / şi rămâne zero, nuli suntem şi noi” („Eu 
la pătrat”, pag. 15). Inutilitate: „sângele curge-n vene 
degeaba, sufletul meu e o pală de vânt” („Pot să?”, 
pag. 165). Introspecţie: „uneori urăsc lumea / pentru 
că există fără mine / uneori mă urăsc / pentru că exist 
fără lume” („Prizonier”, pag. 77). Şi obsesia înstrăinării: 
„Exil în camera de veghe, / Exil în starea hibernală, / 
Exil la miile de leghe, / Exil în groapa comunală” („Exil”, 
pag. 147). 

Ca stil, repetiţia, din câteva poeme, îmi 
aminteşte de volumul La Baad, al lui Cezar Ivănescu: 
„să fii romantic şi să fii un martir, / să fii apatic şi să fii 
în delir, să fii ruşinea încercată pe dos, să fii degeaba şi 
să fii cu folos” („Să fii poet”, pag. 194). 

 
 
Încheiem cu aceste versuri memorabile ale 

autorului: „aceasta este viaţa, un veni, vidi, vici, / o 
scurtă nebunie cu dragoste şi vicii” („Festina Lente”, 
pag. 102). Şi cu maxima latină: Poeta nascitur, non fit 
(Poetul este înnăscut, nu făcut). 

 

PROF. UNIV. DR. FLORENTIN SMARANDACHE, 
25 aprilie 2014 
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ANIVERSĂRI 
 

CORNELIU COPOSU – 100 
 

Corneliu (Cornel) Coposu (n. 20 mai 1914, 
Bobota, Sălaj – d. 11 noiembrie 1995, București) a fost 
un om politic român, președinte al Partidului Naţional 
Ţărănesc Creștin Democrat (1990-1995), senator. 

La 15 septembrie 1919, Corneliu Coposu a fost 
înscris la școala confesională română unită. În 1923 a 
intrat la Liceul „Sf. Vasile” din Blaj, doar după ce a 
obţinut o dispensă de vârstă. La numai 16 ani a intrat la 
Facultatea de Drept și Știinţe de Stat din Cluj. După 
absolvire, în 1934, s-a înscris la doctorat, pe care l-a 
obţinut după 3 ani. În această perioadă a devenit 
campion de haltere în cadrul Clubului Sportiv 
Universitar. În 1933 înfiinţează filiala Cluj a PNŢ, iar în 
1935 a fost ales președinte al Uniunii Studenţilor 
Democraţi din Universitatea Cluj și președinte al 
Tineretului Naţional Ţărănesc.  

Între 1937 și 1940 a activat ca secretar personal 
al lui Iuliu Maniu, din 1940 devenind secretar politic. În 
1945 a devenit președinte al filialei PNŢ Sălaj. 

Pe 14 iulie 1947 a fost arestat împreună cu 
întreaga conducere a PNŢ. Până în 1956 a fost ţinut în 
arest preventiv, fără să fie judecat. În 1956 i s-a înscenat 
un proces pentru „înaltă trădare a clasei muncitoare” și 
pentru „crimă contra reformelor sociale”. A fost 
condamnat la muncă silnică pe viaţă. Până în 1962 a fost 
închis într-un regim sever de izolare la penitenciarul 
Râmnicu Sărat. În aprilie 1964 a fost pus în libertate, 
după 17 ani de detenţie. A fost angajat ca muncitor 
necalificat la Întreprinderea de Construcţii-Montaj 
București, atelierul de tâmplarie mecanică. 

După Revoluţie, la 8 ianuarie 1990, Tribunalul 
Municipiului București a autorizat funcţionarea primului 
partid postcomunist, PNŢC, al cărui preşedinte va fi 
până în 1995. În mai 1995 a fost numit Ofiţer al Legiunii 
de Onoare, cea mai înaltă distincţie acordată de 
Republica Franceză cetăţenilor străini, primind distincţia 
într-o ceremonie specială, la 6 octombrie 1995. Este 
înmormântat în Cimitirul Bellu Catolic. Numeroase 
locuri publice îi poartă numele. 

 

SPIRITUL BLAJULUI * 

Evocare făcută în 1983, în faţa colegilor de la  
Liceul „Vasile cel Mare“ din Blaj 

 
Iubiţi colegi, ne-am adunat din nou, destul de 

puţini din cei care am mai rămas, ca să evocăm, cu 

                         
* Text descoperit de istoricul MARIN POP în Arhivele CNSAS. Fond 
documentar dos. D2, vol.10, pp. 770-776, inclus în volumul Corneliu 
Coposu în dialog cu Vartan Arachelian  

duioşie şi tandreţe, Blajul plin de amintiri şi de 
nostalgie al începutului nostru de tinereţe.  

 

 
 
Înainte cu cinci decenii şi mai bine am luat, de 

aici, startul vieţii şi ne-am răspândit impetuoşi, prin 
furtuni de îndoieli şi certitudini, antrenaţi de entuziasm 
juvenil şi de încredere rotundă, să înfruntăm 
necunoscutul care ne despărţea de tainicele noastre 
idealuri. Atunci credeam că ne aşteaptă seninul fără 
sfârşit. Dar s-a întâmplat, cel puţin pentru unii dintre 
noi, ca viaţa atât de promiţătoare să fie indezirabilă şi 
ostilă şi sigur că pentru toţi a fost mult mai săracă în 
ceasuri bune decât în prilejuri de amărăciune şi de 
încleştare cu necontenitele obstacole pe care le aruncă 
destinul în drumul tuturor. 

Unii dintre noi, seceraţi înainte de vreme, s-au 
răspândit prin cimitire, antrenând durerea, regretele şi 
amintirile pioase ale celor apropiaţi; cei mai vrednici 
s-au jertfit glorios pe câmpurile de luptă pentru ţară, 
sporind numărul mare de eroi, pe care o ursită vitregă 
l-a reclamat, fără încetare, de-a lungul istoriei, de la 
neamul nostru greu încercat. Cei care am mai rămas, 
cu existenţă notorie sau anonimă, avem îndatorirea de 
a-i evoca pe cei plecaţi înaintea noastră, colegi, 
profesori şi ctitori de aşezăminte şi de cultură 
românească, înnodând, în spiritul Blajului etern, 
solidaritatea care leagă, prin succesiune de generaţii, 
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trecutul preamărit de viitorul pe care-l nădăjduim 
triumfător. 

Spiritul Blajului, în care am fost educaţi, este 
zestrea noastră morală, care ne-a călăuzit paşii pe 
cărările vremelnic mărăcinoase, vădindu-şi prezenţa la 
toate răspântiile grele care ne-au întâmpinat. Noi am 
învăţat aici carte şi ne-am însuşit un abecedar temeinic 
de cultură, dar am mai deprins, pentru şcoala vieţii, tot 
aici, omenia, bunătatea, generozitatea şi tăria de 
caracter; am învăţat dragostea de neam şi ne-am 
rodat încrederea în semenii noştri, în nobleţea simţului 
de dreptate şi în viitorul bun al omenirii; am învăţat să 
fim intransigenţi în faţa ispitelor rele şi să păstrăm 
nezdruncinată nădejdea în biruinţa necondiţionată a 
adevărului. Am petrecut aici anii care imprimă cea mai 
statornică influenţă pentru conformarea gândirii şi 
înnobilarea sentimentelor curate. Şi chiar dacă virtuţile 
cu care şi-a înzestrat Blajul învăţăceii nu au fost, mai 
ales în vremurile tulburi, preţuite, ele sunt perene şi 
transcend vremelnicia, atestându-se ca valori 
permanente ale omului adevărat. 

Spiritul Blajului a trasat, în ultimul sfert de 
mileniu, o dâră permanentă de lumină, fără echivalent 
în istoria românească. 

Spiritul Blajului ne-a fost de folos şi ne-a ajutat 
să înfruntăm, fără a ne încovoia, avatarurile fizice şi 
sufleteşti prin care am trecut şi care nu au fost puţine. 
Căci, arareori în cursul vremii, destinul a fost mai 
implacabil cu o generaţie decât s-a întâmplat să fie cu 
a noastră. Ne-a fost dat să trecem prin secetă 
pustiitoare, generatoare de foamete, prin două 
catastrofale cutremure de pământ, prin două 
pustiitoare inundaţii, prin trei dramatice amputări ale 
teritoriului românesc, socotit inalienabil, printr-un 
război crâncen şi nimicitor de patru ani, purtat pe rând 
în două direcţii opuse, pe jumătate din meridianele 
Europei; am trecut printr-o sângeroasă rebeliune, cu 
amprente de război civil, printr-o revoluţie care a 
prăbuşit toate structurile ancestrale, printr-o ocupaţie 
străină prelungită, prin inflaţie, printr-o acută penurie 
de bunuri de strictă necesitate, printr-o lungă perioadă 
de aspră şi neguroasă căutare de identitate, 
caracterizată prin prigoane nejustificate şi ostilitate pe 
cât de violentă, pe atât de inutilă. Unii dintre noi şi-au 
pierdut libertatea, bunurile agonisite şi situaţiile, alţii – 
religia şi facultatea de a gândi şi cu toţii – iluziile de 
odinioară. 

Am experimentat, cu alte cuvinte, încercările şi 
izbeliştile pe care sfintele slujbe, ce le ascultam în 
Catedrală, căutau să le îndepărteze din viaţa 
credincioşilor şi de ivirea cărora se suplica, prin zilnice 
rugăciuni, izbăvire: „Şi ne ocroteşte pre noi, Doamne, 
de secetă, de pojar, de potopul apelor, de grindină, de 
foc, de sabie, de năvala altor seminţii asupra noastră şi 
de războiul cel dintre noi!“. Poate că răutatea 
oamenilor şi necredinţa lor să fi atras peste capetele 
noastre, precum odinioară ploaia de foc şi de pucioasă 
peste Sodoma şi Gomora, pedepsele grele cu care am 
fost certaţi; sau poate că neîndurata Pandora şi-a 
deşertat cutia blestemată cu nenorociri peste Dacia 
ce-şi zicea acum 19 veacuri „Felix“. 

Dar relele au trecut peste noi precum vâltorile 
de stihii peste stâncă. Şi dacă stânca, cel puţin pe 
alocurea, nu s-a clintit, tot spiritul Blajului este cu 
pricina. Or, piatra şlefuită în şcolile Blajului s-a nimerit 
„în capul unghiului“. Sau poate că a consolidat-o ecoul 
cuvintelor mari, rostite de Bărnuţiu – blăjanul cu cea 
mai profundă înţelegere a dimensiunii spirituale şi 
morale a poporului român – la 15 mai 1848, în 
Catedrala Blajului; „Am fost cu ungurii şi nu ne-am 
ungurit, am fost cu nemţii şi nu ne-am nemţit, am fost 
cu ruşii şi nu ne-am ruşit ...“. 

Acest spirit al Blajului, care ne-a susţinut şi 
protejat, ca o centură de siguranţă, prin grohotişul 
steiurilor sfărâmate, prin vâltoarea tuturor 
potrivniciilor, peste hăul prăpastiilor deschise sub noi, 
ocrotind poteca abruptă a naţiei noastre. Să fi fost 
împletit din lacrimile celor asupriţi o mie de ani? Sau 
din povara gândurilor pe care cărturarii martiri din 
vechime le-au înălţat în chiliile lor sumbre, tencuite cu 
dragoste de neam? Sau din privaţiunile nenumărate, 
cu care a fost plătit preţul redeşteptării noastre 
naţionale? 

Să ne întoarcem, evlavioşi, pentru o clipă, la 
sursa din care s-a desprins – la început modest şi timid, 
dar tot mai tumultos cu trecerea anilor – spiritul 
Blajului; la Vlădica Inocenţie Micu, care, acum două 
veacuri şi jumătate, a pus temelie unei biete aşezări 
româneşti, care a transgresat epocile întunecate şi s-a 
situat cu superbie în rândul autenticelor noastre valori 
naţionale. Sorgintea punctului de plecare, cu 
prolificitate uimitoare, se află într-o cămăruţă 
monahală care adăpostea cea mai veritabilă 
intransigenţă răsădită într-un om chinuit de 
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abnegaţiune şi renunţări, cu autoritate spirituală şi cu 
încăpăţânat crez daco-roman deschis la toate durerile 
poporului şi ermetic închis în faţa ameninţărilor 
vrăjmaşe. Plurivalenţa intelectuală a ctitorului 
Inocenţie şi mucenicia urmaşilor lui întru osteneli 
valahe au asigurat condiţii optime de amplificare a 
revendicărilor naţionale. Acestor dimensiuni majore, 
îngemănate cu virtuţile înainte-mergătorilor, timpul 
le-a adăugat meritele oamenilor de erudiţie şi 
enciclopedism, pe care i-a format instituţiile Romei, 
după breşa de lumină pe care unirea bisericească de la 
1699 a făcut-o în linţoliul de întunerec prăbuşit peste 
iobagii unei naţii nerecunoscute de venetici şi tolerate, 
la periferia societăţii medievale, în propria ei ţară 
cotropită. 

Lângă meritele neasemănate ale Episcopului 
Ion Inocenţie Micu s-au aliniat mai târziu cele ale 
iluminiştilor blăjeni, instruiţi la „Propaganda Fide“ şi 
treziţi la conştiinţă şi demnitate neo-romană, între 
hrisoavele care certificau originea noastră falnică, 
descoperite în arhivele Vaticanului. De la Vlădica Petru 
Pavel Aron, fondatorul de şcoală, până la Ion Micu 
Moldovan şi Augustin Bunea, academicienii respectaţi 
pe tot întinsul teritoriilor româneşti, au ostenit întru 
interesul naţiunii luceferii Blajului, Grigore Maior, 
Gheorghe Şincai, Samuil Micu, Petru Maior, Timotei 
Cipariu, Ion Budai-Deleanu, Alesandru Papiu Ilarian, 
August Treboniu Laurian, Gheorghe Bariţiu şi genialul 
spărgător de drumuri şi de nemişcare, Simion 
Bărnuţiu. Toţi şi-au înscris numele, cu litere de aur, în 
cartea poporului român. 

Şcoala de obşte, pornită la 1754, de vrednicia 
Episcopului Aron, a ajuns cel mai important centru al 
învăţământului românesc de pretutindeni. 

De la 1736 încoace, toate drumurile naţiei 
noastre au trecut prin Blaj. Aici, la Blaj, s-a urzit cartea 
durerilor româneşti Supplex Libellus Valachorum. Aici 
s-a tipărit prima carte cu caractere latine. Aici s-au 
întocmit primele cărţi de istorie naţională. Aici s-a 
plămădit catechismul conştiinţei româneşti şi 
inventarul drepturilor noastre nesocotite. Aici a fost 
decretată drept „naţie autohtonă şi suverană“ 
mulţimea desconsiderată a iobagilor încălecaţi. Aici s-a 
afirmat dorinţa de unire a românilor transilvăneni cu 
fraţii lor de peste Carpaţi. Aici a fost metodic rânduită 
Magna Chartă a revendicărilor româneşti, 
Memorandul. Aici s-a născut Partidul Naţional, 

conducătorul luptei de afirmare şi emancipare. De aici 
a pornit revoluţia lui Avram Iancu. În fruntea oştirilor 
lui Iancu au luptat eroic patru prefecţi, 22 de tribuni şi 
119 centurioni, toţi preoţi şi teologi crescuţi în şcolile 
Blajului. Aici au fost întocmite memoriile de protest 
împotriva uniunii forţate cu Ungaria. Aici s-a pus la cale 
protestul împotriva maghiarizării prin arondarea 
tendenţioasă a episcopiei Hajdudorog-ului. Aici s-a 
elaborat tactica activistă a luptei parlamentare, 
purtată de români în Dieta de la Budapesta. Aici a fost 
pregătită, în bună parte, Unirea de la Alba-Iulia. 
Preşedintele primului guvern românesc al Ardealului a 
fost ales dintre blăjeni. 

În Blaj au păstorit, cu credinţă şi evlavie, 
mitropoliţii uniţi de cucernică pomenire, care şi-au 
gospodărit cu onestitate întinderile arhidiecezane, dar 
în acelaşi timp au fost prezenţi în toate momentele de 
răscruce ale trecutului nostru. Sunt multe şi ilustre 
numele şi faptele celor care au onorat şi sporit 
prestigiul Blajului. Se pare că ne este dat să lăsăm în 
sarcina celor care vin grija de a dăltui în granit 
gratitudinea românească pentru meritele lor, pentru 
lupta lor pilduitoare, pentru viaţa lor vrednică de 
laudă. Poate că ei vor fi mai harnici decât noi. Totuşi, 
cred că s-ar impune şi pentru noi măcar osteneala 
pioasă de a ridica în Piaţa Catedralei o statuie decentă 
a Episcopului Inocenţie Micu şi în faţa şcolii pe care a 
ctitorit-o – chipul turnat în bronzul recunoştinţei 
societăţilor civilizate! 

Dar vorba poetului: „De-aşa vremi se-n-
vredniciră cronicarii şi rapsozii ...“! Să ne apropiem de 
epoca noastră. 

Pe când clasa din care am făcut parte absolvea 
abia gimnaziul, s-a întâmplat să-şi încropească tabloul 
de absolvire, zece ani după terminarea şcolii, foştii 
elevi pe care războiul îi împiedicase să-l facă în 1916. 
Dintr-o clasă pe sfert cât a noastră, unsprezece 
fotografii de soldaţi în chenar de doliu certificau 
decimarea acelei generaţii antecesoare. Cine ar fi 
crezut că se va repeta istoria şi cu noi, „abiturienţii“ de 
mai târziu? 

Pentru a evoca Blajul stagiului nostru de 
„alumni“ trebuie să adunăm din aleile cimitirelor 
amintirea figurilor dispărute de colegi, profesori, care 
au împodobit cadrul anilor fericiţi ai şcolarităţii 
noastre. Pe vremea aceea, toţi blăjenii se cunoşteau 
între ei. De altfel, în afară de elementul „studios“, nu 
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erau prea mulţi. Numele lor nu trecuseră decât 
arareori peste frontiera „gremiului“. Iuliu Hossu, fost 
alumn al Blajului, nu era încă îmbrăcat în purpura de 
cardinal; Alexandru Nicolescu păstorea dieceza 
Lugojului, dar nu ajunsese mitropolit. Dr. Alexandru 
Rusu şi Dr. Ioan Bălan erau canonici, ca şi fericitul 
martir Dr. Vasile Aftenie. Nelucu Suciu şi Todea erau 
încă elevi. Toţi cinci au fost înălţaţi pe treaptă 
arhierească pe care au onorat-o cu prisosinţă. Marele 
orator care fermeca mulţimile de la înălţimea tribunei 
şi a amvonului, Dr. Ioan Coltor, nu era încă ministru. 
Aceşti strălucitori blăjeni au urcat scara ierarhică a 
demnităţilor mult mai târziu. Bătrînul Elie Domşia, 
ultimul călugăr bazilitan de la Blaj, îşi mai ocupa chilia 
lui monahală de lângă biblioteca liceului nostru. El 
nu-şi mai exterioriza uimirea dacă, atunci când te 
întreba de „ubicaţiune“, îi răspundeai indicând locurile 
îndepărtate de unde veneai, care nu mai erau, precum 
odinioară, doar Veza, Ciufudul şi Sîncelul. Şcolile 
Blajului dobândiseră faima care atrăgea elevi de 
dincolo de arhidieceză, din tot cuprinsul meleagurilor 
româneşti. Aveam şi noi, la liceu, „regăţenii“ noştri, în 
afară de Ghiţeştii „indigenizaţi“; veniseră din Valea 
Prahovei Călăraşu şi Ioniţă, din regiunea Buzăului 
Samuil Petrescu, de la Focşani – Anghel, din mijlocul 
Olteniei – Bistriceanu Nicolae. Şi mai veniseră „feciori 
de domni“ din oraşe cu pretenţii, care aveau acasă 
şcolile lor, părăsite din opţiune pentru Spiritul Blajului; 
Boca şi Mezei de la Dej, Silaşi de la Gherla, Cigăreanu 
de la Timişoara, Brebenaru de la Petroşani, Mioc de la 
Deva, Cerghizan de la Turda, Vlas-Boeriu de la Sibii, 
Cozgarea de la Făgăraş, Aciu de la Şimleu. Şcolile 
Blajului erau „regnicolare“! 

Ne amintim cu nostalgie de atmosfera de 
atunci, de „cancanurile“ oraşului, de străşnicia 
profesorilor şi de „fit“-ul şi „şotiile“ elevilor. Ne 
amintim de emoţionantele serbări de la 15 Mai, cu 
competiţiile lor sportive, şi de lupta antrenantă pentru 
„steag“, „cupă“ şi „medalii“, pe care o comanda, cu 
atâta fală, elegantul nostru coleg Boca, frumos ca un 
actor şi împodobit cu uniformă şi acareturi aduse de la 
Cluj, ca un ofiţer de legiune străină. Ne amintim de 
sporadicele frecventări clandestine ale cârcimelor, 
reprimate cu severitate de autoritatea şcolară, de 
plimbările prin „Berc“, de scăldătoarea din Târnava 
înnămolită, de lipitorile din „Chereteu“, de 
pseudoidilele noastre, ratate din faşă. 

Pe vremea noastră era director Augustin 
Caliani, care a fost mutat la Bucureşti, pentru a onora 
slujbele mai înalte. Aşa cum a fost promovat şi Traian 
Gherman, directorul liceului de fete. Diriginţii claselor 
noastre paralele erau Ion Popu-Cîmpeanu şi Ştefan 
Pop – Ştefăniţă-Vodă, cum i se spunea la „Casină“ şi în 
conversaţiile dintre elevi acestui admirabil şi iubit 
pedagog. În ultimul nostru an de şcoală, 
încredinţându-i-se direcţia liceului, „Baciu Ştefăniţă“ 
şi-a predat clasa părintelui Moldovan, zis „Popa 
Coadă“, ajuns mai apoi primar, deputat şi canonic. 
Între profesorii de atunci se număra Iuliu Maior, care 
ne teroriza cu tarke, schwake şi gemischte-deklination, 
ajuns şi el canonic capitular. Părintele călugăr Iosif Emil 
Evrard – trecut în ultimii ani ai vieţii în cinul trapiştilor – 
ne învăţa franţuzeşte şi etala adeseori un patriotism 
înaripat, de erou al luptelor de la Verdun, în care 
fusese decorat cu Crucea de Război. Aşezământul 
călugărilor „Asunsionişti“, numit „Casa Domnului“, 
care a îmbrăţişat şi devotamente, şi voturi româneşti, 
ne-a mai trimis profesori pe părinţii Dunavis şi Merx. 

Din rândurile – de atunci mereu subţiate până 
la totala lor sublimare – ale profesorilor noştri dragi se 
desprinde amintirea părintelui Băgăianu, cu puzderia 
lui de copii, Baciu Papiu, cel cu glas de argint şi cu 
temeinice cunoştinţe de „tipic“, eruditul Gizdavu, 
personificarea ţinutei didactice şi adept al preceptelor 
de igienă, de la „orele“ căruia scăpam – atunci când nu 
aveam dispoziţie să scandăm în limba elină versetele 
din Odiseea – sacrificând, pe rând, în soba clasei, câte 
un cauciuc „Palma“ de la călcâiele încălţămintelor şi 
provocând o atmosferă în care profesorul refuza să-şi 
ţină cursul. Istoria am învăţat-o de la Laurean Puia şi de 
la Coriolan Suciu – acesta din urmă suplinind şi catedra 
de franceză la clasele mici, dobândise porecla de 
„Quesquece“. Ca să nu fim ascultaţi la lecţiile mai 
antipatice, cu inventivitatea drăcească de copii 
înzestraţi cu simţul observaţiei, meşteream la cuierul 
atârnat pe perete, de care se serveau profesorii, 
debranşându-l, pentru a se prăbuşi la utilizare, de 
preferinţă cu paltonul negru al lui „Quesquece“; astfel 
aveam certitudinea că bietul om va petrece ora 
întreagă curăţindu-şi meticulos haina doborâtă în 
păcura care îmbiba parchetul sălii. Cunoştinţele de 
geografie le-am acumulat din cursurile temeinice şi 
atractive ale savantului Manciulea, singurul 
supravieţuitor de astăzi dintr-un buchet minunat de 
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dascăli emeriţi. Matematica o predau Octavian 
Modorcea şi Nicolae Ţarină, cel din urmă utilizând 
adesea şi nuiaua, ca imbold pentru însuşirea 
teoremelor algebrice. În rândurile profesorilor 
generoşi şi sincer respectaţi, după Ion Popu-Cîmpeanu, 
care propunea ştiinţele naturale, şi Ştefan Pop, 
profesorul de „română“, îi număram pe delicatul 
Hopârteanu, pe ermeticul Pădureanu, pe talentatul 
Cherebeţiu, pe chimistul cu renume Laţiu, pe inginerul 
fizician Barbu, pe istoricul Niculiţă Pop, pe logicianul 
Medveşanu, iar elevii ortodocşi, scutiţi de exigenţele 
lui Popa Coadă, profesorul de Dogmatică şi Apo-
logetică, beneficiau de simulacrul de învăţământ 
religios asigurat de părintele Sabo, zis Popa Şamica. 
Doctorul Băican ne învăţa, în lecţii pedante, fiziologie şi 
igienă. Baciul Flaviu Domşa, pictor de biserici şi enoriaş 
al lui Bachus, ne învăţa „perspectiva“, dar şi maniera 
de a economisi „ţeruza“, ocrotind-o cu apărătoare. 
Furtunosul Heltman, muzicolog rafinat şi priceput 
dirijor de cor şi orchestră, era groaza copiilor mai mici, 
intimidaţi de înălţimea lui şi handicapaţi de excesiva lui 
nervozitate. Coriştii şi instrumentiştii liceului scăpau 
anevoie de plesniturile frecvente ale baghetei lui. 
Printre redingotele profesorilor era omniprezent 
Badea Manoilă, pedelul marţial, plin de importanţă, al 
cărui prestigiu se învecina cu cel al cadrelor didactice. 

Trecând succint firul amintirilor peste incinta 
şcolii, întâlnim figurile dominante ale microcosmosului 
extraşcolar al Blajului. În fruntea lor, marele mitropolit 
Dr. Vasile Suciu, Burul, guvernatorul fără ucaz al 
oraşului, înconjurat de veneratul său capitlu, care se 
înfăţişa cu paşi măsuraţi, cu gesturi calculate, după 
rang şi vechime, la slujbele sacre, ocupând stranele din 
biserică, rezervate demnitarilor, după schiţarea unei 
mai adânci sau mai superficiale înclinaţii de salut 
adresate, în ordinea importanţei, celor prezenţi. Mai 
aproape de altar se instala prepozitul Iacob Popa, apoi 
vicarul mitropolitan Victor Macavei şi „Măriile Lor“ 
Marcu, Uilăcan, Sînpăleanu, Bălan, Rusu, Florian, Tătar, 
Aftenie, Coltor, Roşianu, Neda. Dintre feţele bisericeşti 
şi didactice rămân neşterse în amintire figurile 
impunătoare ale înzestraţilor condeieri ai Blajului. 
Protopopul Aurel C. Domşa, nobil exemplar de 
luptător naţional şi patriot desăvârşit, cu bună priză la 
cele spirituale, dar şi la cele pământeşti, prieten 
nelipsit al lui Coşbuc, Caragiale şi Vlahuţă; talentatul 
scriitor, ajuns director al liceului de fete, Alexandru 

Lupeanu-Melin; incisivul polemist, gazetar şi politician 
de frunte Augustin Popa. (...) 

O explicabilă emoţie îmi stârneşte dorinţa de a 
evoca pe dragii mei colegi. Pe cei aici de faţă îi 
îmbrăţişez într-o acoladă colectivă. Pe cei care din 
cuvioase cauze nu au putut răspunde la apel îi invit să 
fie de faţă la proxima întâlnire. Pentru cei care nu mai 
sunt, o lacrimă discretă şi un regret sincer şi frăţesc. 
Adresez, în numele tuturor, speciale mulţumiri mereu 
tânărului şi harnicului Petrică Breazu şi inimosului 
Toader Seiceanu, care ne-au organizat încântătorul 
prilej de a ne revedea atâţia câţi am putut răspunde la 
afectuoasa lor chemare. 

Numărul nostru se răreşte cu fiecare zi. Cei mai 
buni dintre noi, în frunte cu doctorul Duca, şeful 
promoţiei, şi cu poetul subtil Radu Brateş, preţuitul 
nostru cap de coloană Ghiţiu Biriş, s-au mutat pe 
meleagurile în care nu mai au parte de lumeştile 
noastre întristări, ci de viaţă fără de sfârşit. S-a nimerit 
ca ei să-şi păstreze locul tot în fruntea colegilor care au 
apucat pe drumul fără întoarcere. Cu strângere de 
inimă ne dumirim că absenţa lor se confundă cu anii 
noştri tineri. Din Blajul de odinioară se pierd, odată cu 
noi, tradiţiile bătrâne, care au stăruit peste centenare. 
Uliţele vechi ale Blajului cedează pasul asaltului de 
blocuri. Nu peste mult, copiii de mâine se vor întreba 
nedumeriţi unde a fost „uliţa grecilor“, unde-i „su 
hurupii“, drumul de „după garduri“, „hula“ ori cartierul 
„ştudenţesc“ de „su curte“. Vechile aşezăminte vor 
dispărea, dar cred că spiritul Blajului va dăinui. 

Căci Blajul a fost, este şi va rămâne depozitarul 
unor virtuţi morale definitorii pentru poporul român. 
În modesta lui aşezare s-a zămislit sensul vieţii noastre 
naţionale şi premisele lui au fost transmise, în 
succesiune neîntreruptă, nenumăratelor generaţii de 
şcolari. Idealurile dominante, care au frământat 
permanent sufletul românesc, şi-au găsit aici reşedinţa 
şi au persistat statornic, în clipele de durere dintre 
furtunile aspre ale trecutului, în perioada visului 
neîmplinit şi în vălmăşagul săbiilor încrucişate. 

Blajul a fost fântână de viaţă şi de crez naţional. 
Sufletul veşnic al neamului şi permanenţele prioritare 
ale istoriei aici au fost adăpostite! 

Evocăm astăzi, din cronici şi hrisoave, împletite 
cu mai apropiate amintiri duioase, Blajul etern, 
încărcat de istorie românească!  
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CORNEL TATAI-BALTĂ – 70 * 
 

 
 

În primăvara acestui an, profesorul Cornel 

Tatai-Baltă împlineşte vârsta de 70 de ani. Acesta este 

motivul pentru care prietenii, colegii şi studenţii îi aduc 

un omagiu. Discipol al Şcolii clujene de istoria artei, 

format sub îndrumarea unor profesori de talia lui Virgil 

Vătăşianu şi Viorica Guy Marica, la vremea maturităţii, 

Cornel Tatai-Baltă a devenit el însuşi un fondator de 

Şcoală. După întemeierea Universităţii „1 Decembrie 

1918”, putem vorbi de existenţa unei Şcoli albaiuliene 

de istoria artei, care s-a particularizat în cadrul 

istoriografiei de artă printr-o metodă riguroasă de 

cercetare şi prin abordarea subiectelor dedicate în 

special artei locale şi regionale. În domeniul cercetării, 

marea contribuţie ştiinţifică a profesorului Cornel 

Tatai-Baltă este reprezentată de nenumăratele sale 

studii şi cărţi dedicate artei religioase a 

greco-catolicilor din Transilvania, care până la 

evenimentele din 1989 a fost insuficient cunoscută. Pe 

de altă parte, Muzeul din Blaj a fost adevăratul 

laborator de creaţie al profesorului Cornel Tatai-Baltă, 

de aici venind vocaţia şi pasiunea domniei sale pentru 

critica de artă. 

 

                         
* Textele următoare fac parte din volumul „IMAGINE, 
TRADIŢIE, SIMBOL: profesorului Cornel Tatai-Baltă la 70 de 
ani”, coordonatori: Valentin Trifescu, Gabriela Rus, Daniel 
Sabău, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014.  

Meritul nostru nu a fost altul decât acela de a 

pune la unison dragostea tuturor celor care au ţinut să 

dedice un text profesorului Cornel Tatai-Baltă. Le 

suntem profund recunoscători şi ne bucurăm că avem 

ocazia să fim alături de prietenul, de colegul sau de 

magistrul nostru! 

Apariţia acestui volum omagial nu ar fi fost 

posibilă fără sprijinul acordat de SC. Grup Corint SA., 

de editura Mega şi de tipografia SG Print. 

Multe sunt meritele profesorului Cornel 

Tatai-Baltă! Prin prezentul volum colectiv nu facem 

altceva decât să sărbătorim, în acest moment 

aniversar, Omul şi Opera. Rareori avem ocazia să 

întâlnim în aceeaşi persoană un mare caracter şi un 

mare cercetător. 

La mulţi ani şi multă putere de muncă, domnule 
Profesor! 

Cluj, 19 martie 2014  

DR. VALENTIN TRIFESCU 

 

 
 

Prof. Univ. Dr. Cornel TataiBaltă, 
dascăl devotat, prestigios istoric  

şi critic de artă 
 

Distinsul meu coleg şi prieten Prof. dr. Cornel 

Tatai-Baltă desfăşoară o remarcabilă activitate, ca 

cercetător pasionat al artei vechi româneşti, ca dascăl 

devotat al învăţământului universitar românesc de 

istoria artei, fiind unul din cei mai buni cunoscători ai 

istoriei tiparului, fiind cel mai de seamă exeget al artei 

tipografice blăjene. 
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Preocupările sale sunt prezente în lumea 

muzeelor şi a monumentelor istorice, a criticii de artă 

şi a curatoriatului de expoziţii de artă contemporană, 

fiind în acelaşi timp un pasionat şi rafinat colecţionar. 

Prof. univ. dr. Cornel Tatai-Baltă s-a născut la 

Sibiu la 5 aprilie 1944 dintr-o familie de intelectuali 

blăjeni. Şcoala elementară şi liceul le-a urmat la Blaj. 

După absolvirea Liceului „Iacob Mureşianu” din Blaj, 

a urmat între anii 1962-1967 Facultatea de 

Istorie-Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, 

din 1964 urmând cursurile de specializare de Istoria 

Artei sub conducerea Academicianului Virgil 

Vătăşianu. Preocupările sale pentru arta modernă 

românească s-au finalizat cu lucrarea de licenţă 

intitulată Ştefan Luchian la Muzeul de Artă din Cluj, 
coordonator fiind Profesorul Virgil Vătăşianu, o 

riguroasă şi inedită cercetare asupra Colecţiei Virgil 

Cioflec, colecţie ce însumează o serie de capodopere 

ale marelui artist. 

O dată cu finalizarea studiilor universitare, 

Cornel Tatai-Baltă a fost angajat în 1967 ca 

muzeograf la Muzeul de Istorie din Blaj, unde din 

1982 devine director al acestei importante instituţii 

muzeale. Desfăşoară o bogată activitate de cercetare 

documentare referitoare la însemnatul centru 

cultural şi religios care este oraşul Blaj în secolul al 

XVIII-lea şi al XIX-lea. Rezultatele cercetărilor sale 

referitoare la activitatea unor personalităţi blăjene, 

studii privind arta tipografică şi gravura românească, 

cercetări privind activitatea tipografiei din Blaj, 

micromonografii-studii privind gravorii în lemn de la 

Blaj, precum şi numeroase alte aspecte ale istoriei 

culturale transilvănene sunt tratate în studiile şi 

articolele sale publicate în diverse reviste de 

specialitate: Apulum (Alba Iulia), Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca), Acta Musei Napocensis 
(Cluj-Napoca), Biblioteca şi Cercetarea (Cluj-Napoca), 

Anuarul Institutului de Isorie şi Arheologie din Cluj, 
Revista Muzeelor şi Monumentelor (Bucureşti), 

Revue Roumaine d’Histoire (Bucureşti), Sargetia 
(Deva), Ars Transsilvaniae (Cluj-Napoca). Remarcăm 

publicarea unor studii, încă din primul număr al 

periodicului Ars Transsilvaniae (1991), fiind unul 

dintre colaboratorii preţioşi şi fideli al revistei şi 

Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din 

Cluj-Napoca. 

În 1992 îşi începe cariera universitară, 

devenind cadru didactic la nou înfiinţata Universitate 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, instituţie în care 

va desfăşura o activitate didactică şi ştiinţifică demnă 

de toată lauda. 

În acelaşi an susţine la Facultatea de Istorie şi 

Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca teza de doctorat cu titlul: Locul şi rolul 
Blajului în dezvoltarea xilogravurii româneşti în 
secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, o 

cercetare excepţională cu rezultate remarcabile, 

lucrare ce aduce contribuţii esenţiale privind istoria 

tiparului românesc, subliniind importanţa deosebită a 

centrului tipografic de la Blaj timp de aproape două 

secole. Erudiţia şi acribia cercetărilor sale, hărnicia şi 

talentul, pasiunea pentru cercetarea tezaurului 

artistic românesc din Transilvania, imprimă traseului 

profesional al colegului Cornel Tatai-Baltă o linie 

ascendentă, în 2004 fiind acreditat profesor 

universitar titular la Universitatea apulensă, iar din 

anul 2008 este conducător de doctorat. 

În paralel cu activitatea didactică la facultate, 

unde susţine cursuri de istoria artei, referitoare la 

curente artistice în evul mediu şi în epoca modernă, 

metodica cercetării, istoria religiilor, remarcăm o 

activitate editorială de excepţie, prin apariţia a 

numeroase volume de autor (14 volume până în 

2013) privind arta plastică blăjeană, pagini de artă şi 

cultură românească, interferenţe culturale europene. 

Volumelor de autor li se adaugă valoroase studii 

publicate (peste o sută) în reviste de specialitate sau 

periodice de cultură din ţară şi străinătate. Activitatea 

editorială a colegului Cornel Tatai-Baltă se extinde 

prin participarea în colegiile de redacţie ale unor 

reviste de cultură ca Astra blăjeană, Cultura creştină, 
Gând românesc, Patrimonium Apulense. 

Istoric şi critic de artă prestigios, profesorul 

Cornel Tatai-Baltă a fost solicitat de Primăria 

municipiului Blaj şi de Universitatea din Alba Iulia să 

contribuie la organizarea Taberei Internaţionale de 

Artă de la Blaj şi a unui viitor muzeu de artă 

contemporană. 
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Activitatea deosebită desfăşurată de distinsul 

istoric de artă blăjean, devotamentul faţă de 

învăţământul universitar românesc, caracterul său 

integru, talentul şi calităţile sale de cercetător 

pasionat i-au adus şi recunoaşterea publică a 

meritelor sale prin acordarea Premiului Astra pentru 

Istorie în anul 2000 de către Despărţământul 

«Timotei Cipariu» din Blaj, apoi Diploma de 

excelenţă conferită în 2004 de Primăria municipiului 

Blaj pentru întreaga activitate, pentru cunoaşterea 

artei şi culturii blăjene. 

Ca o recunoaştere a muncii depuse şi a 

respectului şi aprecierii de care se bucură, Primăria şi 

Consiliul local al Municipiului Blaj a acordat Prof. univ. 

dr. Cornel Tatai-Baltă titlul de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Blaj în 2003, iar Alma Mater Apulensis 

i-a acordat titlul de Profesor emerit în 2013.  

Activitatea ştiinţifică remarcabilă a 

Profesorului Cornel Tatai-Baltă este recunoscută prin 

participarea la simpozioane naţionale şi 

internaţionale, prin numeroasele recenzii apărute la 

lucrările sale, prin citarea operei sale de către 

numeroşi specialişti din ţară şi străinătate. 

În aceste momente sărbătoreşti în care îl 

omagiem pe prietenul şi colegul nostru, pe Cornel 

Tatai-Baltă, istoricul de artă şi dascălul mai multor 

generaţii de studenţi, cu sinceră admiraţie faţă de 

cercetătorul modest şi pasionat, ce depune de 

aproape cinci decenii o uriaşă muncă de 

documentare şi de descoperire a unor aspecte 

necunoscute ale culturii şi istoriei naţionale, cu 

prietenie faţă de omul iubitor de dreptate, 

corectitudine şi adevăr, gândul nostru de aleasă 

preţuire se îndreaptă pentru a-i adresa urări de multă 

sănătate, putere de muncă, realizări ştiinţifice, 

bucurie în suflet alături de cei dragi! 

 

La mulţi şi fericiţi ani Cornel Tatai-Baltă! 

 

ACAD. PROF. MARIUS PORUMB 
Directorul Institutului de Arheologie  

şi Istoria Artei Cluj-Napoca 
 

 
 

Arta nu este o întâmplare 
 

În scopul agreabil, dar deloc facil, de-a aşterne 

câteva gânduri şi impresii asupra socializării, pe care 

am cultivat-o, de-a lungul anilor până acum, cu colegul 

nostru, Prof. Univ. Dr. Cornel Tatai-Baltă, care trăieşte 

– nu peste mult timp – un moment aniversar, mi-am 

adunat din biblioteca personală cărţile sale, multe 

dintre ele cu dedicaţie, pe care mi le-a dăruit pe 

parcursul timpului. Vraful de cărţi adunat ne aduce 

aminte de o încântătoare tabletă Cărţi de consultat şi 
cărţi de citit, scrisă de Umberto Eco şi inclusă în 

provocatorul volum Pliculeţul Minervei tradus de 

Mihaela Şchiopu (Bucureşti, „Humanitas”, 2004). De 

ce l-am invocat pe celebrul scriitorul italian cu această 

tabletă? 

Cărţile alcătuite de fostul muzeograf 

coordonator şi director de la Muzeul de Istorie din Blaj, 

ulterior cadru didactic titular – lector, conferenţiar şi 

profesor – la Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

„Oraşul Unirii”, cărţi asupra cărora vom reveni, dau 

câştig de cauză celui care a scris Numele trandafirului, 
atunci când dezbate în cunoştinţă de cauză dublul 

folos al cărţilor, pentru a putea fi consultate şi citite de 

oameni. Cartea era considerată de Umberto Eco, de 

altfel justificat, una din descoperirile epocale ale 

oamenilor, alături de roată, cuţit, lingură, ciocan, oală 

şi bicicletă. Cartea va fi mereu utilă omului şi nu va 

putea fi înlocuită de nici un „flecuşteţ electronic”! 

Amintirile asupra omului şi intelectualului, 

iubitor şi cunoscător de artă, care a fost şi a rămas 

Cornel Tatai-Baltă, datează din deceniul 7 al secolului 
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trecut. S-a numărat printre studenţii motivaţi şi 

talentaţi ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie de la 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, urmând 

specializarea Istoria artei cu Acad. Prof. Univ. Dr. Virgil 

Vătăşianu, Conf. Univ. Dr. Viorica Guy Marica ş. a. Îmi 

amintesc de studentul, înalt, slab şi predispus spre 

dialogare, care locuia la un moment dat, ca şi mine, în 

Complexul Studenţesc „Haşdeu”, Căminul II . Şi-a 

încheiat studiile universitare cu o apreciată teză de 

licenţă Luchian la Muzeul de Artă din Cluj, din păcate 

nepublicată încă. 

Raporturile noastre de colaborare şi amiciţie 

datează, de fapt, din acelaşi deceniu, de când va activa, 

începând cu anul 1967, în calitate de muzeograf 

coordonator şi apoi director la Muzeul de Istorie din 

Blaj (1967-1992). Era un colectiv foarte mic dar activ, 

din care mai făceau parte Xenia Poptelecan şi Lulu 

Tătar. L-am vizitat, în mod frecvent, în acei ani, la 

Muzeu, prestigioasă instituţie de cultură şi istorie 

naţională, găzduită pe atunci în actuala clădire a 

Palatului Arhiepiscopal, monument istoric renascentist 

al oraşului (1535). În această calitate Cornel a condus 

sute de delegaţii oficiale şi grupuri de turişti români şi 

străini, nu numai prin sălile cu expoziţiile de la Muzeu, 

ci şi pe la diferite monumente ori locuri istorice din 

oraş, la Catedrala Greco-Catolică „Sfânta Treime” şi 

clădirile vechilor şcoli, la Câmpia Libertăţii, de la Casa 

istoricului Augustin Bunea până la Crucea lui Avram 

Iancu, fostă a Episcopului Ioan Bob. Ghidajele şi lecţiile 

de istorie ale lui Cornel Tatai-Baltă s-au bucurat de 

calde aprecieri din partea audienţei, dar şi de unele 

apostrofări venite de la autorităţile judeţene şi 

municipale ale dictaturii comuniste, din cauza atitudinii 

civice, demne şi de bun simţ faţă de istoria naţională a 

românilor. Trebuie să recunoaştem că el a ilustrat, cu 

ocazia acelor explicaţii ori ghidaje, sintagma lansată la 

un moment dat de Béatrice Guion „le bon usage de 

l’histoire”, á propos de istorie, morală şi politică în 

viaţa dintotdeauna a oamenilor. 

Pe atunci, drumurile mele duceau – destul de 

des – la Blaj, fiindcă începusem programul de 

cercetare şi documentare la viitoarea teză de doctorat 

consacrată şcolilor de la Blaj până la Revoluţia din 

1848-1849, căci preţiosul fond arhivistico-documentar, 

care provenea de la Mitropolia Greco-Catolică 

desfiinţată în anul 1948, se păstra încă la Blaj, unde 

oficia Octavian Rotaru, angajat al Arhivelor Statului 

Filiala Judeţului Alba. Tot acolo funcţiona, ca o secţie a 

Bibliotecii Academiei Filiala Cluj-Napoca, Biblioteca 

Documentară „Timotei Cipariu”, unde lucra Profesoara 

Monica Anton. 

În acei ani – îndepărtaţi din păcate! – de 

documentare febrilă şi studiu continuu, am beneficiat 

– nu de puţine ori – de informaţii pragmatice şi de 

sugestii pertinente ale colegului, pentru cercetarea 

istoriei şcolilor şi-a culturii românilor ardeleni în secolul 

Luminilor şi în Vormärz. Mai mult decât atât, multe din 

socializările noastre s-au prelungit, de-a lungul unor 

vizite, acasă, în încăpătoarea locuinţă de pe Strada 

Petru Maior, nr. 23. Acolo m-am întâlnit, nu o dată, cu 

membrele familiei, mama, distinsa Profesoară de 

Ştiinţele naturii, Cornelia Tatai (1904-1990), care a 

predat la multe şcoli din Blaj, respectiv soţia Ana, 

Profesoară de Limba engleză şi, mai nou, traducătoare. 

Fireşte, era şi Anca, pe atunci sprijinită în pătuţ, cu 

scutece schimbate de afectuoasa bunică, nepoata ei 

fiind acum cercetătoare harnică şi talentată în 

domeniul Istoriei artei şi a cărţii româneşti vechi. 

Târziu, după ce am absolvit Facultatea de Istorie şi 

Filosofie, am admirat, în mai multe rânduri, colecţia de 

artă românească modernă şi contemporană, pe care 

Cornel o păstrează acasă. Atunci mi-am dat seama de 

adevărul exprimat odinioară de sculptorul Constantin 

Brâncuşi, care nota la un moment dat, direct şi într-un 

stil eliptic: „Arta nu este o întâmplare”. Dragostea, 

respectiv înţelegerea pragmatică şi realistă a artei, 

pentru care Cornel a făcut o pasiune adevărată de-a 

lungul vieţii, explică discursul său istoric, constant şi 

suficient de unitar, centrat pe Istoria artei şi Istoria 

culturii româneşti medievale, moderne şi 

contemporane. O astfel de atitudine constantă a 

influenţat şi cariera didactică de la Alma Mater 
Apulensis, unde a urcat treptele unei interesante 

evoluţii curriculare, ajungând Profesor şi conducător 

de doctorat în Istorie. De începuturile cercetării 

ştiinţifice se leagă şi teza de doctorat în Istorie, 

susţinută cu succes în anul 1992, sub conducerea 

Acad. Prof. Univ. Dr. Marius Porumb, intitulată Locul şi 
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rolul Blajului în dezvoltarea xilogravurii româneşti în 
secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. 

Cornel Tatai-Baltă a demonstrat, prin cuvântul apăsat 

şi clar, rostit la diferite conferinţe, sesiuni de 

comunicări ori simpozioane, dar şi prin verbul tipărit, 

de-a lungul discursului său, foarte variat ca formă de 

redactare dar cu argumente raţionale, că aşezarea de 

la confluenţa Târnavelor a fost nu numai sediul 

Mitropoliei Greco-Catolice, prin gestul fondator al 

Episcopului Inochentie Micu-Klein, ori centrul şcolar 

românesc de talie central-europeană, respectiv inima 

mişcării naţional-politice a românilor ardeleni, dacă 

ne-am gândi doar la Revoluţia de la 1848-1849 din 

Transilvania, ci şi un veritabil centru artistic în epoca 

medievală, modernă şi contemporană. Acesta este 

sensul major al cercetărilor de până acum, cu toate că 

Profesorul din Blaj şi-a strunit, de câte ori a crezut că 

este necesar, exaltarea şi pasiunea, ascultând, direct 

ori indirect, sugestiile eruditului istoric şi literat francez 

Pierre de Boisdeffre! 

Din acest punct de vedere ne gândim, cu interes 

şi acum, la cele 14 cărţi (de la volumele în care 

abordează câteva secvenţe din arta plastică blăjeană 

din secolele XVIII -XX şi lumea gravorilor în lemn de la 

Blaj între 1750-1830 până la cercetarea culturală, 

artistică şi teologică a Iconostasului Catedralei 

Greco-Catolice „Sfânta Treime” din Blaj, secolul al 

XVIII-lea, respectiv provocatorul caleidoscop artistic). 

Fireşte, nu putem uita cele 103 articole, comunicări şi 

studii, publicate între anii 1973-2013 în cunoscute 

reviste de specialitate din România şi din străinătate, la 

care apelează – ori ar trebui să apeleze! – şi astăzi 

cercetătorii care abordează diferite etape şi momente 

din istoria Blajului. 

Profilul intelectual al cercetătorului şi istoricului 

de artă Cornel Tatai-Baltă, a cărui viaţă, activitate şi 

operă trebuie raportate în mod firesc la istoria 

contemporană a Blajului, pe care am încercat să-l 

schiţăm mai sus, evident din perspectivă personală şi 

un pic sentimentală, n-ar putea ignora alte şi alte 

aspecte, respectiv informaţii şi date, pe care le avem la 

îndemână. Ne gândim, de pildă, la: posturile ocupate 

de-a lungul anilor; indiscutabila experienţă universitară 

ori prestigiul profesional acumulat; participarea la 

granturi ştiinţifice şi proiecte de cercetare pe bază de 

contract; câteva secvenţe din activitatea editorială; 

numeroasele citări şi referinţe critice în lucrări din ţară 

şi străinătate; includerea sa în dicţionare din România, 

Anglia şi America etc. Despre toate acestea ar putea 

vorbi, de exemplu, în mod îndreptăţit nu numai alţi 

colegi ci şi mulţi studenţi, masteranzi şi doctoranzi, 

respectiv doctori în Istorie, pe care i-a pregătit. A 

încercat, şi a reuşit în bună măsură, să-i educe în 

spiritul dragostei pentru istoria românilor ardeleni din 

epoca feudală, modernă şi contemporană, şi să le 

dezvolte sentimente de admiraţie şi înţelegere faţă de 

arta românească şi europeană. Pragmatic, cu 

picioarele pe pământ, beneficiind de o frumoasă şi 

întinsă cultură istorică şi artistică, Profesorul Cornel 

Tatai-Baltă este adeptul (poate fără să-şi dea seama) 

unui principiu enunţat la un moment dat de mai 

sus-citatul Constantin Brâncuşi: „Lumea poate fi 

mântuită prin artă”. Rândurile evocatoare aşternute 

până acum, dedicate lui Cornel Tatai-Baltă, sunt bazate 

pe câteva amintiri, gânduri personale şi impresii 

disparate la prima vedere, care n-au ocolit nicidecum 

sfera pozitivismului şi a unor date concrete, personale 

ori instituţionale. Ele au fost călăuzite de una din 

constatările, la care ţinem mult, datorate filosofului 

grec originar din Samos, Epicur: „Prietenia trebuie 

căutată pentru ea însăşi, cu toate că-şi trage originea 

din nevoia unui ajutor”. Cercetător constant şi 

pasionat al istoriei Blajului medieval, modern şi 

contemporan, care a găsit în persoana sa o reală 

autoritate, şi interpret atent al istoriei artei din Ţările 

Române, Profesorul de la Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, Cornel Tatai Baltă se află într-un 

moment aparte, la împlinirea vârstei de 70 de ani. În 

locul unor urări, pe care le va primi cu certitudine de la 

mulţi amici, colegi, cunoscuţi ori studenţi, transcriu o 

afirmaţie datorată scriitorului european Friedric 

Schiller, care va capta atenţia multor cititori: „Arta este 

mâna dreaptă a naturii. Aceasta a făcut numai 

creaturi, cealaltă oameni” (Die Kunst ist die rechte 

Hand der Natur. Diese hat nur Geschöpfe, jene hat 

Menschen gemacht). 
Alba Iulia, 26 februarie 2014 

PROF. UNIV. DR. IACOB MÂRZA 
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PĂRINTELE PROFESOR  
IOAN MITROFAN – 65 

 
CURRICULUM VITAE 
 

Data naşterii: 12 martie 1949  
Locul Naşterii: Localitatea Oiejdea, Judeţul Alba 
Studii primare: Oiejdea clasele I-IV, (1957-1961) 
gimnaziale: Şcoala generală clasele V-VII din 

comuna Galda de Jos (1961-1963) 
liceale: „Horia, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia 

(1963-1967); 
universitare: Academia de Studii Economice 

Bucureşti – Facultatea de Comerţ (1967-1971) 
Pontificia Università Urbaniana Roma, Facoltà di 

Teologia Morale; 
- ciclul doctorat (1992-1995; cu lucrarea La 

formazione intellettuale dei sacerdoti – Itinerario 
giuridico-magisteriale con riferimento alla Chiesa 
Romena Unita.  

Consacrat preot la 10 iunie 1979 (Duminica 
Rusaliilor), la Reghin, de către IPS Alexandru Todea, 
asumându-şi riscurile hirotonirii în timpul regimului 
comunist. 

 
Alte specializări:  
- Institutul de Comunicări Sociale, Roma, 

1990-1992 
- Cursuri OIEC – Formarea formatorilor Sinaia, 

1995; Sibiu 1996; Timişoara 1997; Iaşi 1998; Oradea 
1999; 

- Şcoala de vară de la Madrid 1996 
- Cursuri de pregătire rectori şi îndrumători de 

seminarii Ateneul Regina Apostolorum, Şcoala de vară 
Leggiuno, Italia, iulie 1998; 

- Cuprins în grantul de cercetare PRO ORIENTE 
2008-2012; 

- Ca recunoaştere a meritelor ecleziastice a fost 
distins de către PF Cardinal Lucian cu „Crucea 
Pectorală” 

 
Activităţi: 
- Rector al Institutului Teologic Greco-Catolic de 

grad Universitar Blaj în perioada 1992-2000; 
- Conf. univ. pr. dr., Universitatea 

„Babeş-Bolyai” – Facultatea de Teologie 
Greco-Catolică, Departamentul Blaj; 

- Autor de cărţi, articole, traduceri, cursuri 
universitare apărute în prestigioase publicaţii; 
 

 
 

- Participant la congrese, conferinţe, seminarii 
de specialitate, mese rotunde, organizate la nivel local, 
naţional şi internaţional; 

- Judecător în cadrul Tribunalului Ordinar Blaj 
(2007-2012); 

- Econom al Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolică (2007-2012); 

- Director al Centrului de Studii Greco-Catolice, 
Blaj;  

- Director al Centrului cultural „Jacques 
Maritain” din Blaj; 

- Membru în Colegiul Consilierilor Eparhiali 
(-2012); 
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Părintele Profesor Ioan Mitrofan la 
ceas aniversar 

 
Înţelepciunea cea mai presus de fire a lui 

Dumnezeu a rânduit ca în viaţa omului să intervină 
momente de reculegere interioară, în care acesta, 
oprindu-se la câte o răscruce a căilor pe care le 
străbate, să privească înapoi la drumul parcurs şi să 
aducă mulţumire Domnului Vieţii pentru toate 
străduinţele şi reuşitele trăite.  

Într-un astfel de moment a ajuns şi Părintele 
Profesor Ioan Mitrofan, care acum îşi aniversează 
împlinirea a 65 ani de viaţă (12 martie 1949) şi a 35 ani 
de preoţie (10 iunie 1979). 

Să dea Domnul ca darul Spiritului Sfânt care i-a 
fost transmis prin Taina Preoţiei să lucreze în 
continuare în părintele Ioan pentru ca să poată purta 
pe mai departe cu bucurie povara şi harul chemării 
primite, adică jugul dulce al lui Hristos, Marele Preot, 
prin mijlocirea Maicii Sfinte, Fecioară şi Maică, iar 
rugăciunea şi binecuvântarea Noastră arhierească să-l 
însoţească pe căile vieţii sale ştiute de Bunul 
Dumnezeu! 

† LUCIAN CARDINAL MUREŞAN 
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite 

cu Roma Greco-Catolică 

„Dacă zidurile acestea sar dărâma 
peste mine, eu legea nu mio las!” 

 

PR. PROF. DR. AUREL HANCU* 
 
Să vorbeşti, la un ceas aniversar, despre un 

Preot şi despre un Dascăl al tău nu este deloc uşor, dar 
este o datorie şi un semn de recunoştinţă. Cred că 
într-un fel viaţa sa se identifică întru totul cu destinul 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, o 
Biserică Martiră.  

Ştiu că în clandestinitate, pe vremea 
comuniştilor, economistul cu studii superioare, un 
exigent şi fin intelectual, Ioan Mitrofan, un fiu al satului 
ardelean, aflând de soarta grea a Bisericii 
Greco-Catolice, pe atunci o „Biserică a Tăcerii”, o 
Biserică a „Catacombelor”, a înţeles că lucrul cel mai 
important pe care îl are de făcut în viaţă, ca o chemare 

                         
* Preot dr., Târnăveni. 

şi o misiune din partea Atotputernicului Dumnezeu, 
este să se pregătească cât se poate de bine, mai 
curând ca autodidact, sub îndrumarea unui Director 
spiritual, ca să devină el însuşi Preot al acestei Biserici 
Adevărate, scoasă pe nedrept în afara Legii şi, practic, 
desfiinţată, prin Decretul 358 din 1 Decembrie 1948. 

Într-o evocare legată de Centenarul naşterii 
Î.P.S. Ioan Ploscaru, Părintele Ioan Mitrofan îşi 
aminteşte cum în satul copilăriei sale a trăit un Preot, 
Ioan Coman, cu care a ţinut peste ani legătura, la 
Alba-Iulia. Acesta zicea în ultima Liturghie, celebrată 
înainte de expulzarea sa: „Dacă zidurile acestea s-ar 
dărâma peste mine, eu legea nu mi-o las!”. Cuvintele 
acestea parcă au rămas pentru copil un legământ cu 
putere testamentară. Mama copilului Neluţu i-a vorbit 
cu admiraţie despre „fostul nostru paroh” şi aşa a 
înţeles că şi el, Neluţu, este „pui de Greco-Catolici”! 

Prima promoţie de Preoţi (1990- 1994) de după 
„Revoluţie” l-a avut pe Ioan Mitrofan, Rector şi 
Profesor. Aceasta a fost o perioadă a „ieşirii din 
catacombe” şi Ioan Mitrofan în dubla sa calitate, de 
Rector şi Profesor, nu a făcut niciodată rabat de la 
calitatea misiunii. Şi-a împlinit-o cu prisosinţă. Exigent 
cu sine, nu putea să nu fie şi cu studentul chemat a 
ajunge, un „Alter Christus”! Această primă generaţie 
de absolvenţi ai Facultăţii de Teologie „Buna-Vestire” 
din Blaj (1990-1994), cum s-a numit atunci instituţia, aş 
zice o „Generaţie de aur”, datorează foarte mult 
Rectorului şi Profesorului de Teologie Morală, Ioan 
Mitrofan: ordine şi corectitudine, disciplină, stăpânire 
de sine (mortificare) şi interiorizare, calitate în toate, 
simplitate şi sfinţenie! Sunt doar câteva din însuşirile 
atât de necesare unui viitor Preot, pe care Sfinţia sa 
le-a cultivat cu asiduitate, cu o fermitate vrednică de 
preţuire şi recunoştinţă. 

Nu ştim ce evenimente mari vor mai urma în 
viaţa Pr. Dr. Conf. Univ. Ioan Mitrofan, în afară de 
inevitabila pensionare, care survine ca urmare a noilor 
dispoziţii din Învăţământul superior, pensionare pe 
linie didactică, nu şi ca Preot. Întâia generaţie de Preoţi 
de după `89, să zicem „Generaţia Libertăţii”, aduce 
mare mulţumire, mai înainte de toate şi mai presus de 
toate, bunului Dumnezeu, apoi Mentorului lor, 
Preotului şi Rectorului – Ioan Mitrofan, acum la 
aniversarea a două decenii de la absolvirea Facultăţii 
de Teologie „Buna Vestire” din Blaj, „Cetatea Şcolilor”, 
„Mica Noastră Romă”! 
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În bucuria Domnului... 
 

MONA. GRIGORE DUMA* 
 
Detaşat temporar de la Iaşi la Institutul Teologic 

din Blaj în primăvara anului 1993, am ajuns pe dealul 
răsăritean al oraşului, unde am făcut o mica pauză, ca 
să contemplu oraşul pe care, cam din acelaşi loc, îl 
contemplase marele poet moldovean şi-l declarase, cu 
profund înţeles, Mica Roma a României. Am coborât 
dealul cu bucuria în suflet că voi trăi şi eu un timp în 
oraşul renumit de cultură şi leagăn al Bisericii 
greco-catolice din România. 

La Seminar am fost întâmpinat de zâmbetul plin 
de bucurie al părintelui rector. Mitrofan, cu care mi se 
va împleti activitatea de prefect de studii şi profesor 
pentru anul în curs. În scurt timp gândurile şi metodele 
noastre de lucru s-au sincronizat, găsindu-şi făgaşurile 
de împlinire în cadrul educaţiei teologice, intelectuale 
şi civice a studenţilor teologi. 

Despre rodnicia colaborării noastre las să 
vorbească alţii, dar la acest moment de bilanţ, m-aş 
referi la omul şi părintele Ioan Mitrofan şi la un aspect 
deloc neglijabil al personalităţii sale, aspect ce s-ar 
putea defini simplu "omul bucuriei", căci aşa l-am 
întâlnit – cu zâmbetul bucuriei – şi bucuria l-a însoţit 
tot timpul cât a durat colaborarea noastră, o bucurie 
molipsitoare. Trăia cu mare bucurie Sfânta Preoţie, în 
care începea, se lega şi se termina orice altă muncă 
încredinţată de superiorii bisericeşti. Sfânta Liturghie, 
darul prin excelenţă al Preoţiei, o celebra în fiecare zi, 
ca pe un imn de bucurie al începutului de zi. Meditaţia 
şi rugăciunea erau, desigur, momente de bucurie în 
conversaţie cu Domnul şi ele alimentau cu prisosinţă 
energia necesară pentru îndeplinirea datoriilor cu mari 
şi grele responsabilităţi ca rector şi profesor de 
teologie morală. Nu vorbim aici de bucuria efemera şi, 
adesea frivola bucurie de a descreţi frunţi sau provoca 
veselie în momente de destindere, ci de bucuria la 
care ne cheamă psalmistul: „Strigaţi de bucurie către 
Domnul.... slujiţi-i Domnului cu bucurie.. (Ps. 99). La 
aceeaşi bucurie invita şi profetul Nehemia văzând 
poporul în lacrimi la citirea Legii: „Şi nu vă întristaţi, 
pentru că bucuria Domnului este tăria voastră.” 
(Neh.8). Aceasta bucurie şi-a găsit-o şi-n compania 

                         
* Preot, Parohia Romano-Catolică, Cârlibaba, Dieceza de Iaşi. 

cărţilor, al căror înţeles l-a împărtăşit tot cu bucurie 
alumnilor. Bucuria cărţilor l-a motivat să aprofundeze 
o latura a teologiei pentru specializare. După lungi ani 
de studiu şi cercetare în domeniu, strădaniile sale vor fi 
încununate de succes obţinând titlul de doctor în 
Teologia Morală, spre bucuria proprie şi a superiorilor 
bisericeşti, dar şi spre folosul celor care vor beneficia în 
sălile de curs de învăţătura prezentată cu autoritate. 
Dacă bucuria este aşa de plăcută în momente de 
succes şi timp senin, ea trebuie acceptată şi-n vremuri 
de încercare. „Când oamenii vă vor urî, când vă vor 
alunga, când vă vor insulta... din cauza Fiului Omului... 
Bucuraţi-vă în ziua aceea şi tresăltaţi de bucurie...”. 

 
 

 
 

 
 

PAGINI REALIZATE DE  
WILLIAM BLEIZIFFER ŞI SILVIA POP 
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COMEMORĂRI 
 
IN MEMORIAM 

IOAN SĂLCUDEAN 
(1932-2014)  

 

 
Şi se făcu totuşi muritor… 
Nu-mi pot explica de ce Domnul Sălcudean mi 

se părea nemuritor. Doar el şi-o vecină din fundul 
grădinii noastre, nana Ană, se bucurau în mintea mea 
de acest statut. Al nemuritorilor. Pe care, din păcate, 
iată, şi unul, şi celălalt, l-au încălcat nu cu multă vreme 
în urmă.  

Cel dintâi, Domnul Sălcudean, fusese dăruit cu 
adâncă şi dreaptă înţelepciune – căci aşa l-am 
cunoscut în urmă cu vreo 15-20 de ani şi aşa mi-a 
rămas, pentru totdeauna, întipărit în memorie – şi asta 
nu doar pentru că ar fi fost un om bătrân, vârstă căreia 
îi surâde din totdeauna potolita cuminţenie, ci pentru 
că Cel de Sus l-a dăruit cu asemenea calitate pe care a 
probat-o şi la anii cei tineri, dar şi la maturitate şi 
senectute.  

Surâsu-i cald, îngemănat cu blândeţea chipului, 
îi dădeau o înfăţişare distinsă, mult plăcută inimii mele. 
El nu se impunea prin statura fizică, în privinţa asta 
Natura arătându-i-se mai puţin darnică, dar cucerea cu 
atât mai puternic prin ţinuta-i morală aleasă. Fină şi 
remarcabilă moralitate! Nu vorbea mult, părea scump 
la vorbă, dar ceea ce afirma, cu toată hotărârea făcută, 

devenea normă. N-a fost omul poveştilor şi-al 
vorbăriei goale, lipsite de miez. El a fost omul faptei 
şi-al împlinirilor. N-a fost un povestitor, ci mai degrabă 
un povăţuitor. Al multora şi al atâtor domenii. 

Fusese de mai multe ori în casa noastră. Şi la 
Roşia, şi la Alba. Asculta cuminte ceea ce era de 
ascultat, după care, de la o vreme, pe nesimţite, se 
desprindea din grup şi se îndrepta spre bibliotecă. Să 
vadă ce se mai poartă, ce are şi ce ar trebui să mai 
caute pentru biblioteca sa, cu destinaţie publică, sau 
ce are şi ce nu are din cărţile mele. Se apropia apoi de 
mine şi-mi şoptea uşor la ureche: Asta puteţi să mi-o 
daţi? Că nu o am! Şi aşa, de fiecare dată, pleca de la 
noi cu braţul încărcat şi cu sufletul împăcat. Trăire pe 
care şi eu o resimţeam, cu nimic mai prejos, alăturată 
celei a Domnului Sălcudean. 

Îl sunasem de Paşti. Îmi răspunsese dintr-un 
spital, de geriatrie, îmi precizase, răspuns care nu mă 
alarmase mai defel, gândind la menirea unui 
asemenea aşezământ al sănătăţii. Sunt bine acum!, mă 
liniştise încă dintru început. M-au încercat ceva 
probleme de tensiune. Încrezător în soarta lui, nu-mi 
făcusem gânduri de nici un fel, şi cu atât mai puţin 
gânduri negre. 

I-am fost nu de puţine ori tovarăş de drum. Prin 
peregrinările noastre pe la acţiunile Astrei ne purta cu 
toată grija, chiar ca un părinte, fără leac de supărare, 
deşi uneori ar fi avut motive întemeiate să o facă. Dar 
nu, Domnul rămânea mereu acelaşi om, calm, domol, 
pe buze mereu cu acelaşi surâs. Nu-i era deloc greu, la 
anii ce-i număra, să se pornească la drum, astfel că 
vorba cronicarului unde nu gândeai, acolo îl aflai i se 
potrivea de minune. Întrebat de Puşa dacă nu se teme 
să mai pornească la drum, la drumuri aşa de lungi 
precum cel de la Tokio, a răspuns mai în glumă, mai în 
serios, dar cu aceeaşi seninătate: Plec, Doamnă Puşa, 
să nu mă găsească acasă Doamna cu coasa! 

Şi iată că l-a aflat totuşi. Chiar acasă fiind. 
Şi iată-l pornit şi pe cel din urmă drum. Pe care 

eu nu-l întrevedeam nicidecum într-un viitor nici 
măcar apropiat.  

Şi-atât de iute şi de surprinzător pornit! 
Sit tibi terra levis! 

IOAN POPA 
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POEZIE
  

SUNT SCLIPIRI 
 
Sunt sclipiri în cugetare, 
Ca stele în întuneric, 
Fiecare dintre ele 
Pot dezvolta un generic. 
 
Ele dau aripi gândirii, 
În zbor care te înalţă; 
Meditaţii despre lume, 
Existenţă şi viaţă. 
 
Spiritul îţi înfloreşte 
Cugetările-n gândire; 
Aripile cugetării 
Te înalţă în trăire. 
 
De la cuget ai povaţă 
Cum ajungi să te-mplineşti, 
Să-ţi desăvârşeşti fiinţa; 
Cugetând simţi că trăieşti. 
 
Îţi amplifici energia 
Pentru noi şi noi chemări; 
Spiritul ţi se dezvoltă 
Prin trăiri şi cugetări. 
 
 
SPERĂ TRUDIND ŞI VISEAZĂ 
 
Speră trudind şi visează, 
Stăruinţa te învaţă; 
Crede cu trăire-n fapte 
Şi-n credinţa ce te-nalţă. 
 
Visul are împlinire 
De-ţi urmezi calea chemării; 
Speră trudind şi visează 
Dăruindu-te visării. 
 
Cel ce şi-a legat destinul 
De ogor, în varii planuri, 
Speră trudind şi visează, 
La recoltele din lanuri. 
 
Când savantul sau artistul 
Urmăresc o împlinire, 
Speră trudind şi visează 
Vis şi trudă-ntr-o zidire. 
 

Truda să-ţi urmeze visul 
Ce noi speranţe creează 
Şi-nflăcărează dorinţa; 
Speră trudind şi visează. 
 
 
CLIPĂ DUPĂ CLIPĂ 
 
Clipă după clipă trece 
Timpul fără încetare, 
Viitorul e speranţă, 
Dorinţă sau resemnare. 
 
Fiecare timp marchează 
Momentul pentru o faptă, 
Care cere şi gândire 
Şi decizie-nţeleaptă. 
 
Treci prin timp clipă de clipă, 
Fiecare clipă-i mare, 
Folosită are roade 
În fapte şi cugetare. 
 
Rodul clipei îl culege 
Cel care-o înscrie-n faptă; 
De-o risipeşti pierzi viaţă, 
Timpul trecător n-aşteaptă. 
 
Viaţa ne înscrie zilnic 
Împlinire sau risipă; 
Zilnic câştigăm sau pierdem 
Timpul, clipă după clipă. 
 
 
NU ETALEAZĂ PETALE 
 
Nu etalează petale 
În varii structuri şi culori, 
Spicul de grâu este sobru 
Format din esenţe de flori. 
 
Gătită ca să rodească, 
Floarea de grâu nu frapează, 
Rodirea ei duce spre pâine, 
Ea plinul din bob etalează. 
 
Nu e-ncărcat de arome, 
Galante structuri şi culori, 
Spicul de grâu este sobru, 
Dar poartă esenţe de flori!... 

SONETUL DRUMEŢIEI 
 
Leagănă-te ram de brad 
Cum te vor vânturile 
Şi îmi du gândurile 
Ce la mine găsesc vad. 
 
Drumeţind pădurile 
De foioase şi de brad, 
Gândurile grele-mi scad 
Şi-nfloresc visările. 
 
Drumeţiile-mi sunt leac; 
Iar în codrul înfrunzit, 
Prieten am orice copac. 
 
Drumeţind sunt răsplătit, 
Găsind multdoritul leac, 
Liniştea ce mi-am dorit. 
 
 
VÂRSTNICUL 
 
Vârstnicul ce nu-şi trăieşte 
Tinereţea ce-o mai are, 
Uită că la orice vârstă 
Tinereţea e o stare. 
 
Starea ta de tinereţe 
Şi viaţă-n armonie, 
Sunt fapte ce le poţi face; 
Să le faci cu bucurie. 
 
Greul vârstei mereu creşte, 
Cresc şi amintiri trăite, 
Dar la fiecare vârstă 
Trăieşti fapte inedite. 
 
Şi cum orice bucurie 
E durerii alinare, 
Bucurie-ţi fie fapta 
Şi a greului uitare. 
 
Înţelege vrednic viaţa 
Trecând peste ce îl doare, 
Vârstnicul care-şi trăieşte 
Tinereţea ce-o mai are. 
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DIN CE AI TRĂIT 
 
Din ce ai trăit în viaţă 
Amintiri încep să nască, 
Cu vârsta sunt mai prezente 
Şi-n valoare-ncep să crească. 
 
Anii care trec ca valuri 
Fără să ne dea de ştire, 
Prind în fiecare vârstă 
Ca o perl-o amintire. 
 
După valuri de speranţă 
Efemere-n tinereţe, 
Rămân ca loc de refugiu, 
Amintiri la bătrâneţe. 
 
Înflorirea lor aduce 
Gânduri bune, mângâiere, 
Alteori ne sunt ca leacuri 
În ceas trist şi la durere. 
 
Nu-ţi alunga amintirea, 
Cheam-o să te însoţească, 
Când anii sporesc în urmă 
Iar în faţă să descrească. 
 
 
O LUMINĂ 
 
Omu-şi caută de veacuri 
Răspuns la destinul lui; 
Este-o taină întruparea 
Şi zborul sufletului. 
 
În infinitatea lumii, 
Timp şi spaţiu infinit, 
Omul este o sclipire 
Cu-nceput şi cu sfârşit. 
 
Derularea existenţei, 
Cartea vieţii ce şi-o scrie, 
Se cunoaşte când începe 
Cum se-ncheie, cine ştie? 
 
Existenţa lui apare 
Ca un vis în înălţare; 
Începutul şi sfârşitul, 
Permanentă întrebare. 
 
E lumină din lumină, 
O minune a zidirii 
Lumii în care există, 
E-o icoană a urzirii. 
 
 

PASIUNEA-I DĂRUIRE 
 
Pasiunea-i dăruire, 
Viaţă adevărată, 
E speranţă, e iubire 
Şi împlinirea visată.. 
 
Ea îţi domină gândirea 
Şi-ţi amplifică dorinţa, 
Pasiunea-i suferinţă 
Când se pierde şi speranţa. 
 
Preţul pasiunii tale 
Este trudă, sacrificiu; 
Cei fără de pasiune 
O consideră capriciu. 
 
Sunt şi pasiuni alese 
Ce te-nalţă-n dăruire; 
Altele sunt rătăcire 
Ce te duc la năruire. 
 
Ne-mplinită pasiunea 
E o grea nedumerire. 
Dacă-ţi împlineşte visul, 
Pasiunea-i fericire. 
 
RITORNELĂ DE SUFLET 
 
Dăruind sincer o floare  
Este un semn de nobleţe, 
Un gest de mare valoare. 
 
Floarea care-o dăruieşti  
Este ca o torţă vie 
Pentru cel ce-l îndrăgeşti. 
 
E-o lumină sufletească 
Torţa-floare dăruită 
Iubirea s-o înflorească. 
 
Torţa-floare dăruită 
E semn de trăiri înalte 
Şi viaţă fericită. 
 
De-nţelegi a ei candoare 
Visu-ţi este mai înalt 
În trăiri de sărbătoare. 
 
E o clipă de visare 
Şi-o trăire sufletească, 
Dăruind sincer o floare. 
 

CEI DRAGI 
 
Nu poţi fi doar pentru tine, 
Trăim şi prin ce iubim; 
Iubirea ne completează, 
Şi prin ea ne împlinim. 
 
Atunci când din întâmplare 
Pe cei dragi nu îi mai ai, 
Simţi iubirea ce-ai trăit-o 
Când nu ai cui s-o mai dai. 
 
Uitarea nu poate şterge 
Gândurile ce te prind; 
Nu doreşte vindecare 
Cel ce suferă iubind... 
 
Pentru a avea iubirea, 
Să ai raţiunea trează 
Să-ntreţină pasiunea; 
Iubirea te completează. 
 
 
AVERE SUFLETEASCĂ 
 
Ca părinte, rostul vieţii  
Are înţeles mai clar; 
Dulce-avere sufletească 
De la copii ai în dar. 
 
Doar iubirea părintească 
Este-o nobilă avere; 
Sufletul se-mbogăţeşte 
Şi te bucuri în tăcere. 
 
Ne desăvârşim viaţa 
Şi ne dăruim în fapte 
În folosul lor şi suntem 
Mai senini şi buni în toate. 
 
Te vezi în copii pe tine, 
O neştearsă amintire, 
Ce îţi este mângâiere 
Şi izvor de-nsufleţire. 
 
Răsplata care rămâne  
Când copiii-ncep să crească 
Şi ajung apoi în viaţă 
E avere sufletească. 
 

LEON SORIN MUNTEAN
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Grădinarul 
 
Rugii dimineţilor de aur scânteie-n amintire 
Năvoade pline abia purtând povara 
Se rumenesc în mine corfe cu fructe pline 
De bunătate toate, candide, preapline 
Se înalţă lacrimi, zboară peste valuri 
Macii roşii toţi lucesc în ochii tăi 
Cuptor în falnică văpaie poartă 
Ca pâinea grâu-n spicul ei 
Dragostea nestinsă de amiază 
Te port adânc, în locuri neumblate 
De tălpile cu tină, roase de păcat 
Creşti ca o floare albă în grădină 
Atinsă de o adiere suplă în mişcare 
Călcâiul tău păşeşte în nisip fierbinte 
Un voal subţire peste braţul tău, 
Lumina se revarsă cascadă, 
Iar luna noaptea-i un magic felinar 
Tot azurul e adormit în noi. 
 
 
Grădina 
 
Rodesc gutuii în livadă sub soare ucigaş 
Şi buzele răcoarea o caută-n zadar 
E un preludiu veşnic, e magica vâltoare 
În care totuna-i un rege ori un serv. 
În must e-acum grădina 
Sevele se scurg şi sămânţa e aleasă 
Sub miresme cerul în beţie cade 
Rodiile le stoarce de amor 
Grădinarul în pivniţă adoarme. 
Cerule darnic, e un masiv galop 
De fiinţare şi dragoste huzur 
Lumina se revarsă-n plină vară 
Gâlgâie lichidul dulce în fructu-n pârg 
Braţe de îndrăgostire cerul îl aleargă 
Şi cred în veşnicia clipei de amor. 
Trezeşte-mă şi varsă peste mine ploaia 
Rece şi mă scapă din vuietul tumult 
Ce prădează tot ţinutul cu coardele zbătânde 
Dar, de-s alungat de frumuseţe, nu mai sunt! 
Unde eşti tu, lacrimă a zorilor gingaşi, 
Să te-altoieşti pe fiinţa mea-n văpaie 
Să dezlegi misterul, legat cu trei lăcate 
Şi s-aduci tu iară ce a fost pierdut  
Prima vară şi pocalul umplut 
Cu iubirea dulce şi vinul neştiut? 
 
 
 
 

Piersicii 
 
Agăţat de gâtul tău sub piersicii în pârg 
Stam stelele să le apuc pe toate 
Şi coapte ca amiezile din piersici 
Să le storc de must în şoapte. 
Împroşcaţi cu lumină noaptea toată se deschide floare, 
Tresar sub rugii nopţii şi raiuri pline port 
În suflet se aprinde ruga, din colivie zboară cântecul spre slăvi 
Timpul îl ascund în buzunar, diamantele le las alături 
Şi-n gândul lin curgând mă-mbăt de ochii tăi limpezi 
Golind luna de strălucire. 
O fluturare de vânt în piersicii rodind, 
E atâta de fierbinte printre ramuri 
Pasc îngerii în valuri, vin la cules în alai 
Râvnind la pământescul rai 
Să toarne o clipă printre piersicii arzând. 
Eu prind sânul pârguit al iubitei şi degetele mi-aleargă deja  
Ca roibi nărăvaşi pustiind în cale totul 
Văd fecioare torcând din stele 
Fire aurii împletindu-se în curcubee. 
Un tunet! Trrr! Îmi prind în braţe-aleasa 
O sărut cu fragii vâltoriţi de vântul iureş 
Buzele aprinse ca dangătul de clopot 
Gust piersicile verii mustind  
Şoaptele în palme cu grijă le adun 
Să nu rănească iarba-n rugăciune, 
Noaptea cerul scuturând, să cadă-n coacere livada 
Să grăiască-n limbi divine de atâta roade pline. 

 
Gutuii 
 
Tu duci o lădiţă de gutui pârguiţi 
La gât porţi un şal galben pe care îl adie vântul 
Gândul se ridică dincolo de malul albastru 
În strunele unei viori care plânge duios 
Se scutură arborii de frunze arămii 
Ce duc dorul pământului, dor de-a se întoarce acasă. 
Poţi să fii un stâlp înalt care atinge cerul 
O clepsidră prin care se cern pulberi de aur din azur 
Fără limbă care să lovească clopotul timpului. 
Şi doar bătăile inimii mărşăluiesc pe alei 
Pe care dragostea noastră a scris-o pe pietre 
Şi pe mugurii care se nasc nesfârşit 
Ca lacrimile ierbii pe care le şterg razele soarelui dimineaţa. 
Te iubesc atât de mult şi te port în ulciorul divin, 
Te îngrijesc aşa cum Dumnezeu duce-n pârgă lanul de grâu. 
Mă găseşti în uşa pivniţei şi îmi dai lădiţa cu gutui, globuri de aur, 
Îmi întind braţul şi te cuprind, te sărut cu dragoste 
Iar parfumul galben se face coviltire peste noi, 
O îmbrăţişare caldă în toamna cea plină de rod 
Când grădina se mută în noi ca să se odihnească.  

LÖRINCZI FRANCISC MIHAI 
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Să fii poet 
 
să fii romantic şi să fii un martir, 
să fii apatic şi să fii în delir, 
să fii ruşinea încercată pe dos, 
să fii degeaba şi să fii cu folos. 
 
să fii pervers din exces de pudoare, 
să fii timid şi să dai din picioare, 
să fii creştin şi să-njuri dumnezeii, 
să fii dorinţa şi chinul femeii. 
 
să fii ascet şi să umbli prin lume, 
să fii sărac şi cu multe volume, 
să fii iubit şi să fii împotrivă, 
să fii frumos şi urât deopotrivă. 
 
să fii nebun şi să-ţi simţi nebunia, 
să fii damnat şi să speri veşnicia, 
să fii bolnav şi să vrei să te doară, 
să fii poet şi poeţii să moară. 

 
 

Eu la pătrat 
 
viaţa este zero, la puterea doi 
şi rămâne zero, nuli suntem şi noi 
 
viaţa-i primul număr, împărţit la doi 
rămâne jumate, restul la gunoi 
 
viaţa-i radicalul din divinitate 
şi rămân doar sfinţii fără de păcate 
 
viaţa este sfera, cercul şi pătratul 
scotocind prin toate, aflăm rezultatul 
 
viaţa e triunghiul, dreptele catete 
şi rămâne unghiul fără epitete 
 
viaţa e obtuză, până-n infinit 
şi rămâne punctul, singur şi uimit 
 
viaţa-i printre puncte, o mulţime vidă 
şi rămâne moartea... singură, rigidă 
 
viaţa este zero, zero absolut 
la puterea doi, un necunoscut 
 
viaţa e un calcul – simplu – cum sunt Eu 
însă Eu² = Dumnezeu 
 
 

Ceva din mine caută ceva 
 
Ceva din mine caută singurătatea, ceva caută oamenii. 
Bine că am ce alege. 
Ceva din mine caută lumina, ceva caută întunericul. 
Bine că pot arde, bine că mă pot stinge. 
Ceva din mine caută liniştea, ceva caută larma. 
Bine că există cuvântul. 
Ceva din mine caută moartea, ceva caută nemurirea. 
Bine că există cerul. 
Ceva din mine caută ceva din tine. 
Bine că există iubirea. 
Ceva din mine caută adevărul, ceva caută minciuna. 
Bine că există cugetul. 
Ceva din mine caută totul, ceva caută nimicul. 
Bine că există ceva care caută ceva. 
Ceva din mine caută suferinţa, ceva caută alinarea. 
Bine că există lacrima. 
Ceva din mine caută fericirea. 
Bine că există speranţa. 
Ceva din mine caută agonia, ceva caută extazul. 
Bine că mai pot să respir. 
Ceva din mine îl caută pe Dumnezeu, 
ceva îl caută pe diavol. 
Bine că am în cine să cred şi de cine să mă lovesc. 
Ceva din mine caută uitarea, ceva caută amintirea. 
Bine că mai există visele. 
Ceva din mine caută o secundă, ceva caută un minut, 
Ceva caută o oră, ceva caută o zi, ceva caută o lună, 
Ceva caută un an, ceva caută o viaţă, 
Ceva caută mereu ceva. 
 
 
Guru amnezic 
 
secundele s-au adunat într-o sectă 
condusă de un guru 
amnezic 
 
traficant de nisip 
în spaţiul îngust 
al clepsidrei 
 
secundele s-au adunat 
ca morţii-n cimitir 
aşteptând numărătoarea 
inversă 
 
degeaba 
 
o nouă istorie începe 
istoria clepsidrei 
pe jumătate plină 
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de lăcomia unui guru 
amnezic 
 
 
Prizonier 
 
uneori urăsc lumea 
pentru că există fără mine 
uneori mă urăsc 
pentru că exist fără lume 
şi între aceste stări diforme ale existenţei 
mă întreb cum este să iubeşti cu adevărat 
lumea aceea care există fără lume 
şi eul acela care există fără eu 
ceea ce scriu este o poezie 
ruptă din realitatea fantomatică 
împrejmuită cu garduri înalte de sârmă ghimpată 
zornăie din lanţuri neliniştea durerii 
fiinţa mea aflată în pragul nebuniei 
visând la ultimul zbor către lumea 
de dincolo de lume 
 
 
Festina lente 
 
năucitoare clipe, poeme indecente, 
aceasta este viaţa, un vis: festina lente, 
calvarul cu cocoaşă, copita de argint, 
cu fiecare vorbă încerc să nu vă mint, 
cu fiecare scrâşnet un gând se domoleşte 
în fiecare faptă o moarte mă păzeşte, 
aceasta este viaţa, un vis: memento mori, 
adu-mi mereu aminte, pleca-vor călătorii, 
la margine de cale doi oameni se iubesc, 
privindu-i cu tristeţe şi eu îmbătrânesc… 
nu-mi place vinul ăsta cu gust de scorţişoară, 
nu-mi place nici izbânda pe calea cea uşoară, 
aceasta este viaţa: de gustibus; nu-ţi place? 
trăieşte altă viaţă sub altă carapace! 
şi crucea, ce e crucea, şi ce poteci arată? 
poteca spre vecie şi cea spre niciodată? 
şi corpul, care corp se va arde-n crematoriu? 
şi lumea, care lume trăieşte-n purgatoriu? 
aceasta este viaţa, un veni, vidi, vici, 
o scurtă nebunie cu dragoste şi vicii, 
tu scrie, lasă joaca, poeme indecente, 
aceasta este viaţa, un vis: festina lente! 
 
 
Exil 
 
Exil în camera obscură, 
Acolo unde timpul static 

Încremeneşte o figură, 
Sfârşitul unui enigmatic. 
 
Exil în camera de gardă, 
Înconjurat de reci halate, 
Lumina-ncepe brusc să ardă, 
Pupila-n ochiul stâng se zbate. 
 
Exil în maximul pericol, 
Globule albe decedate, 
De la magnific la ridicol 
Te-aruncă dulcile păcate. 
 
Exil în camera de veghe, 
Exil în starea hibernală, 
Exil la miile de leghe, 
Exil în groapa comunală. 
 
 
Marea singurătate a zborului 
 
adevărata lume este a celor singuri 
ştii şi totuşi te pierzi în mulţime 
mergi lovindu-i cu umerii 
pe toţi ceilalţi 
şi nimeni nu-şi ridică 
perechea ascunsă de aripi 
poate că lumea este toată a ta 
a celui rătăcit printre oameni 
şi cine să zboare 
şi cine ştie calea 
spre marea singurătate a zborului? 
 
 
Cer fără scări 
 
poţi să priveşti aşa la Cer 
ca înecatul la suprafaţa apei 
nimeni, dar nimeni nu-ţi întinde o mână 
 
poţi să priveşti aşa la Cer 
ca la o ţesătură fină de stele 
cu care moartea-ţi acoperă ochii 
nimeni, dar nimeni nu-ţi întinde o mână 
 
şi mai poţi să priveşti aşa la Cer 
ca la tavanul vecinului de deasupra 
care se uită la tavanul vecinului de deasupra 
 
Dumnezeu locuieşte la ultimul etaj 
într-un Cer fără scări 

IONUŢ CARAGEA 
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PROZĂ 
 

DRUMUL SPRE CER – UN COLŢ 
DE RAI PĂMÂNTESC 

 

 
 
Drumul de la Cugir la Cer, cu maşina, a durat 

aproximativ o oră. Am trecut prin comuna Vinerea, 
apoi prin Şibot şi – după ce ne-am abătut de la şoseaua 
Alba Iulia – Orăştie – am traversat linia ferată intrând 
pe lunca Mureşului, în zona tarlalelor CAP-ului din 
satul Băcăinţi, care aparţinea administrativ de comuna 
Şibot, dar medical de Cer (în Băcăinţi se găsea 
dispensarul unde voi rămâne un an de zile). Pentru a 
ajunge în Băcăinţi am traversat Mureşul cu un « pod 
plutitor », ancorat de o parte şi de alta a Mureşului cu 
un cablu solid, fixat pe ambele maluri pe stâlpi de 
beton. Acest pod mobil se numea brod. Am traversat 
deci Mureşul, cu brodul, pentru prima oară în viaţa 
mea. Brodul funcţiona în permanenţă, zi şi noapte. 
Acesta era acţionat de forţa apei, sub supravegherea 
strictă a trei localnici, care lucrau prin rotaţie, câte unul 
în schimburi de 12 ore, numiţi cinaşi. De ce cinaşi? 
Pentru că traversarea peste Mureş a oamenilor, în 
absenţa maşinilor, căruţelor etc. se realiza cu barca, în 
acelaşi sistem de ancorare, barca purtând numele de 

cin. Am avut mari emoţii la prima trecere cu brodul. Pe 
parcurs am observat că brodul transporta care cu 
lemne, fân, etc. Trecea cu brodul, înspre şi dinspre 
terenurile agricole şi camionul CAP-ului încărcat cu 
grâu, porumb, cartofi. Pe parcursul stagiului meu de 
ţară am traversat Mureşul, cu cinul sau cu brodul, de 
zeci de ori. 

Odată traversat Mureşul am ajuns în satul 
Băcăinţi, primul popas pe care l-am făcut fiind la 
dispensarul medical. Cred că acum se impune o mică 
explicaţie suplimentară, pentru ca cititorul să înţeleagă 
mai bine „implicarea” satului Bacăinţi, în relaţie cu 
comuna Cerul Băcăinţi, unde eu am fost repartizat ca 
medic de dispensar medical rural. Băcăinţul, sat aşezat 
pe malul drept al Mureşului, era situat aproape faţă în 
faţă cu comuna Aurel Vlaicu (numită anterior Binţinţi), 
aflată pe malul stâng al Mureşului, la şoseaua 
naţională şi calea ferată Alba Iulia – Orăştie. Din punct 
de vedere administrativ satul Băcăinţi împreună cu 
satul Sărăcsău (aflat înspre comuna Blandiana), 
aparţineau de comuna Şibot şi nu de Cer. In satul 
Băcăinţi – aflat în drumul către Cer – se găsea un 
dispensar medical mare, construit în anii ’60, 
dispensarul unde voi locui şi pe care îl voi gestiona eu 
pe parcursul unui an (voi reveni în cele ce urmează 
asupra dispensarului din Băcăinţi). In anii ’50 – ’60 
Băcăinţul era comună, iar Cerul şi Sărăcsăul erau sate 
aparţinând de această comună. Odată cu 
reorganizarea teritorială a ţării în judeţe, Cerul a 
devenit comună, iar Băcăinţul a fost retrogradat la 
statut de sat. De aici o rivalitate, mocnită, între 
Băcăinţi (sat aflat pe malul Mureşului, deţinând 
terenuri întinse pe lunca Mureşului, la vremea 
respectivă aparţinând CAP-ului, anterior cu gospodari 
bogaţi, deţinând proprietăţi funciare importante) şi 
Cer, situat pe culmi deluroase înalte – unele 
submuntoase –, cu teren arabil puţin, dar cu multe 
livezi, oameni crescători de animale, la vremea 
respectivă zona fiind necooperativizată.  

De la dispensar – unde nu am zăbovit mult timp 
– am plecat înspre Cer, traversând Băcăinţul, cu 
intenţia de a ajunge la început la primăria din Cer. 
Drumul până la Cer se află situat în cea mai mare parte 
pe marginea unui curs de apă, care coboară din Cer – 
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şi care poartă tot denumirea de Cer – curs de apă care 
se varsă în Mureş (în partea de jos a cursului, în 
Băcăinţi localnicii îi spun pârâul Băcăinţului). Acest 
pârâu, când la Cer plouă torenţial, devine un curs de 
apă foarte rapid, ce antrenează un mare volum de apă, 
soldat cu distrugeri de podeţe, garduri şi gospodării. La 
început de noiembrie, când l-am văzut prima dată, 
pârâul Cerului era « liniştit” producând un zgomot de 
fond discret determinat de căderea apei de pe o piatră 
pe alta, într-o combinaţie acustică greu de reprodus, 
dar nicidecum discordantă, aş zice chiar plăcută 
auzului. După ploaia din ziua precedentă, în timp ce ne 
îndreptam înspre Cer a răsărit soarele, un soare blând 
şi timid de toamnă. Imediat după ce am ieşit din 
Băcăinţi au apărut câteva petice de pădure arămie, 
între care se delimitau – sub diverse forme – livezi de 
pomi fructiferi desfrunziţi, între care se distingeau meri 
ce purtau încă pe crengi fructele – roşii – din belşug. 
Din loc în loc, la distanţă unele de altele, se zărea câte 
o casă, modeste ca mărime, construite – majoritatea – 
din piatră de râu. M-a frapat, de la bun început, 
utilizarea frecventă a pietrei în construcţiile 
gospodăreşti. O întâlneai la zidurile caselor, marea 
majoritate a acestora având şi cerdacuri din piatră, la 
anexele gospodăreşti (grajduri, şoproane, şuri, 
hambare) şi în totalitatea gardurilor ce împrejmuiau 
aceste construcţii. La unele construcţii mai mici 
(hambare, şoproane), chiar şi la acoperişuri se utilizau 
lespezi pe piatră. Aspectul global era al unor 
construcţii cu reale valenţe strategice, emanând un 
sentiment de forţă, de neclintit, care inspira la început 
călătorului un sentiment oscilând între prudenţă, 
respect, poate chiar teamă. Rugând şoferul maşinii să 
oprească în faţa unei asemenea gospodării, aflată în 
apropiere, peste apa Cerului şi ieşind din maşină, ne-a 
impresionat, pe lângă aerul de toamnă târzie şi un 
„concert” – probabil provocat de prezenţa noastră în 
apropiere – susţinut de gâşte, curcani, raţe, găini, 
bibilici. Se detaşau, intermitent, având probabil rolul 
de „solişti în canon” behăitul unor oi, grohăitul unor 
porci uriaşi sau mugetul unor viţei. Chiar dacă nu am 
ajuns încă la Cer, pe drumul către acesta pot afirma că 
am întâlnit un colţ de Rai pământesc. M-am întrebat 
atunci, retoric: Cum va fi oare la Cer? Vă voi spune în 
cele ce urmează.  

După aproximativ un sfert de oră de mers cu 
maşina, pe drumul ce însoţea firul apei, printr-un 

veritabil defileu, având de o parte şi de alta dealuri 
înalte ce se prăvăleau destul de abrupt înspre noi, pe 
care zăream din loc în loc case după tipicul descris, 
înconjurate de livezi şi pajişti împrejmuite cu garduri 
de lemn (bârne aşezate longitudinal), sau împletite din 
nuiele, valea s-a deschis progresiv şi a apărut o clădire 
mai mare, cu mai multe camere, înconjurată de un 
gard de beton, pe care flutura drapelul tricolor. Acolo 
este primăria, situată în centrul comunei, mi-a spus 
domnul director David. In centrul comunei? Eram 
puţin derutat, pentru că până în acel moment nu am 
avut câtuşi de puţin senzaţia că mă aflu într-o comună. 
Pentru mine noţiunea de comună – în sensul în care 
erau comunele şi satele copilăriei mele – presupunea 
existenţa unei/unor străzi principale intersectate de 
altele, la toate acestea întâlnindu-se, aşezate una 
lângă alta, case cu faţada înspre stradă, cu poartă de 
lemn sau fier, eventual fixate în zid, cu uşă separată 
(“uşiţă”) de intrare pentru oameni sau animale mici, cu 
gard la stradă din scânduri de lemn, eventual cu 
fundaţie de beton deasupra căreia se întindea gardul 
de fier forjat. De cele mai multe ori între case şi gard se 
găsea o mică grădiniţă cu flori. In spatele caselor, de 
regulă cu două, sau trei camere, pe care le-am întâlnit 
în copilăria mea, se găseau bucătăriile (de vară), 
numite boacăze la Micăsasa – comuna copilăriei mele 
– după care urmau cuptorul de pâine şi hambarele 
pentru cereale (uneori aflate sub acelaşi acoperiş). In 
continuarea acestora, în profunzimea curţii se găseau 
grămada de lemne, coteţele de porci şi – în fundalul 
curţii – şura pentru fân, adăpostind în centru sau de o 
parte, grajdul de vite. In spatele şurii, se găsea o 
grădină pentru legume şi zarzavaturi, unde se găseau 
de obicei şi câţiva pomi fructiferi. Tot în grădină, în 
apropierea şurii, se aflau jireada de paie şi grămada de 
gunoi de vite. Nimic din prototipul gospodăriei 
ţărăneşti de pe valea Târnavelor, pe care am schiţat-o, 
nu se regăsea în priveliştea din faţa ochilor. Ceea ce 
m-a surprins şi mai mult a fost faptul că la unele case 
grămada de gunoi se găsea înspre poartă. Şura, 
frecvent necăptuşită (fără pereţi), era situată în 
lateralul casei. Adeseori, casele erau mai sus situate şi 
de la intrarea în curte până la acestea erau grădini de 
zarzavat. Grajdurile uneori erau detaşate de şură, 
aflându-se sub acoperiş propriu. Coteţele de porci se 
găseau frecvent într-o bătătură aflată pe o porţiune de 
teren relativ drept (“oblu” cum se spunea la Cer). 
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Fântânile pentru apa potabilă erau săpate în imediata 
apropiere a caselor, la începutul grădinilor de fructe şi 
zarzavat. Interesant, dar probabil din raţiuni de teren şi 
– inspirat din punct de vedere igienic – troacele 
(jghiaburile) folosite pentru adăpatul animalelor nu 
erau în imediata apropiere a fântânii, ci mai la distanţă, 
de obicei în apropierea grajdurilor. Apa trebuia dusă cu 
găleata pentru a le umple, alteori – dacă terenul avea 
o pantă mai mare – apa cădea, mecanic, prin şanţuri 
pietruite, direct în troaca de adăpat a animalelor. Era o 
cu totul altă distribuţie a anexelor gospodăreşti, nouă 
şi interesantă pentru mine. In spatele tuturor acestora, 
până departe către pădure, se zăreau din loc în loc pari 
împlântaţi în pământ, semn că acolo au fost, pe 
perioada verii, căpiţe mari de fân ce trebuia ancorate 
bine (terenul fiind în pantă), până când erau duse în 
şuri. Pe la Micăsasa, dar mai frecvent la Chesler sau 
Făget – alte sate pe care le-am cunoscut în copilărie – 
aceste căpiţe de fân ancorate se numeau boghiuri. Un 
alt element, frapant pentru mine, faţă de ce ştiam din 
satele copilăriei mele, era numărul mic de oameni, 
ici-colo câte unul, care se găseau pe lângă case sau 
anexele acestora, uitându-se, cred eu, nu neapărat la 
noi, ci la faptul că s-a oprit o maşină. Impresia mea era 
că aveau privirea pierdută, undeva departe în neant. 
Numărul relativ mic de oameni, frecvent mai în vârstă, 
în zi târzie de toamnă, ce se găseau împrăştiaţi pe 
culmi de diverse înălţimi, ne-a dat senzaţia că parcă 
timpul s-a oprit din a sa curgere imemorială, iar că noi, 
cei trei „pelerini spre Cer” suntem martorii tăcuţi ai 
acestuia mister. Acestea au fost trăirile mele în 
momentul în care maşina s-a oprit în faţa primăriei din 
Cer. Aici am revenit însă repede la realitate.  

La primărie era toată lumea „la datorie”. Ne-am 
îndreptat înspre biroul primarului. Ne-a primit cu 
foarte mare respect şi deferenţă domnul primar 
Munteanu Ioan, un localnic în jur de 60 de ani, care la 
vederea directorului David, a exclamat: „Bine aţi venit 
pe la noi domnule director, că-i mai bine să veniţi 
dumneavoastră la noi, decât noi la dumneavoastră, la 
spital”. De la bun început mi-a făcut impresia unui om 
de omenie, simplu, dar cu foarte mult bun simţ. 
Această impresie mi s-a confirmat întru totul pe 
parcursul anului pe care l-am petrecut la Cer. 

Domnul director m-a prezentat primarului ca 
fiind noul medic al comunei. Primarul – după ce mi-a 
întins mână a spus: „Bine aţi venit domnule doctor şi 

să vă sâmţâţi bine la noi”. Mi-a mai spus o propoziţie 
(de fapt o frază), ceva în genul în care, dacă îmi văd de 
treabă, nu o să am nici o problemă, deoarece oamenii 
sunt cu bun simţ şi paşnici. Acest lucru se va adeveri 
întru totul pe parcurs. După aceste prime momente, 
primarul – pe un ton moderat accentuat – a strigat: 
„Ni-cu-la-e!” Pentru moment am fost dezorientat. Nu 
ştiam la cine se referă. In scurt timp, de ordinul 
secundelor, uşa de la biroul primarului s-a deschis 
uşor, pe jumătate şi a intrat un om de statură medie, 
slăbuţ, cu căciula în mâna stângă, lipită de corp, care a 
spus sec: « Să trăiţi! » Domnul primar ne-a spus că 
Niculae este omul de serviciu de la primărie, cel care 
« cunoaşte toate problemele » oamenilor din cele 10 
sate aparţinătoare comunei. Eu medic la Cer şi în 10 
sate? Am simţit atunci un nou impuls în tentativa de a 
mă trezi din reveria drumului spre Cer. Primarul i-a 
cerut lui Niculae să anunţe ca „întreg activul primăriei” 
să se prezinte, cât mai repede în biroul său. Primul 
care a venit, dintr-o cameră alăturată, a fost secretarul 
primăriei – Iacob Vasile – cel despre care directorul 
direcţiei sanitare Alba, doctorul Vulcu, mi-a spus cu o zi 
în urmă că este „reclamantul de profesie”. Era un om 
înalt, cu părul cărunt, având în jur de 50 de ani. Ochii îi 
mergeau, precum radarul, când în stânga, când în 
dreapta. Încerca un zâmbet forţat, dar a reuşit doar 
nişte grimase. Au urmat viceprimarul Jurj Aurel, şeful 
de post, plutonierul major Crişan Ducu şi adjunctul 
acestuia, sergentul major Fer Ioan, apoi Ioan Romuluţ, 
factorul poştal şi în final, încet, cu greutate – şi la 
propriu şi la figurat – tovarăşul Viorel Bota, secretarul 
de partid al comunei, urmat de soţia sa, Felicia Bota ce 
activa ca şi agent agricol la primărie (zona era 
necooperativizată). In cele ce urmează voi mai reveni 
pe parcurs, legat de fiecare dintre aceştia, aşa cum 
i-am perceput pe parcursul unui an în care am 
funcţionat ca medic la Cer. De faţă cu toţi, domnul 
primar Munteanu ne-a urat încă o dată bun venit la 
Cer, îndreptându-şi iniţial privirea către domnul 
director David şi apoi către noul medic al comunei, 
acesta fiind prezentat tuturor celor prezenţi.  

Era deja înspre orele prânzului, iar noi trebuiam, 
ca la revenirea în Băcăinţi, să intrăm din nou la 
dispensar pentru ca domnul contabil şef Olteanu să 
facă un inventar al mijloacelor fixe din dotare. De 
aceea domnul director a spus că nu vom zăbovi prea 
mult, pentru că mai avem şi alte lucruri de îndeplinit în 



Astra blăjeană, nr. 2 (71), iunie 2014 
 

35

ziua aceea la dispensarul din Băcăinţi. Domnul primar 
i-a cerut domnului director David – dacă tot am urcat 
la Cer – să mai rămânem puţin şi să gustăm din 
specificul locului, renumita ţuică de la Cer (« ţuica 
cereană », cum i se spunea aici), care « avea puteri 
foarte mari » în judeţ, deschizând uşile de la primul 
secretar de partid al judeţului, consiliul judeţean, 
inspectoratul şcolar, etc. Se spunea – am aflat ulterior 
– că această ţuică ar fi « detronat » Băcăinţul,de la 
statutul de comună la cel de sat şi a « ascensionat » – 
dacă mai era cazul – Cerul, de la statutul de sat, la 
acela de comună.  

Acestea erau de la lume auzite, neavând cum să 
verific autenticitatea lor.  

Pentru „a fi mai în siguranţă” domnul primar a 
decis ca noi, cei trei veniţi de la Cugir, împreună cu 
dânsul, cu viceprimarul şi secretarul de partid să 
mergem la postul de miliţie. Acesta îşi avea sediul tot 
în clădirea primăriei. Cuprindea o anticameră, de unde 
se intra – în faţă – în biroul miliţienilor şi în lateral 
într-o altă cameră, unde – la nevoie, dar 
neîntâmplând-se până atunci niciodată – trebuiau 
reţinute în condiţii de siguranţă, eventualele persoane 
certate cu legea. Toate uşile încăperilor postului de 
miliţie aveau grilaje solide de fier. Biroul miliţienilor era 
destul de încăpător. Aici se găsea un rastel în care se 
ţineau armele de la gărzile patriotice, o „casă solidă de 
bani, din metal” unde se păstra – sub cheie – muniţia 
şi un pat metalic, în care dormea miliţianul, când era 
consemnat – prin rotaţie – la serviciu, de către miliţia 
judeţului. Se mai găsea o masă şi două scaune lângă 
ea, un al treilea scaun fiind lângă soba de teracotă. 
Imediat după ce am intrat la miliţie, domnul primar a 
spus: „Ducule, fă-ţi datoria!”. Ducu Crişan se aplecă 
sub patul metalic şi a început să tragă ceva, cu forţă, 
producându-se un zgomot de frecare destul de intens 
(camera era cimentată pe jos), la care se adăuga – cu 
fiecare deplasare – un zgomot specific lichidian, tradus 
onomatopeic, ca şi „gâl-gâl”. In curând, de sub pat a 
apărut o canistră de plastic de culoare albă, de 20-25 
litri, plină cu ţuică, o ţuică de culoare ruginie ca şi 
aspect, foarte limpede. Fiecare am primit câte un 
pahar de sticlă, de mărimea celui pentru vin, în care – 
spre surpriza mea, care credeam că vor servi vin – 
Ducu a turnat ţuica direct din canistră. Tuica a făcut 
nenumărate mărgeluţe în partea superioară a 
conţinutului fiecărui pahar. Pentru mine, cred că era 

prea mult şi mirosul degajat de ţuică. Cu aceste pahare 
se consuma „ţuica cereană”. Fiind obosit, după două 
zile de deplasare, începând cu Alba Iulia şi Cugir, 
prestaţia mea – la acest punct – la Cer, a fost sub toate 
aşteptările. Atmosfera s-a „încălzit” destul de repede 
după o scurtă perioadă iniţială de reţinere şi tăcere. 
Angajaţii primăriei, începând cu primarul, închinau pe 
rând, când cu domnul director David, când cu noul 
medic şi sorbeau cu spor din pahare, Ducu miliţianul 
intervenind prompt să refacă nivelul lichidian al 
acestora. Prestaţia modestă a celor doi doctori a fost 
remarcată de către domnul primar, care, periodic, 
insista asupra calităţii materialului produs la nivelul 
comunei. Din când în când secretarul de partid al 
comunei, tovu’ Bota, îmi arunca câte o privire, probabil 
să-mi atragă atenţia că el este un pion deloc de 
neglijat. După aproximativ o oră, această „vizită 
oficială” de instalare s-a terminat. Domnul primar ne-a 
oferit, mie şi la domnul director David – tot din 
canistra lui Ducu miliţianul – câte o sticlă de un litru de 
„ţuică cereană”, pentru a ne familiariza cu licoarea 
locului. Conduşi de întreg alaiului primăriei, într-o 
atmosferă de bună dispoziţie şi totală comuniune, 
ne-am întors la dispensarul din Băcăinţi, pentru a se 
realiza inventarul necesar şi obligatoriu la instalarea 
mea ca medic de dispensar, la Cer. Impozantă era 
clădirea dispensarului din Băcăinţi! Cuprindea parter şi 
etaj şi însuma 12 camere. Voi reveni ceva mai târziu cu 
descrierea clădirii dispensarului şi a acestuia în general.  

Intr-un interval de timp de aproximativ o oră 
mi-au fost prezentate registrele de evidenţă medicală 
– în prezenţa sorei medicale Neli Cormoş, localnică – 
trusele cu inventarul chirurgical şi micul punct 
farmaceutic. S-au purtat discuţii legate de problemele 
mai frecvente de patologie, în special la copii, despre 
asistenţa gravidelor, morbiditatea prin tuberculoză, 
etc. Singurele emoţii care mă încercau – eu fiind 
absolvent de medicină generală şi nu de pediatrie – 
erau legate de patologia şi asistenţa pediatrică, diferite 
uneori mult de aceea a adultului. Mă îngrozea ideea 
unor posibile naşteri la domiciliu, în zonă întâlnindu-se 
şi asemenea situaţii la vremea respectivă, dată fiind 
izolarea unor cătune aparţinând comunei. Pe parcurs 
însă lucrurile s-au reglat destul de bine, în primul rând 
dat fiind ajutorul real pe care l-am primit de la colegii 
ginecologi şi pediatri din spitalul Cfugir. După ce am 
preluat circa „de facto”, am trecut din nou Mureşul cu 
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brodul, îndreptându-ne înspre gara Şibot, de unde eu 
trebuia să iau trenul cu direcţia Teiuş-Blaj, urmând ca 
peste două zile să mă întorc echipat de a rămâne – 
previzibil, dar nesigur totuşi – un an, până la mult 
aşteptatul concurs de intrare în universitate la Cluj, ca 
şi asistent stagiar la Clinica Medicala I. M-am despărţit 
de domnul director David în gara Şibot mulţumindu-i 
pentru primirea extrem de caldă, prietenească, chiar 
părintească aş îndrăzni să spun, pe care mi-a făcut-o în 
prag de iarnă, într-un loc care îmi era total necunoscut. 
Am aşteptat în gara Şibot aproximativ o oră, până a 
sosit trenul dinspre Cugir, cu direcţia Teiuş. In acest 
interval am auzit unele regionalisme atribuite 
diverselor denumiri din zonă. Aşa de exemplu eu mă 
aflam, de fapt, în gara « Jibăt » şi aşteptam să vină 
« Cujerul » (adică cugireana, cursa de la Cugir la Teiuş). 
Acest tren, lung, cu 10-12 vagoane traversa de 3 ori 
Şibotul de la Teiuş înspre Cugir şi în sens opus, 
dimineaţa în jur de 6,30, la prânz în jurul orelor 14,30 şi 
seara la 22,30. Era trenul care ducea schimburile de 
muncitori « culeşi » de pe întreg traseul Teiuş-Cugir, la 
fabricile – oficial de maşini de cusut şi maşini de spălat, 
dar în realitate de armament – din Cugir. Aceste fabrici 
erau înconjurate de garduri înalte de beton, cu sârmă 
ghimpată în partea superioară şi erau păzite de militari 
înarmaţi. Impresia pe care ţi-o lăsau era a unei 
fortăreţe, mie însă dându-mi senzaţia de puşcărie. Era 
foarte interesant de văzut cum intra acest tren în gara 
Şibot venind dinspre Cugir, lăsând impresia unui şarpe 
uriaş care se încolăcea, aceasta datorită unei curbe 
uriaşe, extinse şi în acelaşi timp strânse la aproximativ 
90 de grade, pe care calea ferată de la Cugir o făcea 
înainte de a se alătura magistralei Orăştie-Alba Iulia. In 
tren era un aspect tipic de navetă muncitorească din 
perioada comunistă. Se găseau muncitori de toate 
vârstele, îmbrăcaţi cu haine închise la culoare, cu şepci 
(capele) de piele, pe cap, purtate de către cei mai mulţi 
dintre aceştia. In vagoane era o pâclă groasă de fum 
de ţigară, majoritatea muncitorilor fiind fumători. Deşi 
veneau de la servici, în mod paradoxal erau destul de 
vorbăreţi. Uneori larma generală se apropia de limitele 
vacarmului. Am observat la un moment dat o posibilă 
explicaţie a acestei stări de fapt. Muncitorii treceau, de 
la unul la altul, pe grupuri de 3-5 persoane, câte o 
sticlă de cognac „Zarea”, aceasta între fumurile de 
ţigară. Pe măsură ce nivelul conţinutului scădea 
deveneau tot mai vorbăreţi. Nu ştiu în ce măsură se 

mai şi înţelegeau. Este uşor de imaginat ce atmosferă 
domnea în aceste vagoane necompartimentate. La un 
moment dat se striga, de către unul dintre muncitori: 
« Atenţie, că am ajuns la vapor! », acest lucru auzindu-l 
de nenumărate ori în perioada navetei mele de la 
Şibot la Blaj. Am descifrat acest mesaj mai târziu când 
am văzut că pe sticla de congnac, pe eticheta acestuia, 
era desenat un mic vapor, plasat la jumătatea sticlei, 
semn că s-a consumat jumătate din conţinutul 
acesteia. Pe măsură ce trenul trecea prin staţiile 
Balomirul de Câmp, Tărtăria, Blandiana (localnicii 
spuneau « Blăndiana »), Vinţu de Jos, trenul se tot 
golea de navetişti şi zgomotul dădea semne că se mai 
reduce în intensitate. Creştea însă progresiv, zgomotul 
produs de sticlele goale de congnac, tot mai multe, la 
curbele traseului căii ferate, sticle ce se loveau între 
ele, pe podeaua trenului, unde erau abandonate. Cu 
această senzaţie acustică, ajunsă la apogeu, am 
coborât în gara Teiuş şi am luat trenul spre Blaj.  

Acasă le-am povestit părinţilor întreaga 
desfăşurare a instalării mele în noua calitate de medic 
de ţară, la Cer. M-au ascultat cu mare atenţie. Am 
remarcat pe fizionomia feţei amândorura un 
sentiment de compătimire, poate de milă, poate chiar 
de nelinişte. Pe parcurs însă lucrurile se vor regla în 
bine, din mers.  

După două zile petrecute la Blaj, cu nenumărate 
bagaje, împreună cu părinţii de data aceasta, am luat 
trenul spre Şibot, pentru a mă instala efectiv la 
dispensar. In gara Şibot am fost aşteptaţi de vizitiul de 
la dispensarul din Băcăinţi, Aurel Iosif, cu trăsura trasă 
de doi cai frumoşi, Murgu şi Suru. Cu mare greutate 
am reuşit să aşezăm toate bagajele în trăsură, impresia 
generală fiind a unui mic « car alegoric ». Am traversat 
Mureşul cu brodul. La dispensar am aranjat toate 
lucrurile aduse în spaţiul de locuit al acestuia, extrem 
de generos în suprafaţă. A doua zi părinţii s-au reîntors 
la Blaj şi eu mi-am început activitatea. 

Programul era structurat în conformitate cu 
standardele vremii. Consultaţiile la bolnavii cronici le 
efectuam între orele 8-13, la Băcăinţi în zilele de luni, 
miercuri, joi şi sâmbătă, iar sus la Cer în zilele de marţi 
şi vineri. Despre felul cum s-au derulat activităţile de 
dispensar la Cer şi la Băcăinţi voi relata în continuare.  

 

SORIN NICU BLAGA 
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PE GHIBARŢ ŞI VIIŞOARA 
 
De la Roşia la Alba Iulia e o cale aproape de 

neluat în seamă, comparând-o cu distanţele enorme 
ce se pot parcurge astăzi, într-o singură zi, cu maşina. 
O nimica toată. Asta în condiţiile în care drumul e cât 
de cât normal. Căci, de e altfel, normalitatea devine şi 
ea  anormală.  

Căi bune, practicabile pe orice timp, de a ajunge 
de la Roşia la Alba, erau pe atunci două: una prin Blaj şi 
alta prin Sebeş, distanţa fiind cam aceeaşi, şi una, şi 
alta, cu dealuri şi serpentine, cu încârnituri – cum ar fi 
zis oamenii locului – cu urcuşuri şi coborâşuri dificile, 
mai ales la vremea iernii. Când troienele de zăpadă, 
gheţuşul şi cine mai ştie câte alte belele făceau din 
călătorii paşnici şi cuminţi participanţi activi la actul 
deplasării. Şi când, cu mic, cu mare, strânşi uniţi în jurul 
şoferului, ca-n jurul partidului, vorba unui mucalit, 
coborau să-i dea o mână de ajutor: unii la lopată, să 
desfunde drumul ori să-mprăştie nisip, alţii cu braţele, 
să-mpingă ditamai namila, neputincioasă în faţa 
intemperiilor. Câte unul mai isteţ dintre cei de jos 
prelua comanda, ca şi cum ar fi avut în faţă un duşman 
înverşunat, urmând să se-avânte cu toţii din tranşee la 
atac.: Unu, doi şi… acumaaa!, îl auzeai icnind din toţi 
rărunchii, prins la modul cel mai serios în acţiune. Aşa, 
cât pe sus, cât pe jos, bieţii călători reuşeau să ajungă 
până la urmă la destinaţie. Unde-şi făceau cruci de 
mulţumire că s-au mai văzut o dată sosiţi, teferi şi 
nevătămaţi.  

Cum însă se putea ajunge şi pe altă parte, 
distanţa înjumătăţindu-se, era de înţeles, în condiţiile 
în care benzina era supraraţionalizată – cine îşi mai 
aduce aminte de cota de pe timpul iernii, de 15l/lună, 
iar pe celelalte, de 20-25l ?! – că se alegea ruta mai 
scurtă. Pe unde? Fireşte, pe la Beşcăruţ, pe pârâul 
Viişoarei în sus, cu trecere prin balta largă de peste 
podul Secaşului, sau, pe Şesul Ohabei, drept şi neted 
ca pe masă, în zarea vineţie a căruia te puteai afunda 
în voie doar după o altă trecere, de astă dată peste 
Ghibarţ, un firicel de apă ce-şi trăia existenţa doar pe 
vremea ploilor, când, hotărât, îşi făcea legea, după 
bunu-i plac, prin locurile ce le stăpânea. Mic, mic, dar 
voinic, nu mare şi de nimic , ai fi putut zice. Aşa, harnic 
de felul lui, el aduna ape de pe-ntinderea şesului, pe 
care le depozita prin hăurile oarbe, mari şi cumplite, 

apărute în mijlocul drumului, hăuri cu neputinţă de 
evitat. Trecerea era doar una, precum Eva în faţa lui 
Adam, pus să-şi aleagă soţia. Sau, după cuvintele lui 
Hercules, cioplite în piatra muntelui ce desparte 
Mediterana de Atlantic, nec plus ultra! Adică, mai mult 
de-atât nu se poate. Nu-i rămânea, prin urmare, celui 
ce se aventura la aşa acţiune, dacă altă cale nu avea, 
decât s-o taie de-a dreptul. Pentru asta se cerea însă 
un curaj prostesc, de vreme ce cu fiecare pas se 
apropia de-o prăpastie ce-i putea oferi surprize 
nebănuite. Şi mai cu seamă, neplăcute. Căci, 
împotmolit, beleaua se făcea cât casa de mare. Doar 
tractoarele mai smulgându-l din mâlul cleios. Aşa că, 
vorba ăluia: sai şi în spatele dracului până treci gârla, se 
potrivea de minune. 
 

 
 

Oricare cale aleasă îi oferea, deci, aceleaşi 
necazuri, aşa încât, ori cu piatra de cap, ori cu capul de 
piatră, tot atâta era. Sau cum ar fi zis iconarul, întrebat 
cu ce preţ îşi vinde icoana sfântă, încercând el ambele 
variante, şi de-o parte, şi de alta a podului, şi ajungând 
la acelaşi rezultat, adică la acelaşi preţ, răspundea cu 
seninătate: şi din sus de pod, şi din jos de pod, tot un 
drac îi! 

* 
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Silit de împrejurări, laolaltă cu consoarta lui, 
Ionuţ se avântase în dimineaţa unei zile din cap de 
vară – după o ploaie năprasnică ce zgâlţâi în ajun 
pământul din temelii – prin băltoaca de pomină de la 
Beşcăruţ. Riscantă încercare. Pe care o depăşise însă 
cu bine. Numai că, ajuns în partea de dincolo, maşina 
părea un bivol uriaş, tăvălit prin glodul întunecat al 
tuturor băltoacelor din lume. Cu geamurile înnămolite, 
în interior se instalase o aşa întunecime, de parcă s-ar 
fi lăsat peste ei brusc înserarea. Ceva lumină mai 
răzbătea înăuntru doar prin porţiunea de parbriz cât 
de cât mai curată,  restabilită de ştergătoarele ce nu 
pridideau să înlăture mâzga opacă.  

Nu era de glumit. Într-aşa stare nu se putea 
circula nici măcar pe drumuri de hotar, necum prin 
sate şi mai ales prin municipiul capitală de judeţ. Ar fi 
fost de mândră minune, de tot râsul lumii. Fără a mai 
pune la socoteală şi prevederile legii… 

Tăiaseră satul pe din două, oarecum ascunşi de 
privirile trecătorilor, de care se ruşinau ca de mare 
lucru, şi, înainte de a coborî în satul de la poale, de sub 
Măgura Străjii, adăstară la o fântână cu cumpănă şi 
găleată, să dea faţă cât de cât normală maşinii. Ce se 
alesese de hainele lor cele bune, de duminica, cum 
ziceau cei bătrâni, gătiţi de oraş şi de şedinţă, era din 
capul locului de înţeles. Apa aruncată cu găleata 
ajunsese cât pe maşină, cât pe ei, ca şi cum ar fi ieşit 
din vale de la clătit cânepa. Dar, măcar puteau 
pătrunde în oraş uşuraţi de-o grijă. Şi, pe deasupra, 
economisise şi ceva benzină coborând panta fără 
motor. 

Făcuseră ei căldură în maşină, aproape 
insuportabilă, să li se usuce cât s-o putea 
îmbrăcămintea, să se poată înfăţişa lumii fără prea 
mari griji şi emoţii. Doar prin bujorii din obraji, aprinşi 
foc din pricina aerului încins dinăuntru, trădându-se 
întrucâtva. Dar ce mai conta asta faţă cu tulburarea 
imensă trăită de-a lungul întregului drum! 

Într-altă zi, după rânduiala creştinească, plecase 
la înmormântarea unui coleg de breaslă dintr-un sat 
ceva mai la vale pe apa Secaşului. Drum bunişor, cât cu 
piatră, cât cu pământ, până la poarta unde urma să se 
petreacă ceremonialul religios. Luă parte la ritual până 
la o vreme fără vreun fel de îngrijorare, deşi ochii-i cam 
pluteau prin văzduh. În căutarea norilor şi-a 
neprevăzutului. Căci se anunţaseră căderi 
înfricoşătoare de ploi.  

Totul părea normal, cu soare falnic şi cer 
limpede ce surâdeau dulce de-acolo de sus, lipsindu-l 
de teamă şi griji. Până la o vreme, însă. Căci, deodată, 
aşa din senin, cerul prinsese a se burzului, nori 
ameninţători suind pe bolta cerului cu aşa repeziciune, 
că păreau mânaţi de nişte forţe diabolice. Pământul se 
întunecă, zvârcolindu-se neputincios în faţa 
cumplitelor tării cereşti. 

N-apucă să mai petreacă mortul nici până la 
poartă că, forţat de furtuna înfricoşătoare ce ameninţa 
lumea, fu silit să urce cu repeziciune în maşină, să 
străbată cât se poate de iute distanţa de câteva sute 
de metri, pe scurtătură, pe la Beşcăruţ, până la drumul 
de piatră. Luă cu asalt gropile şi denivelările drumului 
de hotar cât încă norii nu prinseseră să-şi reverse 
potopul. Cu toată graba, cerul i-o luă însă înainte. 
Ploaia cu stropi imenşi – un zid uriaş unind cerul cu 
pământul, spart cu o frecvenţă derutantă de fulgerele 
orbitoare, zigzagate, urmate de tunete trăsnitoare, nu 
mai puţin înspăimântătoare – ajunsese de speriat. 
Doar balta rămăsese liniştită, în aşteptare, 
ca-ntotdeauna. Surâzând parcă în faţa drumeţilor. 
Gata să le dea bineţe. Care trecători înapoi nu aveau 
ce să mai caute, calea toată făcându-se o tină 
lunecoasă, un gheţuş în plină vară, iar înainte, fără altă 
soluţie, silindu-i să-i despice trupul gol şi îmbătrânit! 

Pe când să păşească în drumul de piatră, doar 
câţiva metri mai trebuindu-i, noroiul cleios al bălţii, 
dându-şi mâna cu iarba umedă şi crudă, se făcuseră o 
nouă şi de netrecut barieră. Femeile, ca-ntotdeauna 
săritoare, se-nşiraseră, care îndărătul maşinii, care pe 
lateral, care pe unde-i venea mai la îndemână, 
opintindu-se din toate puterile, reuşiră s-o propulseze 
la liman. Bucurie mare! Dar, când se priviră unele pe 
altele, mai că încremeniseră. Din cap până în picioare, 
pe îmbrăcămintea cea bună, de ritual, se aşternu o 
pictură modernă în culoarea tinei şi a ierbii, contopite 
armonios sub scrâşnetul roţilor. 

Amintiri dure, privite astăzi cu multă 
condescendenţă, aştern un zâmbet dulce-amar în 
colţul gurii. Însoţind o cugetare pe cât de mohorâtă şi 
tulburătoare, pe atât de domoală şi îngăduitoare:  

Dacă aşa au stat lumea şi ţara…  

IOAN POPA 
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VIAŢA CĂRŢILOR 
 

MEDIC LA CER 
 
Seria evocărilor autobiografice ale 

medicului-scriitor Sorin Nicu Blaga continuă cu această 
carte cu un titlu surprinzător: pentru că „este greu de 
acceptat că se poate ajunge la Cer în timpul vieţii 
pământene. Şi cu toate acestea eu am fost la Cer în 
urmă cu 35 de ani! Ca medic. Iată cum s-au derulat 
lucrurile.” Acesta este începutul, cu har de povestitor 
ce ştie să capteze interesul ascultătorilor, unei 
rememorări a „popasului cerean” – din perioada 
1978-1979 – în biografia sa intelectuală şi profesională. 
Student eminent la Medicina clujeană, remarcat de 
somităţi ştiinţifice ca acad. Octavian Fodor şi 
profesorul Roman Vlaicu, menit unei cariere 
universitare, în urma schimbării legislaţiei, „internistul” 
– viitor universitar, trebuia să facă un stagiu de un an 
ca medic la un dispensar rural. Cum Sorin Nicu Blaga 
era din Blaj, şi-a ales în mod firesc, judeţul Alba, unde 
singurul dispensar vacant era Ceru-Băcăinţi – de a 
cărui existenţă nici nu auzise până atunci. 

Medic la Cer – este o continuare a Satelor 
copilăriei – prin nostalgia evocării şi a Dascălilor mei ca 
etapă biografică. Ceru Băcăinţi, o comună izolată din 
judeţul Alba, cu multe sate aparţinătoare, din 
apropierea Cugirului îl inhibă la început prin amploarea 
responsabilităţilor, dar ardelean tenace şi ordonat îşi ia 
munca în serios, schimbă aspectul dispensarului, 
câştigă preţuirea sătenilor, prietenia şi simpatia 
intelectualilor din sat, încât şi secretarul primăriei, 
reclamagiul doctorilor dinaintea lui la Direcţia Sanitară 
Judeţeană, îşi încetează misivele de învinuiri. 

Dincolo de aspectul strictelor îndatoriri 
profesionale, consemnate conştiincios ca în „jurnalul 
unui medic la ţară” şi m-am gândit la scrierea cu acest 
titlu a doctorului George Ulieru, cartea lui Sorin Nicu 
Blaga are ca şi Satele copilăriei un netăgăduit farmec 
literar. Noul medic de circumscripţie rurală, are un 
puternic sentiment al naturii încât „Cerul” şi 
împrejurimile sale i se par un „colţ de Rai pământesc”. 
Şi gospodăriile ţărăneşti pe care le reţine cu acuitatea 
unor observaţii de amănunt sunt comparate cu cele 
din Micăsasa copilăriei; acestea, de la Cer şi 
împrejurimi, părându-i-se mai neîngrijite, dar oamenii 

sunt amabili şi îndatoritori, încât evocatorul constată 
cu bucurie aceeaşi „omenie şi generozitate 
ardelenească”. „Brandul” Cerului este.... „ţuica 
cereană”, renumita ţuică de la Cer, „care avea puteri 
foarte mari în judeţ, deschizând uşile de la primul 
secretar de partid al judeţului, consiliul judeţean, 
inspectoratul şcolar etc. Se spunea că această ţuică ar 
fi detronat Băcăinţul, de la statutul de comună la cel 
de sat şi a ascensionat, – dacă mai era cazul – Cerul, de 
la statutul de sat la cel de comună”. Cu un simţ 
lingvistic pe care 1-am remarcat şi în Satele copilăriei, 
autorul notează particularităţi ale rostirii şi vocabule 
specifice locului: vojd (pentru butoi mare), ratotă 
(omletă), ghilău (rindea), boldă (cooperativă, prăvălie) 
etc.  

 

 
 
Poate mai mult decât în Satele copilăriei 

condeiul evocatorului se exersează în conturarea unor 
portrete. Memorabile sunt cele din capitolul Despre 
unii băcăinţeni. Ca şi în Dascălii mei, Sorin Nicu Blaga 
nu are plăcerea stăruinţei asupra păcatelor omeneşti, 
ca să realizeze portrete caricaturale; peste slăbiciunile 
„fatal legate de o mână de pământ” trece cu o 
înţelegere creştinească şi reţine mai ales aspecte 
comportamentale care dau nobleţe omului: aşa este 
directorul Spitalului Orăşenesc din Cugir, aşa este 
directorul Şcolii Elementare din Cer, primarul comunei, 
alături de care a petrecut ore şi zile de neuitat 
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cunoscând frumuseţile şi bogăţiile locului şi 
împărtăşindu-se reciproc în agreabile colocvii 
spirituale. Aşa se face că plecarea „domnului doftor” la 
Cluj, pentru începutul unei strălucite cariere 
universitare este regretată de toţi sătenii, iar directorul 
Spitalului Orăşenesc din Cugir, despre care autorul 
spune că a cunoscut „multă lume, dar puţini oameni şi 
doctorul David Romulus e unul dintre aceştia”, îl 
îmbrăţişează patern, convins fiind de viitorul unei 
cariere ştiinţifice remarcabile, a stagiarului de la Cer. 

Rememorându-şi anul petrecut în satul din 
Munţii Cugirului, Sorin Blaga se întreabă „ce înseamnă 
să fii medic la ţară?” Şi rezumă: prezenţa permanentă 
în mijlocul şi la nevoile comunităţii, pentru care este un 
etalon comportamental, nu numai un evaluator al 
stării de sănătate a satului unde activează ci şi un 
educator susţinând prelegeri medicale, dar şi culturale. 

Şi chiar dacă revederea, după 30 de ani a satului 
în care şi-a făcut stagiatura medicală, îl mâhneşte 
pentru că mulţi din cei pe care i-a cunoscut nu mai 
sunt, iar clădirea dispensarului este părăginită, 
recunoaşte „că acolo s-au pus bazele versantului 
managerial al profesiunii”, care i-au fost utile atunci 
când a fost numit la coordonarea activităţii clinice a 
Secţiei Medicină Internă 1 din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă din Cluj. 

Doctor la Cer – este rememorarea sinceră a 
unui episod biografic pe care conştiinciozitatea sa 
profesională a ştiut sâ-1 fructifice, şi o profesiune de 
credinţă a unui medic de aleasă vocaţie, dar şi expresia 
dragostei sale pentru „locuitorii comunelor şi satelor 
din Ardeal” cărora le dedică această carte. 

ION BUZAŞI 
 
 

LEON SORIN MUNTEAN,  
SCRIERI ÎN SPIRITUL BLAJULUI 

Editura ASTRA, Blaj, 2014 
 
Câţiva absolvenţi ai Şcolilor Blajului din a doua 

jumătate a secolului al XX-lea, remarcabili oameni de 
ştiinţă, de ştiinţe exacte, nu umaniste, au omagiat 
Blajul, tradiţiile sale istorice şi culturale şi, în primul 
rând Şcolile Blajului. Doi dintre aceştia s-au remarcat 
în acest sens, prin hărnicie şi consecvenţă; ambii 
profesori universitari: Sorin Nicu BLAGA, profesor la 
Medicina clujeană, specialist în cardiologie, 

conducător de doctorate şi Leon Sorin MUNTEAN, 
profesor la Agronomia clujeană, specialist în fitotehnie, 
de asemenea conducător de doctorate. 

De obicei, la asemenea scrieri ale autorilor 
specializaţi într-un alt domeniu li se spune „violon 
d’Íngres”; se ştie că Ingres, pictor francez din secolul al 
XVIII-lea era pasionat de vioară, dar el nu era violonist; 
prin extensiune cei care abordează teme care nu ţin de 
domeniul specializării lor actualizează sintagma 
devenită celebră, „violon d’Íngres”, ca o pasiune, căci 
pasiune este, chiar dacă secundară. 

Leon Sorin MUNTEAN este absolvent al Liceului 
„Iacob Mureşianu”, promoţia 1959; l-am întâlnit la 
unele revederi colegiale, eram pe atunci director al 
Colegiului Naţional „I.M.Clain” şi am remarcat 
întotdeauna preţuirea şi recunoştinţa cu care a vorbit 
despre Şcolile Blajului şi despre liceul pe care l-a 
absolvit. De fapt reedita, cu aceste ocazii, în succinte 
dar dense alocuţiuni, ceea ce scrisese cu ani în urmă în 
ziarele şi revistele clujene, încă din 1971, iar în ultimii 
ani în revista „Astra blăjeană”. 

Volumul pe care îl am în faţă înmănunchează, 
aşadar, Scrierile sale în spiritual Blajului, continuând 
cu utile completări volumele Consemnări despre Blaj, 
Editura Genesis, Cluj-Napoca, 1998 şi Evocări şi 
confesiuni cu privire la Blaj, Editura ASTRA, Blaj, 2009. 
Cuvântul spirit este unul polisemantic, Dicţionarul 
universal al limbii române înregistrând nu mai puţin 
de 18 sensuri ale acestei vocabule; dominant, în 
evocările literare este sensul de caracter particular, 
distinctiv, ceea ce constituie esenţa, specificitatea a 
ceva; într-un sens mai larg este apropiat de ceea ce 
înţelegem prin suflet. (Cu acest titlu Sufletul Blajului, 
Al.Lupeanu-Melin, evocatorul talentat al Blajului, a 
publicat în 1931 o admirabilă conferinţă rostită în 
cadrul Despărţământului, al cărui preşedinte era); în 
acelaşi sens au scris despre „spiritual Blajului”, Nicolae 
Comşa (“Cuvântul Blaj, pe lângă numele aşezării 
româneşti de la îmbinarea Târnavelor, are, pentru 
românii de pretutindeni, şi o semnificaţie spirituală. 
Blaj înseamnă azi, prin trecutul şi prezentul său, 
conştiinţă, credinţă şi românism. Această trinitate 
conceptuală a stăpânit atât de mult viaţa şi activitatea 
Blajului şi a fiilor săi sufleteşti, încât a dat şi insului ca şi 
colectivităţii spirituale blăjene, o structură proprie, 
caracterizată prin sobrietate, constanţă şi energie 
latentă. Acesta este sensul cuvântului Blaj: un oraş mic 
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şi o spiritualitate vie şi durabilă, care de două secole a 
fermentat viaţa neamului, ca aluatul cel bun” – v. 
Nicolae Comşa, Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului 
1754-1948, Cuvânt înainte de Ion Brad, Editura 
Demiurg, 1994, p.11), Nicolae Albu, Corneliu Coposu 
ş.a. 

„Spiritul Blajului – spune Leon Sorin Muntean – 
l-am înţeles de când am început să cunosc rolul acestui 
vechi centru de cultură naţională în cunoaşterea 
originii neamului şi în afirmarea limbii, literaturii şi 
culturii româneşti… Blajul din inima mea, aura de 
legendă a acestui centru cultural m-a îndemnat să 
scriu despre el cu o dorită căldură, (subl.ns.) încercând 
să evidenţiez tradiţia spiritului blăjean, rolul pe care l-a 
avut şi îl deţine acest oraş, în redeşteptarea noastră 
naţională şi culturală” (p.9). 

În spiritul Blajului sunt, în primul rând, articolele 
despre oraşul „cetate de credinţă şi tărie românească”, 
aşa cum îl numea un poet blăjean, Radu Brateş, şi 
despre Şcolile Blajului, articole scrise în „Făclia” 
clujeană, începând cu anul 1971, cotidian la care am 
colaborat şi eu în acei ani şi cred că în unele numere, 
semnăturile noastre s-au învecinat. Iată câteva titluri: 
Din istoricul Blajului, Blaj 700, Omagiu Blajului – Blaj 
730, 730 de ani de la prima atestare documentară a 
Blajului, Blajul – loc sfânt al neamului românesc. Tot 
aşa despre Şcolile Blajului: Nouă pătrare de veac de la 
deschiderea Şcolilor din Blaj, Şcolile Blajului, Elogiul 
Şcolii blăjene, Recunoştinţă şi omagiu – Şcolile 
Blajului – 250 de ani. După cum se observă din citarea 
lor, aceste articole sunt scrise, de obicei, la date 
aniversare sau comemorative. Ele nu-şi propun să 
aducă informaţii documentare noi sau interpretări 
inedite, originale, ci să arate valoarea educativă, 
pedagogică şi civică a faptelor şi personalităţilor 
evocate, căci laitmotivul lor este – aşa cum se şi spune 
omagiu şi recunoştinţă, o preţuire recunoscătoare, 
articolele lui Leon Sorin Muntean rezonând prin 
aceasta cu îndemnul lui Nichifor Crainic: „Nu pot suferi 
oamenii care îşi bat joc de şcoala unde au învăţat. Ei au 
ceva din monştrii denaturaţi care râd de mamele al 
căror lapte l-au supt. Precum trenul nu ajunge la ţintă 
decât pe drumul de fier, la orice profesiune 
intelectuală se ajunge prin şcoală”. Unele articole se 
termină sau cuprind exprimarea clară, chiar patetică, a 
acestor sentimente de recunoştinţă şi omagiu: „Laudă 
vouă Şcolilor blăjene! Laudă ctitorilor tăi, a celor 

măreţi dascăli şi discipoli! Pe voi, deschizători de 
drumuri vă venerăm astăzi. Cinstim „cea dintâi şcoală 
sistematică din ţara noastră în care învăţământul s-a 
predat în limba română”, deschisă la Blaj în 1754. Sunt 
clipe de istorie, lumină în istoria neamului nostru. 
Toamnei aceleia şi oamenilor acelor împliniri le 
aducem cântul nostru, smeritele noastre slove” (p.39) 
 

 
 
Credincios acestei tradiţii, profesorul Leon Sorin 

Muntean s-a străduit să consolideze statutul de centru 
universitar al Blajului, fiind printre fondatorii 
învăţământului superior agronomic la Blaj în 1998 (v. 
articolele Cuvânt la deschiderea primului an de 
învăţământ superior agronomic la Blaj, -1998-1999- 
Cinci ani de la fondarea învăţământului superior 
agronomic la Blaj, ş.a. 

Elogiul spiritului blăjean se continuă cu scrierile 
şi consemnările (Leon Sorin Muntean preferă şi pentru 
lirica sa acest cuvânt de marcată modestie), referitoare 
la instituţii sociale şi culturale, personalităţi, 
monumente istorice sau monumente ale naturii din 
Blaj: Ion Axente Sever, Cea mai veche grădină 
botanică şcolară, Grădina botanică şcolară, Crucea lui 
Avram Iancu, La o aniversare SCPV Blaj – la 55 ani, 
Ctitorii grădinii botanice şcolare din Blaj, Tipografia 
blăjeană, Astra blăjeană etc. 

Volumul cuprinde şi conspectul, schiţa sau 
intenţia de a realiza o monografie despre satul său 
natal, Veza – pornind de la monografia pe care 
profesoara blăjeană Virginia Puia, directoarea Şcolii 
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Normale de fete în perioada 1944-1948, a realizat-o cu 
elevele sale, şi publicată în „Anuarul Şcolii Normale 
Române Unite de Învăţătoare din Blaj, pe anul şcolar 
1939/1940”, Blaj, Tipografia Seminarului, 1941. În 
prefaţa acestui conspect, care după ce va fi completat, 
şi îşi aşteaptă publicarea, ar fi util să se publice câteva 
date biobibliografice despre profesoara Virginia Puia, 
din volumul deja citat, Nicolae Comşa, Teodor 
Seiceanu, Dascălii Blajului, 1754-1948, Cuvânt înainte 
de Ion Brad, Editura Demiurg, 1994, p.178. 

Interesante sunt apoi recenziile pe care autorul 
le consacră unor cărţi scrise de profesori blăjeni sau 
despre Blaj şi interviurile pe care Leon Sorin Muntean 
le-a acordat de-a lungul anilor şi consemnate de 
profesoara Silvia Pop şi profesorul Ioan Popa; aceste 
confesiuni conturează profilul spiritual al profesorului 
şi publicistului, evidenţiind seriozitatea, temeinica 
pregătire ştiinţifică şi didactică şi, evident, preţuirea 
pentru Blaj, oraşul studiilor sale liceale, oraş care la 
rândul său, l-a omagiat prin conferirea titlului de 
Cetăţean de onoare, în anul 1999; membru de onoare 
al Astrei blăjene etc.  

În întregul său, volumul prezintă viaţa 
exemplară a unui om de ştiinţă, aşa cum arată 
articolele omagiale scrise de colegi sau prieteni la date 
aniversare, sau recenziile consacrate cărţilor sale. 

   ION BUZAŞI 
 
 

LEON SORIN MUNTEAN, 
CONFESIUNI LIRICE  

 

 

O elegantă invitaţie la lectură „în dulcele stil 
clasic” al lui Nichita Stănescu ne oferă poetul Leon 
Sorin Muntean cu cel de-al doilea volum de poezii 
Confesiuni lirice, apărut la Editura ASTRA Blaj, în acest 
an. 

Sub aspect tematic, volumul strânge mai multe 
poeme grupate în cinci cicluri, reunite prin titluri 
metaforice: I. La limita cunoaşterii, încă un pas; II. 
Taine ale materiei; III. Vrednice timpuri şi anotimpuri; 
IV. Prin vârste, spre stele; V. Căută şi împlinim. 

Raportat la peisajul liric contemporan, volumul 
ne atrage atenţia, în primul rând, prin versificaţia în 
metru şi retorica de factură clasică. Este demn de 
remarcat efortul autorului de a-şi încătuşa fluxul 
gândurilor şi fervoarea lirică, respectând îndeaproape 
canoanele poeziei cu formă fixă. Speciile literare 
preferate de autor par desprinse din poezia clasică a 
secolului al XVII-lea sau din lirica parnasiană, gazelul, 
sonetul, trioletul sau ritornela oferind astfel formula 
de versificaţie cea mai des întâlnită în cadrul 
volumului. 

Discursul liric, la rândul lui, ne oferă surpriza de 
a descoperi că ştiinţa poate deveni poezie, că marile 
adevăruri ştiinţifice pot îmbrăca oricând, în mod 
inspirat, o haină poetică sclipitoare. Şi sub acest 
veşmânt, iată-ne ascultând Sonetul clorofilei sau pe cel 
al rodirii, intonând Ritornela Terrei ori Rondelul 
universului, ori meditând la Fotosinteza-viaţă sau la 
Simbioză. 

Alături de limbajul artistic inedit, recunoaştem 
teme şi motive lirice universale: timpul, cunoaşterea, 
iubirea, natura, volumul constituindu-se astfel ca o 
amplă meditaţie asupra misterului existenţial, de la cel 
al celulei, al clorofilei sau al florilor până la cel al vieţii 
înseşi.  

Şi astfel devine cert gândul că, dincolo de tot şi 
de toate, atât ştiinţa cât şi poezia trebuie să 
recunoască necunoscutul - marele mister universal - 
căruia într-un fel sau în altul îi aparţinem inevitabil cu 
toţii: Viaţa mea nu se repetă, / Cu ea trec în veşnicie;/ 
Ce a fost n-o să mai fie;/ Viaţa mea nu se repetă. 
Bucurie cât a fost/ Sau durere cine ştie? Viaţa mea nu 
se repetă, / Cu ea trec în veşnicie; (Trioletul vieţii mele)  

 
CARMEN SIMU 
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„CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII ONEST” – 
FAPTELE „OBIŞNUITE” ALE 
HAŢEGANILOR ÎNTR-O LUME 

NEOBIŞNUITĂ * 
 
Haţeg – Vremuri şi oameni, fapte şi mărturii 

este o carte apărută la Editura CronoLogia din Sibiu şi 
dedicată de scriitorul Radu Igna celor care au avut 
Haţegul în codul genetic, celor care au fost şi sunt 
legaţi de această zonă mirifică a României, zonă în care 
s-au petrecut multe evenimente care au influenţat 
istoria noastră într-un mod aparte. Există o amprentă a 
Ţării Haţegului, amprentă ce marchează o apartenenţă 
la un moment special, întâlnirea cu miracolul.  

Cartea aceasta continuă, într-o manieră aparte, 
o alta semnată de acelaşi pasionat de frumos, Radu 
Igna, cartea intitulată „Vocaţia culturală a Haţegului”. 
Este o carte de evocare, cumva timpul în dinamismul 
lui macină destinele, poate ne scapă unele lucruri 
importante, dar scriitorul, cu jurnalul lui, captează 
chipuri, stări, fapte, miracole, chiar dacă ne temem să 
scriem deschis despre acestea într-o lumină aparte.  

Gligor Haşa, scriitor şi el, ne propune o prefaţă 
în care schiţează epopeea haţeganilor în vremurile 

                         
* Radu Igna, Haţeg – Vremuri şi oameni, fapte şi mărturii, Editura 
CronoLogia, Sibiu, 2014. Persoanele care sunt prezentate în carte: 
Marius Constantinescu, fost primar; Ioan Glodeanu, fost primar; 
Nicolae Timiş, fost primar; Marcel Goia, primar (2014), Andrei 
Răiescu, economist; Teodosie Petru, economist; George Zaharie, 
scriitor; Ioan Timiş, parlamentar; Ioan Vida, jurist; Petru Armean, 
administrator liceu; Eleonora Dănău, profesor; dr. Dorin Sudor, 
medic veterinar; Dan Eustatiud, învăţător; Popescu I. Aurelian, 
profesor; Petrinca Andrei, profesor; Ilie Duică, profesor; Istrate 
Petru, profesor şi scriitor; Victorian Bătrâncea, profesor; Nicu 
Oprinesc, profesor; Aristică Coiculescu, profesor; Itul Ştefan, 
profesor; Maria Vasiu, profesor;Eugen Stanciu, profesor; Rodica 
Badea, profesor; Nicoară Daniel Beniamin, profesor; Gabriela 
Simona Oprinesc, profesor; Victor Bratu, profesor; Nicolae Filiş, 
artist fotograf; Lăpădatoni Tiberiu, profesor, teolog; Daniel Pişcu, 
scriitor, profesor; dr. Victor-Caius-Livius Alicu, medic chirurg; Monica 
Niculescu, artist; dr. Gheorghe Costache, medic; Mrazec Ionel Eugen 
Iosi, profesor; Valer Mândroni, martir creştin ortodox; Preda Doinel, 
preot; Ioan Radu, inginer; Teodor Mircea, inginer; Vitan Daniel, 
economist; Sas Adrian, doctor în inginerie industrială; Octavian 
Herbai, om de afaceri; Cornea Ioan, om de afaceri; Gheorghe 
Răileanu, om de afaceri; Mircea Neiconi, om de afaceri; Huniade 
Adrian Silviu Gabriel, om de afaceri; Solomon Buzducea, om de 
afaceri; Feder Marinel, om de afaceri; Simion Grec, artist popular; 
Radu Igna, scriitor, autorul cărţii.  

moderne. El scrie că ea este „una dintre cele mai 
interesante cărţi de istoriografie locală, de 
memorialistică şi reportaj din câte ne-au fost sortite 
spre lectură. Mare parte dintre cei care au dat cărţii 
acesteia trup şi suflet, cheag de nobilă şi exemplară 
existenţă nu mai sunt decât în mărturiile vecinilor şi în 
cartea lui Radu Igna…”. 

În mod corect Gligor Haşa ne arată că avem în 
faţă un jurnal de scriitor, unul complex, în care sunt 
incluse mai multe stiluri, stări literare, forme şi note, 
pentru Radu Igna toate aceste texte sunt fapte de 
viaţă, genul literar a fost doar contextul în care s-a 
închegat o astfel de carte. Cu certitudine, autorul are 
capacitatea de a vedea esenţele în fapte de zi cu zi, în 
realizări speciale aduse în lumină de oameni speciali, 
chiar dacă ei nu urmăresc aceasta.  

Multe din personajele cărţii sunt dascăli, 
oameni care au format alţi oameni. Radu Igna, şi el 
profesor în şcolile din Haţeg, a reuşit să schiţeze 
corect, cu lumini şi umbre, viaţa acestora dar şi a 
elevilor care au marcat istoria locului şi nu numai, au 
marcat istoria ţării… Marea temă a cărţii este rolul 
educaţiei în modelarea vremurilor, deoarece fără 
educaţie nu poţi accede spre culmi. Profesorii au fost 
la datorie, elevii au prins taina şi au devenit bărbaţi 
maturi, capabili să facă istorie la rândul lor.  
 

 
 

Cartea poate fi privită ca o monografie, dar este 
ceva mai mult, file dintr-o epopee… Faptele cuprind 
oameni care au trăit în două lumi: cea de dinainte de 
anul 1989 şi epoca ulterioară, mai relaxată şi cu 
deschidere spre lumea bună a Occidentului.  
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Ilie Duică, profesor de limba şi literatura 
română, a scris cândva lui Radu Igna: „Pentru că ai vrut 
date pentru cartea în perspectivă, eu am să-ţi spun că 
am fost mereu între Scyla şi Caribda, am fost în lagărul 
de prizonieri de război la ruşi şi tot între Scyla şi 
Caribda în anii comunismului. (…) Comunismul a fost 
un regim nefiresc cu multiple racile şi contradicţii 
interne. Eram convins că odată şi odată se va prăbuşi”.  

Radu Igna redă exact vremurile, pentru unii 
naraţiunea sa poate să irite, pentru alţii sunt 
evenimente pe care le-au trăit, pentru alţii date dintr-o 
monografie, dar toate înseamnă viaţă începând cu 
speranţa: lumina de la capătul tunelului, visul că 
Haţegul poate să devină un oraş european, dorinţa 
oamenilor de continuitate ori miracole economice 
(Theodosie Petru), juridice (Ioan Vida, fostul 
preşedinte al Curţii Constituţionale), politice (Ioan 
Timiş, parlamentar din anul 1991 până la deces în anul 
2010), scriitoriceşti (Daniel Pişcu, reprezentant de 
seamă al Cenaclului de luni, condus de Nicolae 
Manolescu), muzicale (Petru Armean), fotografice 
(Nicolae Filiş), artă şi artizanat (Simion Grec), 
economice (Solomon Buzducea), teologice (Tiberiu 
Lăpădătoni), medicale (dr. Victor-Caius-Livius Alicu), 
etc. Cine va citi cartea va descoperi şi alte personaje în 
această epopee, personaje interesante, definite de 
muncă, pasiune, cinste, talent, curiozitate, îndrăzneală, 
credinţă, depăşirea limitelor.  

Radu Igna are darul de a prezenta portrete de 
oameni într-o manieră clară, uşor enigmatică şi având 
ceva definitoriu care face diferenţa, stabileşte limite şi 
propune ţinte, redă demnitatea universală a unor 
oameni speciali, cu deschidere spre lume. Cititorul va fi 
surprins de faptele haţeganilor, se va mira cum unii au 
ajuns să fie cunoscuţi în străinătate şi mai puţin 
cunoscuţi în ţară, poate chiar în Haţeg… Radu Igna a 
reuşit să pună în lumină acea stare specială din viaţa 
unui om: timpul în care se nasc miracole…  

Monica Niculescu ne prezintă în această saga a 
haţeganilor un moment important din viaţa elevilor de 
la Liceul din Haţeg, în anii 70, realizarea unei piese de 
teatru sub îndrumarea profesorului Radu Igna, „Ce 
înseamnă să fii onest” de Oscar Wilde, un eveniment 
care a marcat pe „artişti”, pe spectatori, pe haţegani şi 
pe alte persoane din judeţul Hunedoara. Ea 
rememorează: „Am fost captivaţi de tot ce ţinea de 
scenă, totul era „nou” şi altceva. Am văzut că nu era 

simplu nici să mergi (ca o lady) sau să te comporţi 
conform personajului interpretat, mai ales că avea de 
trei ori vârsta mea”. Fără să vrea ea ne prezintă 
dinamismul personajelor din cartea aceasta, Radu 
Igna, încă o dată, rezervându-şi regia şi sugestia. 

Maria-Daniela Pănăzan, editorul cărţii notează 
în Postfaţă: „Atent şi îngrijit scrisă, cu dragoste faţă de 
locul pe care-l sfinţeşte evocându-l, cartea scriitorului 
Radu Igna, „Haţeg – Vremuri şi oameni, fapte şi 
mărturii”, este un document de mare valoare pentru 
Ţara de la poalele Retezatului. Este o piatră de temelie 
pentru istorie şi pentru eternitate”.  

CONSTANTIN STANCU  
 
 

LANSARE DE CARTE LA BLAJ 
 
La iniţiativa Primăriei şi a Consiliului Local Blaj, a 

Asociaţiunii ASTRA, Despărţământul „T. Cipariu” Blaj şi 
a Bibliotecii Municipale Blaj, joi, 15 mai 2014, a avut 
loc în Sal de lectură a Bibliotecii municipale lansarea 
volumului Vasile Aaron, Scrieri Antume, 1806-1821, 
ediţie îngrijită şi studiu introductiv: Liana Maria Popa, 
Ioan-Nicolae Popa, Editura CURS, Cluj-Napoca, 2013, 
266 pp. 

Ne face o deosebită plăcere să semnală şi să 
prezentăm publicului larg apariţia unei noi lucrări care 
au în centrul atenţiei parte din scrierile pe care Vasile 
Aaron, 1780-1821 le-a lăsat posterităţii. Lucrarea, 
ultima dintr-o serie pe care soţii Popa Liana Maria şi 
Ioan Nicolae ne-au obişnuit să ni le ofere în ultima 
perioadă, se adaugă altora, care cu ciclicitate anuală 
vin să întregească imaginea scrierilor glogoveţanului 
şcolit la Blaj şi Cluj şi trăitor al Sibiului la început de 
secol XIX. 

Anterior lucrării pe cere încercăm succint să o 
prezentăm, editorii, cu o acribică muncă de cercetare 
şi informare în diferite arhive Sibiene şi nu numai, 
redau memoriei un nume prea devreme uitat. Aşadar, 
lucrarea succede altor două apariţii editoriale, 
respectiv Liana Maria Popa – Ioan Nicolae Popa, Vasile 
Aaron, 1780-1821 Studiu Monografic, Infoart Media 
Sibiu, 2011, şi Vasile Aaron, Patima şi moartea 
Domnului şi Mântuitorului Nostru Isus Hristos, Sibiu, 
1808, Infoart Media Sibiu, 2012.  

* * * 
Vorbind despre reeditarea în condiţii 
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monumentale a Bibliei de la Blaj, istoricul Ioan Chindriş 
aminteşte în lucrarea sa1 Episcopul Ioan Bob şi Biblia 
de la Blaj din 1795 că prin amploarea unui astfel de 
demers s-a impus şi radiografierea acelor factori 
socio-culturali care au condus la realizarea Bibliei 
Naţionale a românilor, dar în egala măsură acesta a 
condus şi la evidenţierea rolului pe care l-au avut şi 
l-au asumat personalităţile vremi. După părerea 
istoricului, după traducătorul Samuil Micu, cel mai 
implicat personaj în acest demers a fost episcopul 
Blăjean Ioan Bob pe care istoriografia noastră l-a 
disputat în tonuri contradictorii.  

Intenţia noastră nu este aceea de a clarifica 
aceste aspecte, care oricum nu ţin de competenţa 
noastră. Însă autoritarul istoric, cel puţin în cea ce 
priveşte ultima afirmaţie, are perfectă dreptate. De ce 
tonuri contradictorii? Răspunsul îl putem afla dacă ne 
gândim pe de o parte la demersurile pe care Episcopul 
le manifestă pe plan cultural prin amplul memoriu 
adresat împăratului chiar la începutul instalării sale în 
scaunul Ierarhic al Blajului, evident cu multitudinea 
revendicărilor sale de ordin cultural, iar pe de altă parte 
conflictul cu eruditul protopop al Gurghiului, Petru 
Maior, autorul printre altele şi a Protopapadichiei. 

Această poate neobişnuita introducere ne apro-
pie însă de autorul volumului pe care încercăm să îl 
prezentăm azi, deoarece în nota de subsol pe care 
Ioan Chindriş o prezintă ca fiind o bibliografie selectivă 
despre Ioan Bob şi care cuprinde printre altele, – con-
siderate ca obligatorii lucrări de referinţă, – şi lucrarea 
lui Vasile Aaron Versuri veselitoare la zioa Numelui 
Exţellenţie sale domnului Ioan Bobb, Sibiu 1806.  

Volumul pe care îl avem acum spre analiză 
cuprinde o serie de scrieri originale pe care îngrijitorii 
ediţiei înşişi o precizează. Avem astfel, la o privire 
fugară aruncată asupra cuprinsului următoarele scrieri 
ocazionale sau legende de inspiraţie ovidiană:  

1. Verşurile veselitoare la ziao numelui 
Exţellenţiei sale Domnului Domn Ioan Bobb, Vlădicul 
Făgăraşului şi a prea înaltei chesarocrăieşti mărimi, 
dinlontru sfetnic al statului, transcriere a textului 
chirilic din 1806 după unicul exemplar păstrat la 
Biblioteca centrală Universitară din Cluj, de fapt prima 
reeditare a acestei scrieri; 

                         
1 Ioan Chindriș, Transilvanica, I, Studii şi secvenţe, Ed. Cartimpex, 

Cluj-Napoca, 2003, 529, nota 2. 

 
2. Verşurile veselitoare întru cinstea prea 

luminatului şi prea osfinţitului domn Samuil Vulcan, 
episcopului Graeco-Catholicesc al Oradiei Mare, când 
la anul 1807, în luna lui mai, prin Excellenţa-sa Ioann 
Babb, Episcopul Făgăraşului, s-au sfinţit episcop în Blaj, 
reproducere după volumul I al antologiei Şcoala 
ardeleană de Florea Fugariu în 1983. 

3. Ad authorem, lucrare aflată în fruntea 
opuscului Orationes tipărit în 1809, acum publicat 
pentru prima dată după unul dintre puţinele volume 
păstrate. 

4. Cântarea jalnică la îngropăciunea măritului de 
bun neam născut neguţitor Hajii Constatntin Pop. Prin 
Vasile Aaron jurat în Marele Prinţipat al Ardealului 
procuror şi alcătuit, lucrare tipărită în 1808 şi 
reprodusă după o copie a textului manuscris publicat 
în 1992 în Acta Musei Napocensis;  

5. Perirea a doi iubiţi, adică jalnica întâmplare a 
lui Priam şi Tisbe, cărora s-au adeogat mai pre urmă 
nepotrivita iubire a lui Echo cu Narţis. Prin Vasile 
Aaron, jurat în Malele Prinţipat al Ardealului 
procurator, alcătuite şi în versuri scrise, legende de 
inspiraţie ovidiană apărute în 1807 şi readuse sub tipar 
după varianta publicată în ediţia a 2-a din anul 1830 la 
Braşov;  

6. Vorbirea în verşuri de glume întră Leonat, 
beţivul om din Longobarda şi întră Dorofata muierea 
sa. Prin Vasile Aaron, juratul procurator alcătuite, 
acum din nou revideluite, îndreptate, mai înmulţite şi a 
doa oară tipărite, transcriere a textului după o copie 
din 1815 păstrată la Muzeul Brukental din Sibiu.  

7. Anul cel mănos. Bucurie Lumii, Un cântec în 
stihuri îndemânatece, în care aflătoarele stări a 
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ştiutelor patru timpuri ale anului celui înfrumuseţat cu 
roduri bune se cuprind. Prin Vasile Aaron, juratul în 
Marele Prinţipat al Ardealului Procurator alcătuit şi 
acum întâia oară typărit, reproduce textul original 
publicat în 1820 şi păstrat tot la Bruckental;  

8 Istoria lui Sofronim şi a Haritinei cei frumoase, 
fiicei lui Aristef mai marele lui Milet. Prin Vasiel Aaron, 
jurat procurator, în verşuri alcătuită şi acum întâia oară 
typărută, după ediţia princeps publicată în 1821 şi tot 
la Bruckental păstrată. 

Lucrările se prezintă în caractere chirilice, într-o 
limbă curată şi cursivă care reprezintă o „mostră de 
scriere şi rostire a limbii române la începutul secolului 
XIX, iar efortul de transcrierea a acestora cu caractere 
latineşti nu au pierdut cu nimic din bogăţia originală a 
textului. Aparatul critic, marcat de prezenţa unor note 
de subsol, diferite de cele ale autorului, ajută la o 
înţelegere mai deplină a textelor. Fiecare dintre 
lucrările date spre tipar sunt însoţite – alături de notele 
şi introducerea pe care însuşi autorul o face – de un 
studiu introductiv în care editorii au oferit unele 
aprecieri secvenţiale, şi care oferă clarificări referitoare 
la prezenta ediţie. Volumul este însoţit de asemenea 
de un amplu glosar, util şi necesar deopotrivă, pentru 
înţelegerea textelor, de o amplă bibliografie şi de un 
indice de nume profesional conceput.  

Lucrările oferite spre tipar de către versificatorul 
Vasile Aaron, şi care în spaţiul sibian la epocii 
respective oferă singurele lucrări cu caracter literar din 
perioada 1804-1821 (anul decesului autorului) se 
constituie într-o apariţie editorială singulară. În peisajul 
de pionierat cultural românesc transilvănean al 
primelor decenii ale sec. XIX, marcat profund de 
răspândirea ideilor de sorginte occidentală iluministe, 
în contextul unei societăţi încercată de război, lipsuri şi 
drame familiare sau chiar colective, Aaron apare 
aşadar ca o licărire, dacă nu neapărat de autenticitate, 
cel puţin de noutate şi originalitate.  

Dar cine este acest Vasile Aaron despre care 
Nicolae Manolescu scria în Istoria critică a limbii 
române1 că se bucură de un frumos dar al clarităţii 
limbajului versificat, şi care chiar înaintea lui Vasile 
Alecsandri afirmă că românul e născut poet? Provenit 
din neamul Aaroneştilor de Bistra, care a dat 

                         
1 N. Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Editura Paralela 

45, Piteşti, 2008, 119. 

Transilvaniei oameni de vază printre care Episcopul 
Petru Pavel Aaron, întemeietorul şcolilor blăjene, 
eruditul cleric Iacob Aaron şi prelatul-cărturar Theodor 
Aron, apoi numeroşi funcţionari şi preoţi răspândiţi 
mai ales în centrul şi sudul Transilvaniei Vasile Aaron 
este considerat a fi una dintre figurile ilustre ale 
intelectualităţii româneşti a vremii. Pe bună dreptate 
este considerat de G. Călinescu2 ca fiind unul dintre 
iniţiatorii poeziei româneşti din epoca prefacerii 
evanghelice şi clasice, un remarcabil vulgarizator şi 
vorbitor al limbii poporului. Născut în satul Glogoveţ 
de lângă Blaj ca fiu al parohului din acea zonă, a studiat 
teologia la Blaj iar mai apoi, în absenţa vocaţiei 
sacerdotale a urmat studii de drept la Cluj, 
întreţinându-se din lecţii private. Obţinând abilităţi 
juridice, în urma susţinerii examenului de avocatură 
s-a stabilit la Sibiu unde în calitate de avocat al 
Consistoriului Ortodox, de secretar al Companiei 
greceşti şi de avocat independent a trăit până în anul 
1821, realizând nu doar rezultate notabile ca şi jurist, ci 
contribuind literar şi la dezvoltarea şi transmiterea 
limbii române. Era aşadar un om cu o vastă cultură. 

În mod paradoxal, în ciuda unor largi aprecieri 
în perioada cât a activat la Sibiu, bucurându-se aşadar 
de o apreciată notorietate, după moarte a intrat 
într-un con de umbră. Familia nu s-a preocupat să-i 
păstreze sau să-i perpetueze memoria, iar editorii care 
au continuat publicarea lucrărilor lui nu s-au preocupat 
de semnificativul detaliu al menţionării numelui său, 
astfel că în absenţa unor documente concludente 
istoriografia literară a preluat doar informaţii succinte 
oferite de Aron Pumnul în 1860 în lucrarea în patru 
volume apărută la Viena între 1863 şi 1865, Lepturariu.  

Informaţiile succinte oferite de Aron Pumnul se 
situează sub semnul unor incertitudini, bazate 
îndeosebi pe mărturiile celor care l-au cunoscut 
cândva pe Vasile Aaron. În această perspectivă, meritul 
mare al editorilor actualului volum, soţi Popa, este fără 
îndoială acela de a ne fi oferit, aşa cum am subliniat de 
altfel în introducerea acestui material, un bogat studiu 
biografic, care clarifică multe dintre aspectele dubii ale 
vieţii şi activităţii autorului nostru. Tocmai de aceea, 
volumul pe care îl prezentăm azi vine să întregească, 
alături de informaţiile biografice ale lui Vasile Aaron şi 
unele informaţii legate de activitatea sa literară.  
                         
2 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până la prezent, 

Tipografia „Semne '94”, Bucureşti 2003, 76-77. 
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Nu putem trece cu vederea un aspect poate 
prea puţin atins sau dezvoltat pe marginea scrierilor lui 
Vasile Aaron: cel teologic. Dacă autorul nostru se 
bucură de o largă apreciere în calitate de versificator, 
nu mai puţin însemnată ne apare dimensiunea 
teologică a unora dintre versurile sale. Se ştie că 
activând în domeniul juridic şi cel literar, Aaron s-a 
bucurat de o largă apreciere, iar prin efortul oferit de a 
readuce în atenţia cititorilor opere încă nepublicate, 
această apreciere poate să continue. Aspectul teologic 
al operei sale, cu profunde dimensiuni antropologice şi 
escatologice, lasă să se întrevadă şi existenţa unei 
dimensiuni teologice a autorului nostru poate prea 
puţin studiată: fluenţa exprimării şi temele abordate, 
cel puţin de una dintre lucrările conţinute în prezentul 
volum, ne lasă să înţelegem că prezenţa la Blaj a lui 
Vasile Aaron pe perioada studiilor teologice nu a fost 
una fără repercusiuni.  

Aspecte clare ale unei teologii bine înţelese şi 
exprimate în vers se găsesc în Cântarea jalnică la 
îngropăciunea măritului de bun neam născut 
neguţitori Hajii Constatntin Pop, din care semnalăm 
doar câteva versuri, ce reflectă o izbitoare asemănare 
cu mesajul peremptoriu transmis de cântările slujbelor 
de la înmormântare conţinute în cărţile de cult: 
Moartea toate stăpâneşte / Şi preste toate domneşte / 
Toate pier, să mistuiesc / Şi nu se mai pomenesc. / 
Piere ticălosul om / Mâncând strămoşul din pom / 
Rămân cele adunate / prin osteneli necruţate / Abia 
duce în mormânt / Cu el puţintel veşmânt, / Cu care să 
învăleşte / Când de noi să despărţeşte / Şi să dă spre 
putrejune. / O! Mare înşelăciune! / Oh! Vai! Cum ne 
înşălăm, / Trupurile îngrăşăm, / Viermilor suntem 
mâncare, Pământului îngrăşare. / Tot ce răsare afară în 
pământ se-ntoarce iar. / Tot ce răsare şi creşte / 
Oarecând se veştejeşte.  

Fără îndoială versuri cutremurătoare dar de un 
realism teologic neîndoielnic, marcate însă şi de 
speranţa şi certitudinea învierii: Fapta bună cu noi vine 
/ Ne povăţueşte bine / Către locul fericit / Celor buni 
din veci gătit. / Cel ce până când trăieşte / Despre 
acestea grijeşte, / Să poartă ca un creştin, / Viteaz lui 
Hristos deplin, / Tocmai de moarte trupeşte / Tot 
trăieşte sufleteşte, / Cu îngerii dimpreună, / În nespusă 
voie bună…… 

Ceea ce azi avem între mâini, reprezintă în 
manieră elocventă rodul unui asiduu efort de 

recuperare şi reactualizare a unui autor cu un limbaj 
poetic, în mod interesant lipsit de neologismele vremii, 
deci în ultimă instanţă cu un text adresat poporului 
pentru o mai bună răspândire a limbii române. Vasile 
Aaron nu se este considerat un literat înzestrat cu 
fantezie poetică, ci mai degrabă unul cu mari merite în 
promovarea gustului pentru literatura în rândul 
conaţionalilor săi, un versificator prodigios care 
traduce, imită şi prelucrează, iar această caracterizare 
pe care îngrijitorii acestui volum o fac, sunt mai mult 
decât evidente.  

În final nu ne rămâne decât să dorim autorilor 
acestui volum multă sănătate şi putere de muncă 
pentru a putea continua demersul – început în urmă 
cu ani buni şi recent concretizat în acest al treilea 
volum care îl are în atenţie pe Vasile Aaron de 
Glogoveţ, – de a readuce în atenţia cititorilor acest 
fascinant autor, iar cititorilor lectură plăcută. 
Blaj, 15 mai 2014  

 PR. WILLIAM A. BLEIZIFFER 
 
 

VETURIA BORZA-TENCHEA, 
AMINTIRI DESPRE BLAJ  

 

 
 

Veturia Borza-Tenchea (1914-2002) rememo-
rează cu nostalgie, în cartea sa „Amintiri despre Blaj”, 
apărută în anul 2014 la Editura Buna Vestire din Blaj, 
anii copilăriei şi tinereţii petrecuţi la Blaj. Fiică a 
Blajului,a fost legată prin toate fibrele fiinţei sale de 
locurile natale, de personajele şi evenimentele care 
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i-au marcat anii petrecuţi aici, chiar dacă împrejurările 
vieţii au condus-o spre Cluj şi apoi spre Timişoara. 

Cartea „Amintiri despre Blaj” conţine portrete, 
evocări ale unei întregi galerii de „personaje”: membri 
ai familiei, cărturari, reprezentanţi de seamă ai bisericii 
greco-catolice, personalităţi ale istoriei noastre sau 
oameni ai târgului. 

Cartea prezintă aspecte ale vieţii cotidiene şi 
unele momente istorice şi culturale trăite în copilărie şi 
în tinereţe. Personajul central al acestor evocări este 
Moşu, bunicul Veturiei Borza-Tenchea, preotul şi 
profesorul Ioan Fekete Negruţiu. 

Prima parte a amintirilor Veturiei 
Borza-Tenchea este o „cronică de familie”, peste care 
domină figura Moşului. Evocarea slujbelor religioase 
din Catedrala Blajului capătă accente vibrante de 
recunoştinţă, prezentând preoţii-profesori care 
rosteau predici din amvonul bisericii. Sunt prezentate 
apoi momentele importante pentru istoria Blajului şi a 
ţării: Marea Unire din 1918, Dictatul de la Viena din 
vara anului 1940, tragica desfiinţare a Bisericii Române 
Unite cu Roma (Greco-Catolică), decăderea vestitelor 
şcoli ale Blajului la şcoli tehnice şi profesionale. 

Ultima parte a memoriilor capătă un timbru de 
elegie, înfăţişând decăderea unui oraş care în anii 
comunismului a suferit transformări ce i-au schimbat 
structura religioasă, istorică şi culturală. 

Amintirile se încheie sub forma unui „epilog”, 
autoarea revenind la tonul de odă: „Săvârşitu-s-a o 
minune: Blajul, odată cu biserica noastră 
greco-catolică, a înviat, prin Revoluţia din 1989. Slavă 
lui Dumnezeu! Jertfa martirilor noştri, episcopi, preoţi 
şi mireni, a adus roade. Acum, biserica noastră, în 
frunte cu mitropolia Blajului (Mica Romă) merge cu 
paşi siguri pe calea cea adevărată, sub oblăduirea 
Romei. Blajul nu l-am mai văzut din 1973 şi nici nu voi 
mai ajunge să-l vad, dar sunt mulţumită, împăcată cu 
situaţia de azi, promiţătoare şi garantată viitorului.” 
(Timişoara, martie 2000) 

Cartea mai cuprinde câteva documente şi 
fotografii de familie. 

Din această carte se desprinde imaginea 
oraşului Blaj, aşa cum s-a păstrat în mintea şi în sufletul 
unei fiice a Blajului, Veturia Borza-Tenchea. 

 

PROF. CRISTINA SAVONEA,  
Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea”, Blaj 

OMAGIU EROILOR ŞI 
MARTIRILOR REVOLUŢIEI DE LA 
1848-1849 ŞI RĂSCOALEI DE LA 
1784-1785 DIN TRANSILVANIA 

 

 
 

La împlinirea a 230 de ani de la răscoala lui 
Horea, Cloşca ţi Crişan, dar şi a 190 de la naşterea lui 
Avram Iancu, Societatea „Avram Iancu” din România, 
filiala Alba Iulia, aduce un omagiu eroilor şi martirilor 
transilvăneni. 

Cu un adânc sentiment de preţuire pentru 
reprezentanţii românilor din Transilvania, pentru lupta 
de emancipare a acestora, pentru sacrificiul făcut de 
înaintaşii noştri, Societatea „Avram Iancu”, ne supune 
atenţiei un deosebit album, o suită de fotografii 
realizate în întreaga Transilvanie cu ocazia 
numeroaselor acţiuni realizate in cadrul Societăţii. 

Dovadă clara a implicării şi a efortului susţinut 
pentru menţinerea vie a trecutului istoric, albumul de 
faţă propune o trecere în revistă a celor mai recente 
evenimente organizate de Societatea „Avram Iancu” în 
zona Munţilor Apuseni, la Abrud, Câmpeni, Albac, 
Ţebea, dar şi la Blaj, Alba Iulia, Cluj-Napoca şi Arad. 

 

PROF. IONELA TOMA 
Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea”, Blaj 
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LUMINIŢA CORNEA, 
SCRIITORI. CASE MEMORIALE 

 
 

„Scriitori Case memoriale”, apărută la Editura 
Nico, în acest an şi semnată de Luminiţa Cornea, 
prezintă un deosebit tablou al caselor memoriale din 
România, o nepreţuită moştenire a culturii româneşti. 

Cercetarea, însoţită de o mulţime de fotografii, 
ne prezintă pe rând istoricul, locaţia, forma şi stilul, 
precum şi încărcătura sentimentală a unor case, unde 
cu decenii sau chiar secole în urmă, au văzut lumina 
zilei, au crescut, au creat sau poate de unde s-au 
îndreptat spre veşnicie, marile figuri ale culturii 
româneşti: scriitori, poeţi, istorici. 

Răsfoind paginile acestei lucrări, ne deplasăm 
cu uşurinţă de la Conacul din Mirceşti al lui Vasile 
Alecsandri, la Humuleştiul lui Ion Creangă, de la casa 
din Copou a lui Mihail Sadoveanu, la Prislopul 
năsăudean al lui Liviu Rebreanu şi putem astfel, să 
călătorim în timp, să pătrundem în intimitatea 
scriitorilor noştri şi să reconstituim atmosfera prielnică 
creaţiei acestor personalităţi ale culturii naţionale. 

Scopul unui astfel de demers este acela de a 
valoriza moştenirea culturală a României, este acela de 
a evidenţia importanţa caselor memoriale, dar mai 
ales este de a evalua starea actuală a acestor 
adevărate monumente ale culturii româneşti. 

 

PROF. IONELA TOMA 
Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea”, Blaj 

 

LÖRINCZI FRANCISC-MIHAI,  
ÎN FAGURE DE RODII. SONETE 

 
Volumul de poezie În fagure de rodii. Sonete, 

publicat la Editura CronoLogia, Sibiu, 2014, aparţine 
poetului Lörinczi Francisc-Mihai, care, spre deosebire 
de volumele anterioare, demonstrează o veritabilă 
măiestrie artistică în abordarea poeziei cu formă fixă – 
sonetul, specie literară pe care o consideră cea mai 
potrivită pentru a exprima sentimentul profund de 
iubire. Titlul volumului este sugestiv şi exprimă în mod 
metaforic, prin simbolistica rodiei, fertilitatea, dorinţa 
şi uniunea în dragoste. Considerată în multe culturi 
drept un semn al căsătoriei şi iubirii, rodia reprezintă 
un fruct al fericirii, sugerând pasiunea şi deliciul erotic. 

Iubirea, una dintre temele cultivate de poeţii 
lumii din Antichitate până în contemporaneitate, 
constituie tema acestui volum, în care se remarcă 
două atitudini diferite ale eului liric: pe de o parte 
Îndrăgostitul, şi pe de altă parte Creatorul. Erosul 
devine, în acest context, unicul mod de comunicare cu 
universul, dobândind funcţie metafizică. S-au scris 
multe poezii de dragoste, dar, în opinia noastră, 
creaţiile din acest volum sunt unice prin: puritatea, 
nobleţea şi omenescul iubirii, ridicate la rang de fior 
cosmic. 
 

 
 
Cartea este formată din două părţi sugestiv 

intitulate Eros şi Agape, termeni care desemnează, în 
limba greacă a Noului Testament şi a Scrierilor 
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patristice Iubirea. Cele două noţiuni definesc 
dragostea ca un sentiment uman, prin care Fiinţa trece 
din planul real al profanului în planul absolut al 
sacrului, dobândind tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă 
fără de moarte…Lirismul adânc al poeziilor e transpus 
în versuri originale, receptarea textului devenind 
pentru cititori o aventură a cunoaşterii şi 
autocunoaşterii. 

Volumul se deschide cu poezia, Îmi eşti reazem 
orei pustiite, care prezintă printr-o succesiune de 
reprezentări poetice şi imagini metaforice matricea 
sufletească a eului creator cu reverberaţii 
expresioniste: „ Amurgul se răstoarnă pe răzoare/ În 
aplecare altar să-mi fii, nocturn,/ Stele coapte să îţi 
culeg din turn/ Să risipim amiezile din soare.” Prin 
titluri precum: Îmi ies din minţi când îţi cuprind 
potirul, Când nopţile ne-au dăruit rubine, Amiaza în 
grădina de gutui, Cu o singură privire mă robeşti, 
autorul transmite cititorilor o puternică emoţie, o stare 
sufletească de extaz, având darul de a pătrunde în 
propriul eu, de unde rezultă intensitatea trăirilor, care 
ating cote maxime.  

În poezia În câmp de maci s-a pârguit sărutul 
apare setea de absolut, de integrare în destinul 
macrocosmic prin forţa iubirii: „În câmp de maci s-a 
pârguit sărutul/ Nebunia verii s-a aprins în noi/ Au stat 
de-a valma aur şi noroi/ Miresmele ne-au fost întreg 
avutul.” Trebuie să remarcăm că setea de absolut nu 
este o dorinţă abstractă venită dintr-un plan meditativ 
sau filosofic, ci o trăire dionisiacă: „Altfel se-mpletesc 
secundele în noi/ Şi în pocaluri iarăşi vinuri fierb/ 
Fremătare-n aşteptarea unui cerb/ Un cântec care se 
revarsă-n doi.”(Nu ştiu de mă cauţi şi acum) 

O trăsătură a poeziilor lui Lörinczi 
Francisc-Mihai este senzualismul, căci înainte de a se 
transforma în sentiment şi emoţie, cuvântul pătrunde 
în intimităţile de taină ale sufletului pe care le 
decantează, prin imaginea femeii-vioară, până la 
contactul bucuros şi natural cu simţurile: „Degete 
s-alerge peste coarde/ Vioara să-nflorească-n tainic 
gând/ Să se unească cerul de pământ/ Pârjol ca-n 
năvăliri de hoarde.”(Vino iar, te strig, pe divan 
fierbinte) sau „Vibrezi profund când corzile-ţi ating/ 
Un Stradivarius fermecat de strune/ În noianu-i liric mă 
răpune – / Şi doar la sânul tău dogoarea-mi sting” 
(Vibrezi profund când corzile-ţi ating). În viziunea 
eului creator, Erosul câştigă bătălia cu zeul Cronos şi 

eternizează clipa, asigurând fiinţei momentul extazului 
„Vioară-aprinsă, tu, îmi mângâi éra/ Secunda de aur la 
care aspir.” 

În partea a doua, cu această disponibilitate 
totală a stării de graţie, eul liric se adresează divinităţii: 
„Te simt în mine foc atât de viu/ Mă hrăneşti cu pâine 
şi cu peşte,/ Mă-nveşmântezi în straiul auriu.” (Cu 
dragoste carafele divine) sau „Iubirea Ta mi-a acordat 
vioara/ În orchestra vieţii m-ai lăsat să cânt/ Gingaşe 
acorduri am sculptat în vânt/ Partituri de aur îmi erau 
comoara” (În mine larg Tu ţi-ai deschis oceane). 
Astfel, apare sacralizarea iubirii prin trecerea dinspre 
pasiune şi instinct spre elanul spiritual, sub forma pură 
a rugăciunii „Aseară iarăşi pragul Ţi-am călcat/ Şi-n 
inimă Te-am căutat fierbinte/ S-au topit murii sacrelor 
incinte/ Sub crugul rugăciunii înstelat” (Aseară iarăşi 
pragul Ţi-am călcat) sau „Când noaptea rugăciunii 
arde-n mine,/ Vas de preţ, forjat în focuri de bazalt,/ 
Splendoarea fagurelui de albine.” (Sub paşii Tăi nisipul 
dă în pârg). În acest caz, fiinţa poetului se întrupează 
din cuvânt în paradisul rostirii, prin elogierea iubirii 
christice: „Se răstoarnă-n aur pulberi de cuvânt/ Când 
praful fin al ţărnei se-arcuieşte/ În rugăciune, ca 
darurile-n cânt,/ Mierea în stup din floare 
se-mplineşte/ Iubirea e rodul din ceresc avânt,/ Un 
hexagon divin ce-n mine creşte.” (Rodeşti aprins ca 
arşiţa amiezii) 

În concluzie, apreciem că sonetele incluse în 
acest volum constituie nu doar un simplu exerciţiu 
artistic prin care autorul să-şi demonstreze talentul de 
bun versificator, ci unul de reflecţie asupra universului 
interior al poetului Lörinczi Francisc-Mihai, având la 
bază cel mai nobil sentiment al omului – IUBIREA. 
Recomandăm, cu multă căldură, acest volum de 
poezie, în care eterna aspiraţie către împlinirea erotică 
trece, prin magia versurilor, din planul trăirii personale 
în planul trăirii reciproce. 

CLAUDIA OANCEA-RAICA 
 
 

SUB SEMNUL GENIULUI  
TUTELAR AL POEZIEI... 

 
Concursul Naţional de Poezie „Ocrotiţi de Emi-

nescu”, organizat în fiecare an la Blaj, în luna ianuarie, 
reprezintă o ofertă culturală deosebit de importantă 
şi generoasă, continuând o bună şi lungă tradiţie. 
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Ajuns la a XIV-a ediţie, Concursul Naţional de 
Poezie „Ocrotiţi de Eminescu”, s-a bucurat şi anul 
acesta de un real succes, fapt dovedit prin numărul 
mare de participanţi, veniţi din toate colţurile ţării 
pentru a-şi demonstra sensibilitatea şi competenţele 
literare. Această manifestare cultural-artistică se 
datorează iniţiativelor doamnei prof. Silvia Pop, 
preşedinte al Despărţământului „Timotei Cipariu” 
Blaj, care a conştientizat importanţa Blajului ca spaţiu 
poetic prin excelenţă.  

Acest topos poetic, dincolo de Popasul lui 
Mihai Eminescu la Blaj din anul 1866, face trimitere 
prin libertatea imaginaţiei, fascinaţia versului şi magia 
creaţiei eminesciene, care străbate an de an sufletele 
iubitorilor de poezie, la o matrice sacră a neamului 
românesc. Tânărul Eminescu, urmând sfaturile 
dascălului său de la Cernăuţi, Aron Pumnul, şi el fost 
elev al Blajului, a venit la vestitele Şcoli blăjene 
pentru a-şi potoli setea de cunoaştere din izvorul 
nesecat şi pur al Limbii Române, căci în aceste 
„fântâni ale darurilor” poetul nepereche al literaturii 
române a descoperit: puterea credinţei, lumina 
ştiinţei, nobleţea sufletească, dragostea de ţară şi 
valorile perene ale neamului românesc. Astfel, acest 
concurs a transformat micul oraş de la confluenţa 
Târnavelor într-un loc al solidarităţii cosmice a 
poeziei, în care se stabilesc noi conexiuni între 
generaţii ce contribuie la fixarea, în eternitate, a 
geniului eminescian. 

Antologia de faţă aduce o mărturie despre 
evenimentul cultural desfăşurat în 25 ianuarie 2014 
la Blaj, cuprinzând creaţiile literare ale tinerilor 
participanţi, realizate cu emoţie şi cu o rezonanţă 
specială. 

Avem certitudinea că acest concurs de creaţie 
literară, destinat elevilor şi studenţilor, a devenit o 
adevărată oportunitate de lansare a unor tinere 
talente, care au descoperit, cu acest prilej, tainele 
cuvântului şi ale cărţii. Prin această manifestare 
artistică, am găsit creatori de poezie sensibili, harnici 
şi talentaţi, care poartă în suflete pecetea limbii 
române. Pentru a sublinia valoarea creaţiilor literare, 
vom oferi câteva mostre din textele prinse în volum: 
„dacă inima mea ar avea tălpi / ar pompa sânge 
numai să se rupă / printr-o smulgere în evadare / de 
roşu. ea şi-ar scutura mâinile / pentru a şti / din ce 
capăt începe dragostea”. (Să iubesc oamenii de Emil 

Neni Iordache); „Sunt eu, / cel care cu mâna caldă a 
credinţei date / voi ridica muntele de ceară / din 
palma celui însetat... / ştiu că prin creanga cuvântului 
Tău / voi putea descoase iertarea, / care îmi plânge 
degetul mic…” (Ucenic de Hălaţiu Bogdan).  

Volumul, ţesut din creaţiile tinerilor partici-
panţi la festival, se doreşte a fi un reper pentru toţi 
tinerii care iubesc literatura, dar şi o invitaţie la 
lectură, cu scopul de a descoperi bucuria cuvântului 
scris şi a creaţiei. 
 

 
 

Promovarea poeziei eminesciene şi a geniului 
tutelar al literaturii româneşti constituie cea mai 
bună motivaţie lăuntrică de realizare a acestui 
concurs şi de continuare a lui. Poetul naţional, Mihai 
Eminescu, este prezent în inimile tinerilor care, iată, 
se-ntâlnesc, pe aceeaşi ulicioară, la Blaj, indiferent de 
vreme şi de ...vremuri. Alături de ei se află, an de an, 
scriitori de prestigiu din spaţiul transilvănean actual, 
iubitori ai poeziei eminesciene, care onorează, cu 
prezenţa lor, vorbindu-le tinerilor creatori laureaţi, şi 
nu neapărat doar lor, despre importanţa şi 
frumuseţea fără seamăn a poeziei eminesciene. Anul 
acesta, 2014, au fost alături de temerarul nostru 
proiect, de interes naţional, Aurel Pantea, 
preşedintele Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii 
Scriitorilor, Virgil Todeasă, Nicolae Băciuţ, Valentin 
Marica, Lazăr Lădariu, Răzvan Ducan, Nicolae Suciu.  

Îi felicităm cordial pe toţi laureaţii concursului 
din acest an, atât de la secţiunea de creaţie, cât şi la 
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secţiunea de recitare din lirica eminesciană, pentru că 
ei menţin trează conştiinţa poetică în mentalul tinerei 
generaţii şi duc mai departe flacăra vie a sensibilităţii 
creatoare vegheată etern de geniul tutelar al Poeziei 
româneşti, Mihai Eminescu.  

  CLAUDIA OANCEA-RAICA,  
DIANA TOCACIU, MARIA-DANIELA PĂNĂZAN 

 
 

LECŢIA DESPRE ANOTIMPUL 
PERFECT 

 

 
 
Poezia pentru copii este o pasiune importantă 

pentru Daniela Ghigeanu, după cărţile anterioare 
Ograda lui Dinu, Căsuţa din turtă dulce, Mirodenii, Joc 
de înger şi copil, Joc de lumini. Cu tandreţe şi 
sensibilitate, poeta ne prezintă un nou volum, Hora 
îngeraşilor.  

Poezia pentru copii impune seriozitate, atenţie, 
cunoaşterea universului celor mici, experienţa în zona 
jocului tandru şi sensibil, dragoste pentru copii. 
Temele principale, necesare destinatarilor acestei 
poezii, sunt: anotimpul, jocul, pacea dintre copii şi 
natură, personaje principale precum motanul, câinele, 
barza, fluturele, ploaia, caisul, izvorul curat, raţa 
sălbatică, etc.  

De semnalat este faptul că autoarea priveşte 
totul dintr-o perspectivă dinamică, lumea este în 
mişcare, lumea este frumoasă, există lecţii în natură 
care merită învăţate, sărbătorile ne aduc fericirea, 
Dumnezeu ne ţine în palme. Copiii pot învăţa din 
poezia aceasta, înţeleg lunile anului, a număra este 
important în viaţă, jocul ne atrage în hora îngeraşilor. 
Daniela Ghigeanu transmite un mesaj pozitiv copiilor, 
dragostea pentru cântec, pentru culoare, pentru 
desen şi peisaj, ea le îndreaptă atenţia spre simetria 
din lume şi către anotimpul perfect, care aduce poftă 

de viaţă şi de joc. Uneori poeta atrage atenţia asupra 
cosmosului mic: semnele lucrurilor importante sunt 
sclipiri care trădează maturitatea spre care vor tânji cei 
care vor face din jocul vieţii un mod de a trăi frumos şi 
în linişte cu alţi copii, cu animalele din ogradă, cu pomii 
de pe câmp, cu ploaia din pădure.  

Imaginile se derulează în ritm potrivit, desenul şi 
culoarea invadează memoria cititorului, fantezia 
formează mintea copiilor, detaliul trimite la întreg, 
lumina inundă lumea. 

Limbajul este natural, cuvintele aduc ceva 
proaspăt în viaţa copiilor, ei sunt emoţionaţi de 
spectacolul declanşat de personaje jucăuşe, de hora 
anotimpurilor, de siguranţa pe care părinţii o oferă 
celor mici. Ei trebuie să înţeleagă mesajul: lumea oferă 
siguranţă, dar trebuie mereu învăţat cum se ajunge 
acolo! Uneori poezia are unele scăpări, versul pare 
forţat, autoarea fiind atentă la mesaj şi nu la tehnica 
literară, dar volumul se împlineşte sub ochii celui care 
citeşte. 

Volumul se sprijină pe câţiva piloni de 
rezistenţă: lecţia despre natură, rugăciunea, prezenţa 
lui Dumnezeu în viaţa copiilor, grija părinţilor, fantezia 
ca personaj important în peisaj, legătura dintre 
animale, pomi, anotimpuri, unitatea lumii în mişcare.  

„Iubeşte, copilule, al vieţii miracol!/ Fii bun şi 
înţelege că Domnul veghează/ La tot ce trăieşte şi 
este-n pericol/ Când cel rău distruge chiar a vieţii rază” 
(Lecţia despre natură). Lecţia începe direct şi delicat: 
priveşte, ascultă, învaţă, furnica îşi duce povara, 
motanul este plin de viaţă, ciocârlia cântă, învaţă şi 
iubeşte... iubeşte şi învaţă... 

Relaţia dintre copil şi lume este una pe verticală 
şi pe orizontală. August este o lună încărcată de 
miracole, în poezia dedicată acestei luni fiecare vers 
începe cu o literă din cuvânt, astfel copilul poate învăţa 
mai uşor importanţa timpului, i se fixează în minte 
anul cu lunile sale, este o metodă veche, aplicată şi în 
Scriptură, în unii psalmi. Persistenţa pe tema 
învăţatului la copil este una de esenţă în carte, pentru 
a se forma el are nevoie să prindă secretul vieţii: „Iar 
corbul, cu vocea gravă,/ Duce vestea în dumbravă/ a 
venit de dimineaţă/ Primăvara cea măreaţă” (Fantezii 
de primăvară). 

Hora îngeraşilor, poezia care dă titlul volumului, 
marchează momentul: ceva mereu veghează lumea 
copilului, chiar şi în somn, elementele naturii se unesc 
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pentru a păstra miracolul, copilul care creşte liniştit. 
Natura are miracole, gerul face flori la geamuri cu 
modele dantelate, îngerii se prind în horă, luna 
mângâie lumea celui mic, pacea sfântă e în casa în care 
încape un univers tainic. 

Cartea are ilustraţii colorate realizate de Daniela 
Ghigeanu şi Antonela Corban şi menite să dea viaţă 
poeziilor, care atrag atenţia celor mici prin culoare şi 
fantezie. La modul discret, mesajul este unul creştin, 
Dumnezeu îşi rezervă lauda din gura copiilor, omul 
este un copil care mereu învaţă, frumuseţea vine 
dintr-o dimensiune divină, pacea întrece înţelegerea 
imediată, cântecul înviorează lumea în care venim, 
timpul depăşeşte limita superioară şi devine eternitate 
în peisaj.  

Hora îngeraşilor este o reuşită carte de poezie 
pentru copii, volum apărut cu sprijinul Consiliului 
Judeţean Alba prin Biblioteca Judeţeană „Lucian 
Blaga” Alba, la Editura ALTIP, Alba-Iulia, 2013, 
demersul poetei fiind unul pornit din dragoste şi 
interes pentru lumea copiilor. Prof. dr. Monica Grosu 
are o prefaţă scrisă discret şi care prezintă cartea în 
lumina acelui univers mirific şi delicat. Ea scrie: 
„Autoare de literatură pentru copii, gen dificil în ciuda 
aparenţelor, Daniela Ghigeanu reuşeşte, în bună parte, 
să-şi emoţioneze micuţii cititori, scoţând din sacul cu 
povestioare, întâmplări şi instantanee numai bune de 
reţinut”.  

Daniela Ghigeanu invită copiii la o călătorie 
plină de frumuseţe şi îi urcă în trenul miraculos al 
copilăriei: „Merge trenul legănat/ Luna spune-o 
poezie/ Şi visezi că eşti soldat/ Într-o staţie pustie” 
(Trenul). 

CONSTANTIN STANCU  
 
 

LITERATURA DETENŢIEI: 
STRIGĂTUL SÂNGELUI1 

 
După ce ai trecut peste sentimentul fricii,  

devii invincibil! 
 
Un tânăr este condamnat pentru că, se 

presupune, ar fi ucis un om. De aici calvarul detenţiei 
tânărului şi executarea prin împuşcare. Strigătul 
                         
1 Ovidiu Vasilescu, Strigătul sângelui, roman, Editura Ortoepia, 

Deva, 2014.  

Sângelui, roman publicat de curând de scriitorul Ovidiu 
Vasilescu este o carte a insuportabilului, a detenţiei. 
Un tânăr, alter ego al scriitorului, trece prin toate 
etapele pe care le presupune privarea de libertate: 
judecată fără procedură democratică, tortură şi 
executare. Sub forma dialogului cu anchetatorul se 
expun şi se pun faţă în faţă doctrinele socialiste şi cele 
democratice, cugetări profunde despre democraţie, 
adevăr, justiţie, despre religie, dragoste creştinească. 
Se face referire, de exemplu, la Caesare Beccaria, 
criminalist şi penalist milanez, care a susţinut abolirea 
pedepsei cu moartea. Detenţia este analizată din 
prisma condamnatului şi a acuzatorului, viaţa sumbră 
din închisoare, drumul de la celulă până la 
condamnarea la moarte şi executarea sentinţei prin 
împuşcare pe platoul de lângă închisoarea Jilava, 
denumită Valea Piersicilor sau Valea Plângerii. 
Scriitorul te introduce în mediul acela al durerii, al 
suferinţei, dar şi al rezistenţei şi al credinţei. Timpul 
interior, al rugăciunii şi al cugetării, creează o altă 
dimensiune, dincolo de insuportabil, dincolo de lumea 
sensibilă, ca scut pentru a rezista în faţa 
abominabilului: Doamne ce complicată făptură este 
omul. Ce angrenaj spiritual magnific. Plimbându-se 
prin celulă, visa fabulos, era pur şi simplu în transă. Se 
rupea complet de zidurile groase ale Jilavei şi se plimba 
pe cele mai frumoase faleze ale unor ţări exotice, 
unde, ca în paradis, era numai verdeaţă şi umbră 
răcoroasă.  

 
Timpul elastic, evadarea, fascinaţia fanteziei de 

a te scoate din ziduri şi de a crea o dimensiune dincolo 
de sensibil care să te fortifice, de a te ajuta să rezişti 
calvarului: În naraţiunea-parabolă Cuşca, scriitorul şi 
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filosoful Rudolf Kassner, în lucrarea Zeul şi himera, 
scrie referindu-se la imaginaţie, la fantezie – „este un 
act creator al sufletului, o punte aruncată deasupra 
scindării, trăsătură de unitate dintre suflet şi spirit, 
dintre suflet şi trup, capacitatea de distanţare, de 
înstrăinare a apropierii şi de apropiere a depărtării, ca 
o premisă a oricărei libertăţi interioare. Este metafora 
imaginaţiei opusă oricărei constrângeri şi stări de 
nelibertate, implicând virtualitatea depăşirii oricărei 
adversităţi a destinului. Marea capacitate a fanteziei 
omului ca prizonier în orice sens nu constă în 
cercetarea cauzelor ultime, ci în aceea că fantezia 
dărâmă, dă la o parte unul din cei patru pereţi ai 
închisorii: carceră, cuşcă, atelier, odaie, meserie şi aşa 
mai departe, pentru ca în felul acesta să se deschidă în 
spate scena, scena din spatele cortinei”1. Ovidiu 
Vasilescu se ridică la un nivel superior de rezistenţă, 
dincolo de latura fanteziei, el trăieşte prin credinţă şi 
poezie.  

Astăzi Raskolnikov2 nu mai ucide cu toporul, ci 
ucide spiritul, ucide prin indiferenţa tinerilor, ignoranţa 
şi necunoaşterea perioadei halucinante a suferinţei 
care ne-a oferit prin sacrificiu libertatea…atât de diferit 
interpretată: Fiecare om, de la cel mai cuminte, mai 
aşezat, mai darnic şi mai supus legilor morale 
existente, până la bruta născută din incest şi crescută 
sub semnul năpraznic al urii, doreşte ca măcar o dată 
în viaţă să fie liber, să-i fie garantată libertatea de a 
comite crima cea mai mare, dar să nu fie pedepsit. Da, 
la astfel de gândire ajunge individul căruia i se spune 
repetat şi din ce în ce mai apăsat, că nu există iertare şi 
nici împăcare cu aceia care gândesc altfel decât clasa 
muncitoare, instigată metodic la demolarea „putredei” 
orânduiri sociale, singura cale prin care se va naşte 
Republica, patria tuturor oropsiţilor vieţii! Era doar 
începutul marelui dezastru. Era începutul celui mai 
dureros martiriu al Ţării Româneşti. Rămân în istorie 
şi-i dau acesteia direcţia spre lumina cea adevărată, 
doar eroii reali, aceia care şi-au cimentat temeliile 
viitoarelor lor statui, cu propriul sânge! [...] Să suferi 
până la sacrificiul suprem doar pentru binele altora! 
Aceasta este dinamita cu care trebuie să umble în 
buzunare toţi aceia care se gândesc la supremaţie 

                         
1 Rudolf Kassner, Zeul şi himera, Dialoguri, eseuri, parabole, Editura 

Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 384.  
2 Personaj principal al operei Crimă şi pedeapsă, de F.M. 

Dostoievski. 

morală. 
Dacă încercăm o paralelă celulă vs. sala de carte 

putem spune că în celulă nu te asculta nimeni, astăzi, 
într-o sală frumoasă, e la fel, nu te ascultă nimeni, doar 
că nu mai eşti singur, ci singur între oameni. Ceea ce 
Dostoievski a anticipat în operele sale, marea 
însingurare, o însingurare fără margini a omului faţă de 
om, iată că se petrece, este în curs de desfăşurare. Mai 
interesează pe cineva că acest om, care stă viu lângă 
noi, creatorul, ieri a suferit pentru libertatea ta şi a 
mea? Câtă ignoranţă şi tăcere în jurul nostru. Asta e 
adevărata Vale a Piersicilor, când nu ne mai vedem 
unii pe alţii, ne ucidem, ignorăm, suntem orbiţi de noi 
înşine. Citeam o pildă, despre un om bogat care, după 
o viaţă întreagă nu îşi găseşte liniştea, împăcarea, 
simte un gol imens pe care bogăţia nu poate să îl 
umple şi se duce la un bătrân călugăr să îi ceară un 
sfat. „Bătrânul îl ascultă şi când termină, îl ridică 
îndemnându-l să se aşeze puţin în faţa ferestrei cu 
vederea spre un drum, şi-l întreabă: – Ce vezi prin 
acest geam? / – Oameni, răspunse surprins. După 
aceea îl pune în faţa unei oglinzi şi-l întrebă iarăşi: – 
Acum ce vezi? / – Acum văd… mă văd doar pe mine!!! 
Iar bătrânul continuă cu glas blând şi iubitor: – La 
fereastră avem un geam simplu, de aceea ai văzut alţi 
oameni; iar bogatul începe a se bucura. Pe când 
oglinda care te arăta numai pe tine, este din acelaşi 
geam, dar în spate are o foiţă de argint. Acest argint 
este bogăţia pe care ai folosit-o în mod egoist şi limitat 
numai pentru tine, te-a făcut nefericit, că n-ai putut să 
vezi pe ceilalţi oameni de lângă tine. Nevăzându-i nu 
i-ai ajutat, nu i-ai bucurat, nu i-ai preţuit…”3. Tu cum 
priveşti, prin geam sau prin oglindă? Ovidiu Vasilescu 
ne priveşte prin geamul frumuseţii şi ne oferă din coşul 
înţelepciunii, a vieţii sale, fructele pârguite din care să 
degustăm, ne întinde libertatea … Oare nu vedem, 
suntem încă orbiţi de folia de argint, de aurul 
făţărniciei şi nu vedem că aici ne aşteaptă Ovidiu, chiar 
ne invită să degustăm un pahar cu vin vechi, 
vinul-sânge mântuitor care metamorfozează. 

În roman, personajul principal, un alter ego al 
scriitorului, condamnat politic, deţinutului Bunu 

                         
3 http://www.crestinortodox.ro/editoriale/a-gandi-lucru-mare- 

intrebarea-salvatoare-137194.html, accesat la data de 7 mai 
2014. http://stiri.botosani.ro/stire/56882/Vorba+buna%3A+ 
Tu+cum+privesti,+prin+geam+sau+prin+oglinda%3F.html, accesat 
la data de 7 mai 2014.  
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Augustin la interogatorii i se pune o mască. Masca este 
întunericul pus ca să acopere întunericul. O dublare şi 
o triplare a durerii. Ţi se ia libertatea, eşti condamnat 
la moarte, iar la interogatoriile din timpul anchetei ţi se 
pune şi mască. Câtă cruzime! 

Cartea cuprinde Imnuri închinate Omului, 
Dragostei, Compasiunii, Iertării: Omul, acest titan cu 
inimă de privighetoare, [...] omul este un pumn de 
emoţii, mai firav decât pare şi doar educaţia voinţei 
sale îl ridică deasupra confraţilor săi, acolo sus, unde şi 
vulturul ameţeşte, ori îl coboară în promiscuitatea 
acelora care nu ştiu cât de înaltă este statura unui om 
adevărat. [...] Dragostea este singura cale să nu mai 
fim răi.  

Despre dragostea creştină scriitorul ne vorbeşte 
pilduitor: Nu-i pizmui pe cei puternici şi a 
tot-stăpânitori. Ei sunt cu mult mai vremelnici decât 
tine. Odată plecaţi, duşi vor fi, până şi din conştiinţele 
acelora care i-au folosit, în timp ce tu, de acolo, de sus, 
încă vei mai fi de folos. 

Aşadar, roagă-te pentru tine, ai tăi şi pentru 
aceia care nu ştiu ce-i rugăciunea. Vă veţi sfinţi 
împreună! Ura cu care ai fost primit de mulţi dintre 
oameni, să o pui pe seama neînţelegerii lor a ceea ce 
fac. Mângâie-le şi lor tâmplele încinse de ură şi să le 
spui că singura cale de a reuşi în viaţă, este adevărul şi 
dragostea frăţească. Niciunul dintre aceia care au 
murit pentru adevăr nu a fost uitat, ceea ce înseamnă 
că trăiesc veşnic. 

Unde nu poţi ierta, nici să nu loveşti. Lasă-l pe 
Acela pentru care om şi timp sunt la fel ca şi pomii 
neroditori, dar care, la rândul lor, aduc totuşi umbră 
sub a cărei răcoare creşte iarba pe care să calci desculţ 
spre a uita de urmele lăsate de lanţurile tăioase. 

Fii înţelept şi atunci vei fi şi bun. Vei fi şi 
îngăduitor; binecuvântat va fi tot ce vei atinge, pentru 
că tu ai fost atins de voia Celui Bun şi Drept. Închină-te 
şi stai la masa celor care ţi-au vrut răul. 

Sunt cel care consemnează doar câteva idei, 
trăind intens, doar la umbra cuvintelor însă, drama 
unor oameni care au traversat marea suferinţă la care 
au fost supuşi de omul dezumanizat, omul-bestie, de 
bruta căreia i s-a dat puterea de a dispune de viaţa 
celuilalt într-o perioadă de totalitarism feroce, 
comunismul pe care autorul îl denumeşte monstrul 
secolului XX . 

Omul viu Ovidiu Vasilescu ne vorbeşte astăzi 

nouă, surzilor. Priviţi, câtă libertate în jur! Câtă 
nepăsare faţă de semeni! Fiecare alergăm de unul 
singur, rupţi de sacru.  

Strigătul sângelui este o Carte a durerii trăite, a 
demenţei terorii şi a mărturisirii frumoase, o carte 
morală, a înţelepciunii omului care a trecut prin calvar, 
a trăit supliciile christice şi care ajunge la iertare, ne 
iartă pe noi că suntem surzi la cuvintele sale. Orbirea 
oamenilor de mirajul bolşevic a revenit acum ca o sur-
zenie generală, globalizarea, încorsetarea în material, 
în bunuri şi lumină artificială, în dauna luminii 
dumnezeieşti. Domnul Constantin Stancu1, scriind de-
spre Strigoii roşii, o altă carte a lui Ovidiu Vasilescu, 
consemnează: „Rămâne regretul că generaţiile tinere 
de acum nu prezintă interes pentru experienţa acelor 
ani şi a acelei perioade, simţul a fost deviat spre liber-
tinaj, libertatea adevărată e, totuşi, pentru conştiinţele 
înalte, violenţa s-a mutat în stradă, pe stadioane, în 
familii… Uitarea ca o formă de rupere a memoriei…”2. 

Ovidiu Vasilescu scrie în tăcere şi urlă prin 
cuvinte. Auzirea este greoaie însă. Câte din cărţile 
Domniei Sale au fost auzite? Răsplata nu trebuie să fie 
doar în diplome, recunoaşterea nu prin diplome şi 
rame, nu doar decor, ci prin promovarea operei, 
punerea în scenă a pieselor de teatru, prin citirea 
versurilor, prin rugăciune în urma răsfoirii paginilor de 
mare durere.  

Omul, în scrierile Domnului Ovidiu Vasilescu, 
are mereu şansa răscumpărării păcatului, nu este 
iremediabil pierdut. Totdeauna regăsim în operele 
Domniei Sale, în romane şi teatru un personaj, un Om, 
scris cu majusculă, care se schimbă sub impulsul unei 
forţe interioare. Prin naştere a doua oară, omul revine 
la starea adamică primară, când trăia fericit în grădina 
Edenului. În Strigătul Sângelui acest Om este un 
gardian, care este miraculos convertit de la răul care îl 
cucerise. Un personaj care trebuie să ducă mesajul 
final mamei. Durerea care ajunge în braţele Maicii 
Domnului. Nu putem trăi singuri. Suntem toţi legaţi de 
butucul din vie. 

Cugetările sunt profunde: Să nu ceri niciodată 
îndurare aceluia care-ţi va aşeza ştreangul; te vei umili 

                         
1 Scriitor din Haţeg, membru al Uniunii Scriitorilor din România, 

Filiala Alba-Hunedoara. 
2 http://costyconsult.wordpress.com/2013/07/31/gardieni-si- 

ingeri-la-ovidiu-vasilescu-memoria-rupta/, accesat la data de 7 
mai 2014. 
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de pomană, pentru că el oricum te va atârna în 
spânzurătoare. Viaţa nu este doar o secvenţă pe care 
ai trăit-o tu pentru un anumit număr de ani. Viaţa 
filosofică este nesfârşită, este eroică şi dreaptă, mai 
ales după ce ai intrat în căuşul palmelor Sale, ale 
Mântuitorului! [...] Fără Dumnezeu, omul, chiar şi cel 
mai sofisticat, este mai puţin decât lupul flămând când 
sfâşie o căprioară. [...] Eu nu m-am născut să aduc 
suferinţă semenilor mei; eu am venit pe lume să alin 
suferinţele oamenilor.  

Ultimul aliniat al cărţii sună astfel: Omul este 
pasărea fermecată, pe care toţi braconierii o pândesc 
şi o caută, spre a o avea ca trofeu. Nu ca adevăraţii 
vânători care nu trag într-o jivină dacă o surprind 
dormind. Ei ţin la dreptul acelei sălbăticiuni de a avea 
posibilitatea să se apere prin fugă. Mă gândesc la o 
carte a unui scriitor maghiar, Márai Sándor, la o scriere 
a acestuia, Lumânările ard până la capăt (A gyertyák 
talpig égnek), unde citeam o referire la adevăraţii 
vânători, la onestitatea acestora, în opoziţie cu cei de 
astăzi care se numesc ucigaşi, nu vânători. Boşimanii 
din deşertul Kalahari vânau animalul pentru hrana 
familiei, dar numai când aveau nevoie; dar înainte de 
sacrificiu cereau iertare animalului, când săgeata 
otrăvită îl oprea din saltul acrobatic al vieţii.  

Să dea Dumnezeu ca acel monstru al secolului 
XX, cum îl numeşte autorul, comunismul, să nu mai 
cucerească niciodată minţile oamenilor.  

Să fie această carte îndreptar pentru sufletul 
omului care citeşte şi apreciază lupta adevăratului 
combatant. Să fie o duminică eternă, o înviere 
adevărată, aşa cum în limba rusă cuvântul duminică 
are o semnificaţie deosebită, voskresenie, ziua învierii, 
care orientează şi îndeamnă la credinţă şi la cerul 
etern, mântuirea. 

LŐRINCZI FRANCISC-MIHAI 
 
 

CĂRŢI SUB OBIECTIV 
 
Monica Grosu este una dintre vocile 

reprezentative ale criticii transilvănene de azi. Născută 
la Şugag, în 1976, absolventă a Universităţii de Vest din 
Timişoara şi autoare a tezei de doctorat dedicată 
monografiei lui Petru Comarnescu (coordonator 
prof.univ.dr. Mircea Popa), Monica Grosu face parte 
din noua generaţie de critici literari, preocupaţi de 

toate genurile literare, cu un stil rafinat şi delicat, prin 
care aduce un suflu nou criticii scoţând de „sub 
obiectiv”, precum un aparat foto, imagini de 
ansamblu, panoramice sau detalii semnificative din 
operele pe care le analizează.  
 

 
 

Cartea de faţă este structurată în trei părţi 
distincte, dar unite prin viziune şi coerenţă critică. 
Autoarea zăboveşte înainte de toate asupra poeziei, 
dedicând pagini aparte unor autori contemporani de 
marcă precum Gabriel Chifu, Aurel Pantea, Ion 
Horea, Mircea Stâncel, Ion Mărgineanu, sau autorilor 
care se impun, încet-încet, printre numele poetice de 
referinţă: Marcel Mureşeanu, Dumitru Cernea, Teofil 
Răchiţeanu, Emilia Ivancu, Nicolae Crepcia, Andrei 
Doboş etc. Ochelarii poetului sunt o pledoarie pentru 
un demers critic consecvent faţă de actul poetic 
meşteşugit cu migală şi talent. Acelaşi lucru se 
remarcă şi în partea a doua, dedicată prozei 
contemporane şi intitulată Ficţiuni şi autoficţiuni. 
Sunt prezenţi, în paginile cărţii, înainte de toate, 
Herta Müller, Dumitru Ţepeneag, Ion Brad, Ovidiu 
Pecican, Doina Ruşti, Ioan Popa sau Marin 
Mălaicu-Hondradi, dar autoarea se opreşte, cu 
atenţie şi obiectivitate, şi asupra scrierilor în proză 
realizate de Ştefan Dinică, Vistian Goia, Ion Vianu.  

Partea a treia a cărţii urmăreşte un aspect dificil 
de realizat: o critică a criticii, care presupune o bună 
cunoaştere hermenutică şi un orizont cultural de înalt 
nivel. Selecţia riguroasă subscrie titlului de capitol, 
frumos intitulat Fereastra aprinsă, în care lumina cărţii 
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permanentizează o stare critică deschisă înspre cititori. 
Autoarea Monica Grosu ne prezintă în această parte 
un studiu valoros realizat de Valeriu Râpeanu despre 
prima ediţie critică integrală din portretistica lui 
Nicolae Iorga, dar şi impresionanta carte documentară 
a lui Ion Brad, Printre alte mii de scrisori, văzută ca „o 
cupolă a eterogenităţii”, care oferă cititorilor o 
adevărată „galerie a portretelor dedicate cu 
generozitate unor figuri intrate într-o penumbră a 
uitării”, ca de exemplu Dan Deşliu, Paul Cortez sau 
Petru Vintilă.  

O atenţie aparte este dedicată cărţilor criticului 
şi istoricului literar Mircea Popa, despre care Monica 
Grosu afirmă că „aduce mereu la lumină informaţii 
inedite, reface parcursuri biografice, redă istoriei 
literare episoade demne de reţinut, recuperează 
autori şi opera lor, identifică diverse şi neaşteptate 
colaborări”.  

Un alt articol critic subliniază importanţa scrie-
rilor istorico-literare ale profesorului Ion Buzaşi, pe 
care autoarea îl supranumeşte ca fiind „un capitol în 
biografia Blajului cultural”: „deţinând harul prieteniei şi 
al scrisului inspirat, cercetătorul Ion Buzaşi rămâne 
captivul voluptuos al filelor de arhivă, conştient de 
farmecul şi valoarea documentară a acestora”. Tot o 
scriere despre Blaj este evocată în articolul dedicat 
cărţii profesorului clujean Vistian Goia, Ferestrele 
Blajului, care „asamblează într-o structură corentă şi 
unitară portretele unor personalităţi blăjene de ieri şi 
de azi”, şi care au deschis mereu „poteci largi şi 
însemnate multora dintre cei care au primit învăţătura 
căutării şi aflării propriei identităţi”.  

Cartea Monicăi Grosu se opreşte cu 
generozitate şi asupra a două studii realizate de 
Zenovie Cârlugea şi de subsemnata. Lucian Blaga, între 
amintire şi actualitate. Interviuri şi reportaje este un 
volum prin care Zenovie Cârlugea oferă „importante 
detalii de istorie literară, făcând referiri de ordin 
bibliografic şi documentar” prin care îmbunătăţeşte o 
impresionantă bibliografie critică blagiană. Sunt 
analizate şi aspecte din opera a doi autori ce păreau 
„uitaţi” de critica literară: Valeriu Oros şi Maria Vaida.  

Istoria poeziei religioase româneşti şi volumul 
intitulat „Spirale literare” (ale subsemnatei) precum şi 
studiile şi eseurile lui Ieronim Munteanu, grupate în 
volumul Romanul feminin românesc, întregesc şi 
încheie periplul critic al cărţii de faţă.  

Dovedind certe calităţi, autoarea volumului 
Cărţi sub obiectiv, apărut la Editura TipoMoldova, ne 
oferă un incitant univers de aşteptare, un pod care îl 
trece pe cititor dincolo, limpezind apele tulburi ale 
multitudinii de scrieri literare care ne copleşesc. 
Monica Grosu oferă noi repere de receptare critică, 
oferind liantul cel mai sigur între autor şi cititorul fidel 
al literaturii de azi. 

MARIA-DANIELA PĂNĂZAN 
 
 

„SATUL” E INSULA ULTIMĂ A 
UMANITĂŢI PURE 

„SUB ZODIA ISPITEI” autor IOAN POPA 
 
Cartea începe brutal, cu revolta unui om turbat, 

ieşit din minţi, la vestea că soţia lui l-a „ înşelat”, urlând 
ca un apucat, asemeni unei fiare rănite, năpustindu-se 
asupra femeii: Aici eşti, curvă?  (l-am citat pe autor). 

 
 
Filonul plin de patos al primei iubiri străbate, 

întreaga carte, angrenând în drumul ei adevărate 
drame, în special a familiei, a lui Pătru a Onului şi apoi 
a lui Ilie a Gojnii. Primul numărându-se printre cei mai 
înstăriţi oameni ai „ PURPUREI”, cu pământuri multe, 
cu vaci şi boi, cu casă din cărămidă, moştenite de la 
tatăl lui, om harnic pus pe agoniseală . La curtea lui 
lucrul niciodată nu se încheia „împingând cât putea 
ziua în noapte, ori scurta noaptea „ (l-am citat pe 
autor). Cel de-al doilea Ilie a Gojnii, fecior frumos, de 
pus în ramă, avea o frumuseţe aparte, pe cât de simplă 
pe atât de fascinantă, ori de câte ori îl vedea Firuţa, 
se-nfiora toată. Între ei s-a înfiripat o dragoste 



Astra blăjeană, nr. 2 (71), iunie 2014 
 
58

pătimaşă „potriviindu-se de minune laolaltă, el păun, 
ea garofiţă, de dragul lui Firuţa dăruindu-i o năfrămuţă 
cu puiuţi pe margini pe care Ilie şi-o puse într-unul din 
sertăraşele chimirului” (autorul). Domnul prof. Ioan 
Popa, autor a mai multor cărţi, membru al Uniuni 
Scriitorilor din România, este un povestitor plin de 
farmec, cu totul ieşit din comun, aş putea spune -unic-, 
un cunoscător desăvârşit a satului ardelenesc, care ştie 
să îmbine, cu mult talent aspectele dramatice, uneori 
tragice, cu umorul care-l face pe cititor să zâmbească, 
scoţându-l din tenebrele dramatice ale eroilor dar şi a 
satului (impunerea intrări în colectiv). 

Drama din dragoste a venit ca un trăsnet în 
sufletul celor doi îndrăgostiţi Ilie şi Firuţa, atunci când 
despărţirea lor a fost impusă de părinţii Firuţei, care au 
înclinat balanţa spre Pătru al Onului, cu mult mai avut 
şi mai înstărit. Dar, după un oarecare timp, Ilie s-a 
consulat, furând-o pe sora Firuţei, Vetuţa ducând-o la 
Hodaia din Deal, unde locuia mătuşa lui, Anica, care ia 
primit cu drag, spunându-le că „, căsniciile zdravene se 
nasc din împreunarea a doi fugiţi”. La întoarcerea în 
sat, socrii l-au primit bine, ca şi cum totul s-a petrecut 
în chipul cel mai firesc din lume. Viaţa şi-a urmat cursul 
normal, pân’ la perioadele cernite, când duba neagră 
sosea tot mai des în toiul nopţi să-şi ia osândiţii, fără 
vină, decât aceea că erau români! (autorul), 
simpatizanţi de-a lui Maniu şi a colaboratorului 
apropiat, Liciniu Faina din Blaj.  

Dar cea mai mare pacoste căzută pe capul 
oamenilor din sat a fost COLECTIVIZAREA „care a făcut 
ravagii inimaginabile, dezmoştenind lumea de ce avea 
mai scump pe lume, pământul şi animalele” (autorul). 
Aşa se face că mulţi au părăsit satul, printre care şi 
Pătru Onului, angajându-se la Combinatul de 
prelucrarea lemnului din Sebeş, cea mai grea 
despărţire fiind de calul lui „CORBU”, un fel de 
El-Zorab, iubit de toţi ai lui. 

Naveta de la Purpura la Sebeş, se făcea cu 
autobuzele, şoferii acestora fiind adevăraţi meşteri de 
ceremonii: domnul Anghel, cu el se călătorea de obicei 
cântând, lui revenindu-i rolul de baterist, ritmul fiind 
ţinut cu claxonul maşinii; Ghiţă mereu irascibil; Mateş, 
cu acesta călătoreai mereu cuprins de frică; Niculiţă, 
mereu cu voie bună, cântecul fiindu-i mai întotdeauna 
la îndemână. În carte găsim şi unele picanterii pline de 
umor: – Veta, uliţarnică cu o mulţime de plozi şi cu 
dedesubturile de-a pururi în căldurii (autorul); – Onică 

cu încântătoarea cu nume împărătesc, Eleodora, care-i 
era vecină. El om de lume „drăcos şi tare-n 
brăcinar”de-i mersese vestea. Pe cojocelul lui de miel 
de sub prunul înflorit „îi făcu felul”, de sta Eleodora să-l 
lingă pe frunte, precum vaca pe viţelul proaspăt fătat. 
E drept că nici fata de împărat nu se lăsa mai prejos, 
încontrându-l şi încingându-l cu toată arsura 
dedesubturilor sale, de ajunsese în final să urle mai 
ceva ca din gură de şarpe (autorul). – Nuntă mare la 
câini, la care asistase Viorica din Ungheţ şi întregul alai 
de câini, privind pe dulăul cel mai mare şi puternic cu 
ştremelegul învârtoşat care ataca borţa încinsă a 
căţelei. După mai multe încercări în gol, dulăul nimeri 
ţinta, iar atunci Viorica dată şi ea în pârg, trăind cu 
toată tăria scena şi cuprinsă de măreţia actului, cu 
simţurile măcinate uitând de ea, exclamă din toţi 
rărunchi: NO ATUMA! (autorul). 

După ce Ilie a Gojnii. ajunse mecanizator agricol, 
ajungând la înălţimea scaunului de tractorist, lumea 
părea cu totul alta, avuţia sporea văzând cu ochi în 
casa lui…… traiul bun face şi pe câini să turbeze, 
darmite pe Ilie!. El purta mereu povara anilor de 
demult cu iubirea în veci nestinsă, pentru Firuţa, prima 
şi marea lui dragoste. Gândurile începuseră s-o ia 
razna, se gândea tot mai des la ea, şi într-o seară ieşind 
de la crâşmă mai devreme, Firuţa îi apăru în faţă. Şi de 
aici a pornit dezastrul, după lungi discuţii, vorbind şi de 
copilul lor Vasile, isteţ foc cum sunt de regulă copii din 
flori, plămădiţi din/cu tot focul iubiri(autorul), se 
despărţiră cu sufletele împovărate, purtând în ele 
melancolia asfinţitului ce-ascundea în ei avertismentul 
întunericului. Într-o joie când Ilie merge la târg la Blaj şi 
după ce Pătru a plecat la servici, Firuţa se duse cu el şi 
la liziera pădurii reluară dragostea lor nestinsă, fiind 
martor calul alb „Micu”, care din când în când ciulea 
urechile la icnetele şi vaietele venite dinspre căruţă….. 
Ei n-au ştiut că ochiul Salomeiei cel veşnic deschis a 
simţit şi i-a dat de gol, urmând inevitabilul prin 
alungarea de acasă a Firuţei. Pătru a căzut în patima 
beţiei, zadarnice au fost încercările copiilor, în special a 
lui Vasile pentru a redresa situaţia. Finalul nefast al 
cărţii cu un patetism tulburător, ne duce la gândul că 
„destinul nu poate fi evitat de nimeni”. Felicitări 
domnule prof. Ioan Popa, pentru această carte de 
excepţie şi un gând de bine din partea prietenului. 

AUREL ROMAN 
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PLASTICA 
 

ARTIŞTI IEŞENI LA BLAJ 
 
Precedând sărbătorile pascale luminoase în 

iminenţa lor devenire, expoziţia de artă plastică a 
artiştilor ieşeni aflată sub genericul „Maeştri şi 
discipoli” se relevă ca un eveniment artistic deosebit, 
menit să constituie un punct de plecare al unei 
colaborări culturale intre cele doua oraşe Blajul şi Iaşul. 
Un public numeros şi avizat a conferit un plus de 
energie şi substanţă acestei manifestări. Vernisajul a 
avut loc miercuri 9 aprilie a.c. orele 18 la Muzeul de 
istorie „Augustin Bunea” în sălile de artă 
contemporană, la etaj, care prin dimensiunea şi 
eclerajul lor generos au potenţat dinamic valoric şi 
spaţial calitatea operelor expuse. Au vorbit doamnele: 
Simona Frâncu directoarea muzeului, Livia Mureşan 
viceprimar al municipiului Blaj, Silvia Pop preşedinta 
Asociaţiei culturale Astra despărţământul Blaj, 
redactor al revistei de cultură Astra blăjeană şi domnii: 
Octav Jiga director artistic al Galeriei particulare Dana 
din Iaşi organizatoarea expoziţiei şi Aurel Dumitru 
artist plastic din Blaj. Un catalog de artă perfect realizat 
grafic şi profesional ilustrează parcursul fiecărui 
expozant. În cele ce urmează reproducem notele 
critice din acest catalog.  

 

DR. AUREL DUMITRU 
 
 

„…Iaşul a impus multă vreme în arta autohtonă 
o direcţie clasicistă, fixată în canonul estetic al 
frumosului. Asamblat în cadre nostalgic-identitare, 
spiritul moldovean al „locului” este idilizat şi 
transfigurat. După Război, elementele de continuitate 
au alternat cu presiunile ideologice şi cu îndemnurile 
de raliere partinică. Soluţiile evazive nu au lipsit. Mulţi 
artişti au căutat să se „salveze” prin eschivă şi ironie. 
Avem în plastica ieşeană de dinaintea lui ’89 multă 
natură şi sensibilitate, dar şi disponibilitate pentru 
experimente de tot felul. 

După Revoluţie, zelul înnoitor s-a profilat cu şi 
mai multă evidenţă, atât în privinţa genurilor folosite, 
cât şi a subiectelor de inspiraţie. Nu lipsesc abordările 
în tentă personală, inclusiv pe vectorii simbolului şi 

abstracţiei. O confirmă, între alţii, Dan Hatmanu, 
Adrian Podoleanu, Corneliu Ionescu, Dimitrie 
Gavrilean, Ioan Gânju, Liviu Suhar, Liliana şi Valeriu 
Goceariuc, Constantin Tofan – în pictură, Dan Covătaru 
şi Ilie Bostan – în sculptură, Atena-Elena Simionescu şi 
Dragoş Pătraşcu – în grafică. Generaţia de mijloc este, 
la rându-i, generos reprezentată: Zamfira Bârzu, Sabin 
şi Gabriela Drinceanu, Valentina Druţu, Mircea 
Ştefănescu, Sorin Purcaru, Felix Aftene, Manuell 
Mănăstireanu, Cristian Diaconescu. Între pictorii care 
se anunţă promiţători, îi amintesc pe Smaranda Bosan, 
Adrian Crîşmaru, Claudiu Ciobanu şi Florin Petrachi. Îi 
recomandă, în egală măsură, buna administrare a 
tehnicilor picturale, inteligenţa asumării proiectelor, 
coerenţa şi consecvenţa expunerilor publice, curajul 
implicării în evenimente de anvergură, încercarea de a 
concilia înclinaţiile personale cu tendinţele curente din 
„lumea artei” de astăzi. Între temele explorate de 
aceştia: condiţia artistului şi a artei, ethosul 
subiectivităţii, spaţiul public şi fericirea individuală, 
intimitatea privată şi de grup, „igienizarea” gustului 
estetic… 

Majoritatea numelor sus-pomenite s-au întâlnit 
în programele expoziţionale ale Galeriei Dana. Succint 
rezumate, intenţiile acesteia sunt nu mai puţin 
lăudabile: a reuni piese de referinţă ale plasticii 
autohtone, a stimula arta de bună factură. 
Selectivitatea valorică şi discernământul critic au făcut 
posibilă întâlnirea peste timp a unor artişti care îşi 
„trăiesc” de ani buni postumitatea, alături de alţii, 
aflaţi în faza confirmărilor depline sau în cea a 
cumulărilor de experienţă. 

Proiectele itinerante, cum este acesta, din inima 
Ardealului, subscriu exigenţei de a promova şi de a 
face mai vizibile unele din lucrările reprezentative ale 
Şcolii plastice ieşene. Spiritul moldav îşi testează astfel 
resursele într-un spaţiu care a încurajat secole de-a 
rândul valorile culturii şi sentimentul naţional. Cum ar 
trebui privită expoziţia de la Blaj? Ca o reverenţă 
făcută artei, frumosului, ca un elogiu adus libertăţii…”  

 

PETRU BEJAN,  
critic de artă 
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EXPOZIŢIA DE PICTURĂ  
NICU STANCU 

 
NICU STANCU S-a născut la 4 aprilie 1935, în Târnăveni. STUDII: 
Institutul Pedagogic „Ion Andreescu” Cluj-Napoca şi 
Facultatea de Muzeologie „Nicolae Grigorescu” Bucureşti 
Debutul expoziţional: 1970 – Salonul judeţean de pictură 
Sibiu; Expoziţii judeţene: Între anii 1970 şi 2010 participa la 
toate saloanele de pictură şi grafică ale Uniunii Artiştilor 
Plastici filiala Sibiu; Expoziţie de grup: 1971 – Mediaş – 
pictori sibieni; 1972 – Cluj – pictori sibieni; 1972 – Braşov – 
pictori sibieni; 1980 – „Dallles” Bucuresti – pictori sibieni; 
1982 – Cluj – pictori sibieni; 1983 – Târgu Mureş – pictori 
sibieni; 1986 – „Dallles” Bucuresti – pictori sibieni; 1987 – 
„Apollo” Bucureşti – Corpul omenesc. Participări la saloane 
naţionale: 1973 – Salonul Republican de pictură al 
profesorilor „Portret”; 1976 – Salonul Republican de pictură 
Bucureşti „Un nou obiectiv”; 1978 – Magistralele 
Socialismului Bucureşti „Dimineaţă pe alei”; 1979 – Festivalul 
„Cântarea României” Bucureşti „Valea Petrisatului”; 1980 – 
Salonul Republican de pictura Bucureşti „Valea Lupului”; 
1982 – Salonul Republican de pictură Bucureşti „Peisaj”; 
1986 – Bienala de pictură şi sculptură Bucureşti „Petrisat”; 
1986 – Expoziţia dedicată „Anului Internaţional al Păcii 
sept-oct. Dalles Bucureşti; 1987 – Salonul Republican de 
pictură Bucureşti; 1990 – Salonul Republican de pictură 
Bucureşti; 1991 – Salonul Republican de pictură Bucureşti; 
1992 – Salonul Internaţional TRANSILVANIA Alba-Iulia; 1993 
– Salonul Internaţional TRANSILVANIA Alba-Iulia; 1994 – 
Salonul Internaţional TRANSILVANIA Alba-Iulia; 1995 – 
Salonul Republican de pictură Bucureşti; 1997 – Salonul 
naţional de pictura Bucureşti; 1999 – Târgul internaţional de 
arte vizuale ediţia a II-a; 2001 – Târgul internaţional de arte 
vizuale ediţia a IV-a; 2002 – Târgul internaţional de arte 
vizuale ediţia a V-a; 2002 – Expoziţia aniversară 50 de ani 
U.A.P. Bucureşti, Pavilionul industrial; 2006 – A V-a ediţie 
„Ion Andreescu” Buzău; 2006 – Salonul naţional de pictură – 
Parlament Bucureşti. Expoziţii internaţionale: 1. 1972 – 
RIGA-UAP SIBIU; 2. 16 Noiembrie 1996 – ALLSCHWIL – 
BASEL Elveţia; 3. MAI – 1997 Festivalul internaţional „Lucian 
Blaga” premiul I; 4. 1992 – Art. HORIZONS – NEW YOR’S 
WORLD LEADING; 5. 2008 – Expoziţie – Nurenberg – 
Germania. Colecţii şi muzee: 1. Picturi în colecţii particulare 
din Germania, Franţa, Olanda, Belgia, Finlanda, Italia, S.U.A.; 
2. Picturi în Muzeul „Brunchenthal” Sibiu şi în Muzeul 
„Lucian Blaja” Sebeş. Reviste şi publicaţii: ITU IOAN – 
PICTORI SIBIENI, Bucureşti, editura Meridiana; 1977 – Album 
arta RODICA IRIMIE – FOTO „Forme şi culori”, album artă 
bilingv (german-roman); FOTO IRIMIE RODICA – Arta plastică 
sibiană contemporană, în „Transilvania”, Nr. 8 1974; FOTA 
RODICA – Artişti sibieni la Cluj-Napoca, în „Arta”, Nr. 7-8, 
1982, UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN România; FOTA 
RODICA – Pictori şi sculptori din Sibiu, în „Transilvania”, Nr. 
10, 1980; FOTA RODICA – Salonul judeţean de artă plastică, 
în „Transilvania”, Nr. a. 1979. Note critice: Rodica Irimie, 
„Transilvania, Nr. 12/83, Sibiu; Mircea Deac, „Informaţia 
Bucureşti”, Nr. 10512, 13 august 1957.  

* * * 

La muzeul din Blaj, secţia de artă, s-a deschis 
recent o amplă expoziţie a cunoscutului pictor Nicu 
Stancu. 

Pentru prima dată în oraşul său, artistul se 
prezintă în faţa blăjenilor cu o bogată expoziţie de 
pictură găzduită în cele trei săli generoase, de la etajul 
muzeului.  

O curricula bogata ne releva activitatea de 
aproape o jumătate de secol a artistului. 

Nicu Stancu debutează în activitatea 
expoziţionala la Salonul Judeţean de artă de la Sibiu, în 
1970, iar în 1973 la salonul republican de la Bucureşti.  

Începând din 1970 şi până astăzi Nicu Stancu 
este prezent pe simezele fiecărui salon judeţean al 
Filialei UAP Sibiu. Şi în paralel şi la marile manifestări 
expoziţionale de la Bucureşti (saloane naţionale şi 
internaţionale.), 

La debutul sau artistul s-a făcut remarcat prin 
peisajele sale imaginative cu cai, compoziţii aerate, 
esenţializate, la câteva culmi domoale (evocând parcă 
dealurile transilvane), Elegante prin gama dominată de 
griuri rafinate, aceste compoziţii sunt constant 
marcate de absenţa umană.  

Pictează apoi (fără a renunţa complet la 
peisajele sale cu cai) un ciclu de balerine, evocându-ne 
parcă maniera particulară a lui Degas, dar şi o suită 
tematică dedicată în special nudului feminin, redat în 
infinite ipostaze ale feminităţii, ale graţiei.  

În aceeaşi zonă a delicateţei, a gingăşiei, câteva 
naturi statice cu flori ne arată un Nicu Stancu capabil 
să se (să ne) emoţioneze în faţa unor flori, vibraţii 
cromatice, tente infinite de, galben, albastru. Sau roşu. 

O zonă aparte a picturii în ulei o reprezintă 
structurile sale abstracte, redate cu vigoare în pete 
dense de culoare mată, tonalităţi de brunuri, ocru, cu 
intervenţii de pete albe sau linii albe îngroşate ce 
departajează registrele cromatice, invitându-ne să 
descifrăm ceea ce pictorul a introdus cu subtilitate în 
câmpul cromatic, un profil uman, o siluetă, un animal, 
o stare de emoţie, un fapt evocat în liniile sale 
generale. 

Prezenta expoziţie personală a lui Nicu Stancu 
se înscrie pe o axă ascendenta a multiplelor 
manifestări de acest gen, laboriosul pictor desfăşurând 
o activitatea continua, febrilă parcă, atât în pictura cât 
şi în grafica, uimindu-ne, încântându-ne de fiecare 
dată prin spontaneitatea, versatilitatea, simplitatea 
deliberată în redarea celor mai variate teme. 

 
DR. MARIA OLIMPIA TUDORAN CIUNGAN 

Critic şi istoric de artă 
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MANIFESTĂRI ASTRA 
 

FESTIVALUL – CONCURS DE 
POEZIE ŞI MUZICĂ RELIGIOASĂ 

„CREDO” 
EDIŢIA a X-a, ETAPA JUDEŢEANĂ,  

BLAJ, 29 MARTIE 2014 
 
Ajuns la ediţia a X-a, Festivalul – Concurs de 

Poezie şi Muzică Religioasă „Credo”, etapa judeţeană, 
a reunit şi în acest an un număr mare de participanţi. 
Aşadar, sâmbătă, 29 martie 2014, la ora 10:00, s-a 
desfăşurat concursul „Credo”, la Centrul Cultural 
„Iacob Mureşianu” Blaj, organizat de: Asociaţiunea 
ASTRA – Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, (prof. 
Silvia Pop – preşedinte, prof. dr. Diana Tocaciu – 
consilier cultural Astra, secretar general al concursului, 
prof. Carmen Simu), Protopopiatul Ortodox Blaj, 
Protopopiatul Greco-Catolic Blaj, Primăria Municipiului 
Blaj şi Consiliul Local al Municipiului Blaj. Parteneri şi 
colaboratori în acest proiect au fost: Biblioteca 
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, Centrul de Cultură 
„Augustin Bena” Alba Iulia, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Alba, Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca 
Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj, Muzeul de Istorie 
„Augustin Bunea” Blaj, Centrul Cultural „Iacob 
Mureşianu” Blaj, alături de partenerii media: Revista 
„Astra blăjeană” Blaj, Ziarul „Unirea” Alba Iulia, Radio 
Blaj şi Radio Reîntregirea Alba Iulia. 

 
În deschiderea manifestării, prof. Silvia Pop a 

adresat un cuvânt de bun venit tuturor oaspeţilor. 
Aflându-ne în pragul marelui praznic al Învierii 
Domnului, ne-am bucurat cu toţii de vernisajul 
expoziţiei „Icoane pe sticlă”, icoanele fiind realizate de 
elevii clasei de pictură de la Centrul de Cultură 
„Augustin Bena” Alba Iulia, coordonaţi de prof. dr. 
Ioana Raica. Prof. dr. Diana Tocaciu a prezentat revista 
„Astra blăjeană”, Nr. 1, martie 2014. Festivalul a 

continuat cu un moment liric, susţinut de elevii 
Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia, 
disciplina instrumente de suflat, coordonator prof. 
Nicolae Vancu. 

Cele două secţiuni ale concursului „Credo” – 
recitare şi muzică religioasă – au strâns participanţi de 
la gimnaziile, liceele şi instituţiile culturale următoare: 
Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj, Şcoala 
Gimnazială „Petru Pavel Aron” Blaj, Şcoala Gimnazială 
„Ion Micu Moldovan” Blaj, Şcoala Gimnazială „Simion 
Bărnuţiu” Tiur, Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj, 
Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj, Şcoala 
Gimnazială „Ion Pop-Reteganul” Sîncel, Şcoala 
Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă, Şcoala Gimnazială 
„Ion Agârbiceanu” Cenade, Şcoala Gimnazială „Aron 
Cotruş” Cergău Mare, Şcoala Gimnazială „Ion Breazu” 
Mihalţ. Moderatoarea festivalului-concurs a fost eleva 
Iulia Ignat, din clasa a IX-a, de la Colegiul Naţional „I. M. 
Clain” Blaj. 

Juriul concursului a fost alcătuit din: prof. Mihai 
Buia – preşedinte, prof. Simona Frâncu, prof. Ana 
Hinescu, prof. dr. Diana Tocaciu, prof. Carmen Simu, 
acordându-se premii celor mai talentaţi recitatori şi 
interpreţi. Secţiunea Poezie: Premiul I: Clasele primare 
– Sekeli Ştefania (clasa pregătitoare), Simu Daria, 
Comăndaşu Soare Elisabeth, Lepădat Ecaterina (clasa 
I), Haţegan Dragoş, Velicea Dorina (clasa a II-a), Prainer 
Tania, Poptelecan Ioana, Haţegan Daiana, Ilieş 
Laurenţiu, Goţa Antonia Nicola, Bogasiu Doriana (clasa 
a III-a), Burduşel Simona Andreea, Pipiş Denisa Maria, 
Lăcătuş David, Stan Robert, Fleps Melisa, Palea 
Andreea (clasa a IV-a); Gimnaziu – Petruţa Cristiana, 
Cojocaru Andreea, Aleman Cătălin (clasa a V-a), Breaz 
Paul (clasa a VI-a), Crişan Claudia, Crişan Mălina 
Cristiana (clasa a VIII-a); Liceu – Claudia Bogdan şi 
Vasilica Szabadoş (clasa a IX-a), Obrejan 
Denisa-Veronica (clasa a IX-a). Premiul al II-lea: Clasele 
primare – Ana Vintilă (grupa mare), Coman Denisa 
(clasa pregătitoare), Scoarţă Denis, Mărginean Izabela, 
Pop Ana, Câmpean Maria, Ioica Natalia, Rus Andreea, 
Popescu Irina (clasa I), Biriş George, Corbean Tudor, 
Pop Oana, Ţetcu Rareş, Răzăilă Adriana, Mihu Antonia, 
Stejar Remus, Micu Elena (clasa a II-a), Horşia 
Alexandru (clasa a III-a), Drăgan Ioan, Lodroman Diana, 
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Mureşan Paula, Vrenghea Maria, Maier Maria, Szabo 
Timea Kinga, Boţan Roxana Elena (clasa a IV-a); 
Gimnaziu – Avram Nicolae (clasa a V-a), Szekeli 
Emanuela, Ioana Vintilă, Bogdan Aron (clasa a VI-a), 
Paul Pădurean (clasa a VII-a); Liceu – Oţel Sabin (clasa a 
X-a), Cojocariu Lăcrămioara (clasa a XI-a). Premiul al 
III-lea: Clasele primare – Oltean Antonia, Sârbu Diana, 
Corlaciu Raluca (clasa pregătitoare), Haşa Mălina, 
Moldovan Denisa, Lodromănean Maria Bianca, Radu 
Vlăduţ Claudiu, Roşian Darius Sebastian (clasa I), David 
Tatiana (clasa a II-a), Mărginean Briana (clasa a III-a), 
Cinci Andreea, Ţântea Denisa, Lodromănean Lucian, 
Bogin Vlad, Berghean Septimiu-Adrian, Muscă Ioan 
Dorin, Răzăilă Dorin, Dobdă Andra, Pojoni Emilia (clasa 
a IV-a); Gimnaziu – Marinca Darius (clasa a V-a), 
Hebean Daria (clasa a VI-a), Varga Adelina (clasa a 
VII-a), Frăţilă Raluca (clasa a VIII-a); Liceu – Ciufudean 
Gabriela (clasa a X-a), Dobo Cecilia (clasa a XII-a). 
Secţiunea Muzică religioasă: Premiul I: Vintilă Maria, 
clasa a II-a, Colegiul Naţional „I.M. Clain” Blaj; Grup 
vocal: Pop Riana, Bărbuleţ Andreea şi Haşegan Daria, 
clasa a II-a, Colegiul Naţional „I.M. Clain” Blaj; Costea 
Daria, clasa I, Şcoala Gimnazială „Ion Pop-Reteganul” 
Sîncel; Isailă Georgiana, clasa a III-a, Şcoala Gimnazială 
„Toma Cocişiu” Blaj; Grup vocal: Cătăuţă Casiana, 
Căpâlnean Beatrice, Morariu Bianca, clasa a III-a, 
Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj; Grup vocal: 
Ioana, Cristian şi Maria Vintilă, clasele a VI-a, a V-a, a 
II-a, Colegiul Naţional „I.M. Clain” Blaj; Grup vocal, 
clasele V-VIII: Mihu Ioana, Scoarţă Ioana, Hebean 
Daria, Silaghi A., Spătăcean Daniela, Pinca Nicoleta, 
Spătăcean Denisa, Voina Daniel, Spătăcean Andreea, 
Spătăcean Carmen, Corlaciu Gabriela, Spătăcean 
Sorina, Muntean Cristina, Ilieş Larisa, Şcoala 
Gimnazială „Aron Cotruş” Cergău Mare; Folea Maria, 
clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Pavel Aron” 
Blaj; Damian Alina, Barna Ioana, clasele a VII-a, a VIII-a, 
Şcoala Gimnazială „Ion Pop-Reteganul” Sîncel; Bărbat 
Anamaria, clasa a IX-a, Liceul Tehnologic „Ştefan 
Manciulea” Blaj; Lup Nicolae, clasa a XI-a, Liceul 
Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj; Lăcătuş Cristi, 
clasa a XI-a, Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj; 
Premiul al II-lea: Oniga Andreea, clasa a V-a, Şcoala 
Gimnazială „Ion Pop-Reteganul” Sîncel, Marinca 
Denisa, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Ion 
Agârbiceanu” Cenade prof. Livia Breaz, Grup vocal 
Mieluşeii, clasa a II-a, Şcoala Gimnazială „Petru Pavel 

Aron” Blaj; Premiul al III-lea: Belceanu Toni, clasa a 
II-a, Şcoala Gimnazială „Petru Pavel Aron” Blaj; Cinci 
Erica, clasa a II-a, Şcoala Gimnazială „Petru Pavel Aron” 
Blaj; Muntean Ioana, clasa a III-a, Şcoala Gimnazială 
„Ion Pop-Reteganul” Sîncel. 
 

 
Concurenţii talentaţi şi harnici au fost 

coordonaţi, în activitatea lor, de dascălii: 
Haţegan-Comşa Marilena, Benchea Neli, Prihoi 
Lucreţia, Bogdan Eugenia, Mărginean Rozina, Frăţilă 
Crina, Petru Mihaela, Şuteu Susana, Ignat Felicia, 
Corbean Adela, Gabriş Carmen, Sărătean Adelina, Aron 
Dana, Raşcovici Claudia, Vlad Dorina, Comşa Călina, 
Oneţ Ana Maria, Şovrea Maria, Vrenghea Mihaela, 
Macarie Adriana, Stânea Maria, Cleja Adriana, Tocaciu 
Diana, Simu Carmen, Oancea-Raica Claudia, Iulia 
Tarko, Bărbuleţ Ioana, Cătăuţă Ştefănuţ, Nicoară 
Cornelia, Breazu Ioana, Nicoară Melania, Petruţ 
Mirela, Breaz Livia, Cătăuţă Ioana, Chirculescu Narcisa 
Natalia, Barna Anuţa. 

Credem că Festivalul – Concurs de Poezie şi 
Muzică Religioasă „Credo” a evidenţiat interesul 
tuturor participanţilor de a veni în întâmpinarea celei 
mai mari sărbători a creştinătăţii, Învierea Domnului, o 
sărbătoare a bucuriei depline, a luminii divine. 

PROF. DR. DIANA TOCACIU 
Consilier Cultural ASTRA 

 
 

ASTRA BLAJ LA ŞEDINŢA 
COMITETULUI CENTRAL AL 

ASOCIAŢIUNII ASTRA 
SIBIU, 5 APRILIE 2014  

 
Sâmbătă, 5 aprilie 2014, s-a desfăşurat la 

Sibiu Şedinţa Comitetului Central al Asociaţiunii 
ASTRA, preşedinte prof. univ. dr. Dumitru Acu. 
Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj al ASTREI a 
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fost reprezentat, la acest eveniment, de: prof. Silvia 
Pop – preşedinte, prof. Ana Hinescu – vicepreşedinte, 
prof. dr. Diana Tocaciu – consilier cultural şi prof. Ioan 
Pop – director administrativ. 

 
Programul, organizat de Complexul Naţional 

Muzeal ASTRA, a avut loc la Centrul ASTRA pentru 
Patrimoniu, Muzeul în aer liber din Dumbrava 
Sibiului, Pădurea Dumbrava, Nr. 16-20, Poarta III, în 
prezenţa numeroşilor reprezentanţi ai 
Despărţămintelor ASTRA din ţară (Sibiu, Năsăud, Blaj, 
Reghin, Bucureşti, Dej, Târgu-Mureş, Sângeorgiu de 
Pădure, Târnăveni, Orăştie, Oţelu Roşu, Iaşi, Alba 
Iulia, Săcele, Dumbrăveni, Braşov) şi din afara 
graniţelor ţării (Cahul, Republica Moldova).  

Şedinţa Comitetului Central al Asociaţiunii 
ASTRA, condusă de domnul preşedinte, prof. univ. dr. 
Dumitru Acu, a debutat cu Imnul Naţional şi Imnul 
ASTREI, continuând cu un cuvânt de deschidere, 
adresat de preşedinte. Preotul Savu Popa, 
reprezentant al sectorului cultural al Arhiepiscopiei 
Sibiului şi al Mitropoliei Ardealului, aduce salutul şi un 
cuvânt de binecuvântare din partea părintelui 
mitropolit, dr. Laurenţiu Streza, arhiepiscopul Sibiului 
şi Mitropolitul Ardealului. 

Domnul dr. Valeriu Ion Olaru – director 
general al Complexului Naţional Muzeal ASTRA 
adresează un cuvânt de bun venit, iar doamna Mirela 
Ianc, şef serviciu Managementul proiectelor 
realizează o prezentare detaliată, privind întocmirea 
documentaţiei pentru proiecte europene. 

Raportul de activitate al ASTREI pe anul 2013 
şi Programul de activitate – 2014 sunt prezentate de 
doamna lect. univ. dr. Mioara Bud, secretar I al 
Asociaţiunii ASTRA. Domnul ec. Dumitru Borţan, 
vicepreşedinte al Asociaţiunii, a realizat Raportul 
financiar al Biroului Asociaţiunii ASTRA pe anul 2013, 
Raportul financiar al Asociaţiunii ASTRA pe anul 2013 

şi Proiectul de buget pe anul 2014. La această 
întâlnire, domnul prof. Nicolae Şara, preşedintele 
Despărţământului ASTRA Reghin, prezintă Programul 
Adunării Generale ASTRA, care va avea loc la Reghin, 
în perioada 17-19 octombrie 2014, fiind invitaţi toţi 
astriştii din ţară şi din afara graniţelor ţării. În acest 
an, Despărţământul ASTRA Reghin, care găzduieşte 
pentru a treia oară Adunare Generală, împlineşte 140 
de ani. 

Reprezentanţi ai despărţămintelor prezente 
la Şedinţa Comitetului Central au făcut propuneri şi 
au demonstrat că ASTRA are, în continuare, membri 
interesaţi de cultură, de limba română, de 
solidaritate naţională, contribuind la promovarea 
idealului Asociaţiunii şi a zestrei spirituale a neamului 
românesc. Au loc lansări de cărţi şi reviste, 
prezentate de: Lazăr Lădariu, Elena Macavei, Nicolae 
Băciuţ, Ioan Seni, Silvia Pop, Diana Tocaciu, Radu 
Gavrilă, Areta Moşu, Liviu Dârjan. 

Toţi invitaţii s-au bucurat, la finalul întâlnirii, 
de vizitarea Muzeului Civilizaţiei Populare 
Tradiţionale ASTRA Sibiu, expresia identităţii 
etnoculturale, dovada creativităţii şi hărniciei 
neamului românesc. 

PROF. DR. DIANA TOCACIU 
Consilier cultural ASTRA 

 

SIMPOZIONUL OMAGIAL  
„BLAJUL ŞI IDEALURILE 

REVOLUŢIEI DE LA 1848” 
10 mai 2014 

 
Sâmbătă, 10 mai 2014, începând cu ora 11:00, 

în sala festivă a Primăriei Municipiului Blaj s-a derulat 
simpozionul omagial „Blajul şi idealurile Revoluţiei de 
la 1848”. Programul a fost coordonat de prof. dr. 
Diana Tocaciu şi prof. dr. Claudia Oancea – Raica, 
moderator fiind prof. Silvia Pop – preşedinte ASTRA 
Blaj. 

Simpozionul a fost organizat de Primăria 
Municipiului Blaj, Consiliul Local Blaj şi Asociaţiunea 
ASTRA – Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj. 
Partenerii şi colaboratorii manifestării cultural-artistice 
au fost: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 
Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul 
Blaj; Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj; 
Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj; Centrul 
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Cultural „Iacob Mureşianu” Blaj; Despărţămintele 
ASTRA: Sibiu, Câmpeni, Aiud, Axente Sever, Târnăveni; 
Cercurile ASTRA din Şcolile Blajului: Şcolile Gimnaziale: 
„Toma Cocişiu” „,Petru Pavel Aron”, „I. M. Moldovan” 
„,Simion Bărnuţiu”; Colegiul Naţional „I.M. Clain”; 
Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare”; 
Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea”; Liceul 
Tehnologic „Timotei Cipariu”.  

Doamna prof. Livia Mureşan, viceprimar al 
Municipiului Blaj, a adresat cuvântul de întâmpinare. 
Au urmat cuvinte de salut: prof. Silvia POP, preşedinte 
ASTRA Blaj; prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedinte 
Asociaţiunea ASTRA, Despărţământul central; conf. 
univ. dr. Ioan Mitrofan, preot protopop Ovidiu Pop; 
prof. Despina Stanciu, preşedinte ASTRA Aiud; 
fotograful Nicolae Furdui. Scurtele cuvântări au 
transmis mesajul că zilele de 3-15 mai rămân simbolul 
libertăţii.  

Despărţământul Central Sibiu al ASTREI a fost 
reprezentat, la acest eveniment, de: prof. univ. dr. 
Dumitru ACU – preşedinte, prof. univ. dr. Elena 
Macavei – preşedinte secţiunea pedagogică, ing. Paul 
Gruian – secretar II al Asociaţiunii. 

Un moment liric emoţionant, constând în 
interpretarea cântecelor patriotice Craiul munţilor, 
Iancu la Ţebea şi Cântec istoric, a fost susţinut de 
Grupul Vocal „Taina” al Şcolii Gimnaziale „Toma 
Cocişiu” Blaj, coordonat de preot Ioan Rusan. Grupul 
vocal este alcătuit din elevele: Cojocaru Andreea, 
Găban Tania (clasa a V-a A), Vecsei Ana (clasa a V-a C), 
Mihu Adelina, Sârbu Denisa (clasa a VI-a A), Enyedi 
Alexandra, Low Raluca (clasa a VI-a B), Sas Patricia 
(clasa a VII-a A), Morariu Adina, Mihu Daniela, Şandru 
Carmen, Morariu Diana, Chiorean Lorena (clasa a VII-a 
B), Alecuşan Roxana, Jeler Cristiana, Isailă Veronica, 
Avram Bianca, Raţ Denisa (clasa a VIII-a A). 
Acompaniamentul muzical a fost asigurat de două 
chitare, fiind realizat de elevele Alecuşan Roxana şi 
Jeler Cristiana. 

Lector univ. dr. Ciprian Ghişa, de la 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, a 
susţinut conferinţa Blajul şi amintirea Revoluţiei, 
urmată de intervenţii ale invitaţilor: Ioan Gabor, 
Despărţământul ASTRA Axente Sever; prof. Emil Jurca, 
Societatea „Avram Iancu” Alba Iulia; prof. Ionel Covrig, 
Despărţământul ASTRA Târnăveni; Istina Sima, 
Despărţământul ASTRA Aiud. 

 
Am asistat, de asemenea, la o lansare de carte: 

Veturia Borza-Ţenchea, Amintiri despre Blaj. Ediţie de 
Maria Ţenchea. Prefaţă de Ion Buzaşi, Blaj, Editura 
Buna Vestire, 2014. Volumul este prezentat de prof. 
univ. dr. Maria ŢENCHEA. 

Prof. Ana HINESCU, vicepreşedinte ASTRA Blaj, 
a prezentat agenda editorială paşoptistă. Frumoasa 
expoziţie realizată a cuprins volumele: Ioan Chindriş, 
Discursul de la Blaj şi scrierile de la 1848; Ioan Chindriş, 
1848. Blajul şi amintirea Revoluţiei; Ioan Chindriş, 
Simion Bărnuţiu, suveranitate naţională şi integrare 
europeană; Vasile Moldovan, Memorii din 1848-1849; 
Ştefan Manciulea, Avram Iancu şi Blajul; Ştefan 
Manciulea, Istoria Blajului; Albumul documentar Blajul 
– personalităţi şi monumente paşoptiste; George 
Bariţiu, Biografii literare; Gelu Neamţu, Mit, realitate şi 
simbol; Ion Buzaşi, Teodor Seiceanu, Blajul, o istorie în 
texte. 

 
Mulţumim invitaţilor, organizatorilor, elevilor 

prezenţi (de la Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” şi 
Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj) şi cadrelor didactice 
(Mirela Bălău, Simona Isailă, Simona Frâncu, Livia 
Breaz, Carmen Simu, Cornelia Nicoară, Camelia Laţiu, 
Cecilia Frăţilă) care au participat la această manifestare 
omagială, convinşi fiind de reuşita acesteia şi de faptul 
că Revoluţia Română de la 1848 este expresia 
procesului de afirmare a naţiunii române şi a 
conştiinţei naţionale. 

PROF. DR. DIANA TOCACIU 
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Depuneri de coroane la monumentele de pe Câmpia 

Libertăţii, 9 mai 2014 

  

 
Expoziţia meşterilor populari, ediţia a VI-a, la sediul 

ASTRA Blaj, 10 mai 2014 
 

 
Editura ASTRA Blaj, la Târgul de Carte  

ALBA TRANSILVANA, mai 2014 
 

O NOUĂ LANSARE DE CARTE LA 
BLAJ 

 

Joi 15 mai 2014, la Biblioteca Municipală 

„Şcoala Ardeleană” din Blaj a fost organizată o nouă 

lansare de carte. 

Acţiunea a fost iniţiată în cadrul tradiţionalelor 

manifestări dedicate Revoluţiei Transilvane de la 1848, 

de Asociaţia ASTRA – Despărţământul „Timotei 

Cipariu”, Biblioteca Municipală din Blaj şi Asociaţia 

Culturală Vasile Aaron din Glogoveţ. 

Cu această ocazie distinşii profesori Liliana 

Maria Popa şi Ioan Nicolae Popa din Sibiu au prezentat 

publicului Blăjean volumul „SCRIERI ANTUME” 

1806-1821 ale lui Vasile Aaron. Este a treia carte pe 

care aceşti neobosiţi, harnici şi modeşti dascăli o 

dedică ilustrului fiu al Glogoveţului, elev eminent al 

Blajului, primul jurist al românilor de pe Pământul 

Crăiesc şi literatul care a încercat să-i lumineze pe 

conaţionali săi mai puţini „procopsiţi în ale învăţăturii”. 

La manifestare au participat cetăţeni ai Blajului, 

primarul comunei Valea Lungă Vasile Puşcă, cadre 

didactice şi elevi de la Şcoala Generală din Valea 

Lungă, preoţi şi studenţi de la institutul Teologic din 

Blaj. 

Profesor Silvia Pop preşedinte Despărţământul 

„Timotei Cipariu” Blaj a prezentat programul 

manifestării, participanţii la această prezentare de 

carte şi a mulţumit în numele asociaţiei ASTRA celor 

doi autori pentru strădania lor de a reda culturii 

româneşti şi în mod deosebit Blajului opera acestui 

intelectual mai puţin cunoscut reprezentant al Şcolii 

Ardelene. 

Recenzia cărţii a fost făcută de teologul – 

canonist, părintele William A. Bleiziffer, care a făcut un 

amplu comentariu a textelor publicate în noul volum. 

D-na Liliana Maria Popa a prezentat publicului 

câteva fragmente din această nouă carte a lui Vasile 

Aaron şi efortul pe care cei doi autori l-au făcut pentru 

culegerea, traducerea şi transcrierea textelor. 

În continuare domnul Ioan Nicolae Popa a scos 

în evidenţă modul în care cei doi autori s-au ataşat de 

opera lui Vasile Aaron, greutăţile inerente prin care au 

trecut pe tot parcursul scrierii şi editării celor trei 

volume. 
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Cei doi autori au mulţumit Blajului Asociaţiei 

ASTRA, Bibliotecii Municipale, Asociaţiei Vasile Aaron şi 

publicului prezent pentru dragostea şi căldura cu care 

au fost şi sunt primiţi la Blaj, Glogoveţ şi Valea Lungă 

de fiecare dată.  

Au mai avut intervenţii cu prilejul lansării 

acestei cărţi Faibiş Avram, Comşa Călina, Şolea Ioan, 

etc. 

A fost o manifestare reuşită care a încheiat 

serbările organizate în acest an la Blaj, în cinstea, 

onoarea şi veşnica amintire a celor peste 40 mii de 

români adunaţi în 1848 pe Câmpul Libertăţii pentru a 

pune capăt durerilor şi suferinţelor acestui neam. 
Blaj, 15 mai 2014  

IOAN ŞOLEA, 
Vicepreşedinte ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj 

 

 

CORNELIU FLOREA, DIN CANADA, 
LA BLAJ 

 

 
CORNELIU FLOREA este un pen name format 

din prenumele părinţilor mei, Cornelia şi Florea, în 

semn de recunoştinţa şi preţuire, în memoria lor.  La 

starea civilă am fost înregistrat PĂDEANU DUMITRU şi 

aşa rămâne.  

M-am născut la Timişoara în 1939 şi am devenit 

medic 1963. Am profesat continuu în ROMÂNIA până 

în 1980, când am plecat. Am stat în lagărul de refugiaţi 

din Traiskirchen – AUSTRIA, până când CANADA mi-a 

acceptat cererea de imigrare, dar nu mi-a recunoscut 

experienţa medicală de 17 ani, nici valoarea diplomei 

de medic. Am luat totul, totul de la început, devenind 

şi medic canadian licenţiat cu drept de liberă practică şi 

aici, în CANADA.  

Pentru prima dată, aici în străinătate, am 

început să scriu şi să fiu publicat în ziarele şi revistele 

româneşti libere. Cu acest pen name am semnat 

articole anticomuniste şi pronaţionale, pamflete şi 

polemici, apoi eseuri, note de călătorii şi observaţii 

social – politice critice, memorialistică în mai multe 

jurnale. NU scriu din inspiraţie sau vreun interes 

personal, scriu din nemulţumire şi revoltă. NU scriu 

prea bine, dar scriu liber! Sunt absolut autonom, 

neînregimentat în partide, societăţi sau asociaţii şi 

toate cărţile le-am publicat în regim samizdat să nu 

depind de nimeni, dar e greu să răzbaţi singur! Sunt o 

fire deschisă, nu urăsc pe nimeni, fiindcă fiecare se 

face plăcut sau urât prin el însuşi. Mai ştiu că niciun 

scriitor nu poate scrie pe placul tuturor cititorilor, ştiu 

că scrisele mele vor fi receptate doar de conaţionalii 

mei ce gândesc şi simt asemănător, de cei cu 

sentimente patriotice. 

 

 

VIAŢA, DULCE CA MIEREA 
 

Interviu cu domnul prof. Victor Mateş,  
administrator al Societăţi „ APIDAVA” Blaj 

 

 
 

Proveniţi dintr-o familie care-şi are originea în 
satul Ocnişoara. Ce ne puteţi spune despre asta 
(familie, copilărie, adolescenţă) 

Bunicul meu este din Ocnişoara, satul unde am 

şi copilărit împreuna cu cei doi fraţi Mateş Ioan şi 

Mateş Vasile şi mai mulţi veri şi verişoare. Părinţii mei 

s-au mutat la Blaj când eu aveam 7 ani ca să putem 

merge la şcoală, ei considerând şcoala foarte 

important pentru noi copii, deşi ei aveau doar 8 clase. 
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Fiind cel mai mare dintre cei trei fraţi era datoria mea 

să am grijă de casă, sa le verific temele şi să le 

organizez timpul liber şi sarcinile lăsate de părinţi. 

Cum a fost trecerea de la catedra la apicultura. 
Care a fost începutul? 

Am renunţat la catedră, hotărând să mă dedic 

pasiunii moştenite de la bunicul meu, apicultura. Un 

an mai târziu, cu ajutorul soţiei mele am înfiinţat firma 

„Apis Prod’’, cu scopul de a-mi susţine pasiunea, fără 

să preconizez faptul că peste ani prin pasiunea mea 

voideveni unul dintre cei mai importanţi producători 

de pe piaţa românească a mierii. Schimbarea 

denumirii a venit odată cu trecerea anilor şi cu apariţia 

a tot mai multe firme cu denumiri asemănătoare, 

aşadar numele „APIDAVA” s-a transformat într-o 

identitate firească, semnificând alăturarea a două 

cuvinte din limba latină: apis (albină) şi dava (aşezare 

dacică). Nu am început această afacere cu scopul de a 

scoate profit din miere, ci pentru că pur şi simplu 

producea mult mai multă miere decât se consuma în 

familie, aşa dar totul a început prin a vinde cantitatea 

rămasă prietenilor.  

 

 
 

În timp, în zona Blajului, judeţ şi ţară aţi pus 
bazele unei activităţi intense de apicultură. Care sunt 
acestea? 

Odată cu Revoluţia din 1989 şi cu apariţia 

primelor magazine private, am început să ambalăm 

acasă la noi, în bucătărie, câte 30, 50 de bucăţi pe 

săptămână şi să le distribuim cu maşina proprie la 

câteva magazine din Cluj şi Bucureşti. De-a lungul 

timpului, din nevoia de bani cash am făcut comerţ şi cu 

alte produse, dar, deşi de acolo câştigam de 10 ori mai 

mulţi bani ca din miere, nu am vrut să renunţ la miere, 

considerând-o afacerea mea de suflet. 

Atunci când am investit în utilaje pentru 

procesarea mierii, am încheiat parteneriate cu ceilalţi 

apicultori pe care i-am cunoscut la expoziţii ori târguri 

de profil, ca să mă asigur că voi avea un flux de materie 

primă capabila să asigure funcţionarea optimă a 

afacerii. Iar Apidava s-a extins pas cu pas. În prezent, 

compania din Blaj a ajuns să exporte 50% din 

producţie, nu doar în Asia, ci şi în ţările occidentale, 

unde mierea ecologică se bucură de un mare succes. 

De asemenea, Apidava şi-a consolidat poziţia de cel 

mai mare procesator de miere din România şi, 

totodată, de cel mai mare furnizor de miere de albine 

românească de pe piaţa internă. Această poziţie a 

impus investiţii în ambalaje de cea mai înaltă calitate şi 

în inovare.  

 

La sfârşitul lunii Martie 2014 la Blaj s-a 
desfăşurat „Târgul Mierii’’. Cum s-a desfăşurat 
această manifestare, ce invitaţi aţi avut? 

Apidava împreună cu reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Alba şi Primăria Blaj organizează în fiecare an 

„Sărbătoarea Mierii”, un târg destinat consumatorilor 

de produse apicole, dar şi a apicultorilor, ce are loc an 

de an în luna martie. Prin acest târg dorim să oferim 

oamenilor ocazia să afle cât mai multe despre 

beneficiile consumului de miere asupra organismului 

uman, dar şi să beneficieze de o varietate deosebită de 

produse apiterapeutice: propolis, lăptişor de matcă, 

polen, pastură, comercializate direct de apicultorii care 

le produc. 

Anul acesta Sărbătoarea Mierii ediţia a VII-a s-a 

desfăşurat în perioada 27-28 Martie 2014 având o 

locaţie nouă şi anume în Piaţa 1848, un loc plin de 

istorie pentru oraşul Blaj. Pe undeva, Apidava reface în 

acest domeniu vechiul circuit comercial care reunea, în 

Evul Mediu, târgurile Transilvaniei, precum şi oraşele 

cu care negustorii ardeleni făceau afaceri, de la Marea 

Baltică la Marea Mediterană.  
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Perspectivele dezvoltării firmei APIDAVA Blaj, 
în ce directive vor fi, noutăţi, publicaţii în următorii 
ani. 

În prezent, procesăm anual aproximativ 1.800 

tone de miere pe an, derulăm o cifră de afaceri de 

aproximativ 6 milioane de euro şi suntem în plin 

proces de amenajare a unei fabrici noi cu o capacitate 

de procesare miere cu 50% mai mare faţă de cea 

actuală. Sperăm ca anul acesta vom avea cifra de 

afaceri cu 10% majorată, însă cu o marjă de profit mai 

mică, din cauza creşterii preţurilor la material primă: 

mierea vrac, a preţului combustibilului, a utilităţilor şi a 

forţei de muncă. 

Compania şi-a extins portofoliul prin gama 

APIDAVA COSMETIC LINE – o linie de cosmetice care 

permite încorporarea ingredientelor apicole 100% 

naturale în stare pură. Complexul de miere, ceară, 

propolis şi lăptişor de matcă sunt combinate într-o 

formulă eficientă care oferă hidratare, cu ajutorul unei 

îngrijiri naturale, cu ingredienţi activi cu proprietăţi 

regenerante ridicate. Este vorba de produse de înaltă 

calitate, care au început să se bucure de o trecere tot 

mai mare pe piaţa românească. Şi asta pentru că 

utilizarea ingredientelor naturale a făcut minuni, chiar 

şi acolo unde cosmeticele importate au dat greş. În 

prezent, linia de cosmetice funcţionează la capacitate 

maximă, iar piaţa absoarbe fără probleme întreaga 

producţie. 

Produsele Apidava: Roua Florilor – miere 100% 

natural; Di Melio – miere ecologică; şi Ursuleţul 
Martinică – produs pentru copii. 
 

 

 

Aveţi o legătură strânsă cu ASTRA Blaj,o 
aplecare spre cultură blăjeană, cum se explică 
ceasta? 

Da, legătura este una strânsă şi o datorez soţiei 

mele Mateş Monica deoarece ea a fost profesoară de 

Literatura Română şi Limba Franceză şi cu ajutorul 

ASTREI Blaj si-a menţinut pasiunea pentru artă şi 

literatura. Ea este cea care m-a ajutat să dau viaţă 

numelui „Roua Florilor’’ acum 22 de ani, m-a însoţit la 

târguri INTERNAŢIONALE.  

 

IOAN MIHĂLŢAN-PĂNĂZANU 
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ASTRA ŞI TINERII 
 

SĂPTĂMÂNA ALTFEL:  
7-11 APRILIE 2014, LA ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” 

BLAJ 
 
Pentru a depăşi impasul educaţional al 

concepţiei prin care persoana individuală este lipsită 
de importanţă în faţa problemelor grave ale mediului 
înconjurător, li s-a imprimat elevilor Şcolii Gimnaziale 
Toma Cocişiu Blaj, în Săptămâna Altfel, entuziasmul şi 
cooperarea, pornind de la activităţile locale accesibile 
lor: colectarea selectivă a deşeurilor, buna adminis-
trare a apei, plantarea de arbori în împrejurimile 
locale. Echipa de proiect care a coordonat activităţile 
copiilor în această săptămână a fost compusă din: 
director prof. dr. Dulău Alina, prof. Isailă Simona, 
prof. Frăţilă Crina, prof. Bălău Mirela, prof. Marcu 
Mihaela, prof. Tocaciu Diana, prof. Marcu Ana, prof. 
Ciolan Iulia, prof. Puşcaşu Anca, prof. Popa Lucian, 
prof. Prainer Carmen, prof. Cetean Brânduşa, prof. 
Solomon Carmen, prof. Manta Daniela, prof. 
Marinescu Sabina, prof. Sîrbu Camelia, prof. Barstan 
Cornelia, prof. Petru Mihaiela, prof. Pop Daniela, 
prof. Corbean Adela, prof. Ignat Felicia, prof. Cârnaţ 
Mona, prof. Poptelecan Călin, prof. Bokk Iuliana.  

Activitatea Protejăm natura pentru viaţă! a 
debutat luni, 7.04.2014, cu celebrarea Zilei păsărilor, 
prin confecţionarea de către copii a unor păsări din 
deşeuri de hârtie, prin metoda origami, a unor căsuţe 
pentru păsărele, prin aflarea unor curiozităţi despre 
păsări şi jocul de puzzle. A continuat prin amenajarea 
unei expoziţii de carte, realizarea unor obiecte cu 
materiale din natură şi cu o şezătoare literară cu 
tema Din lumea celor care nu cuvântă. Din materiale 
recuperabile elevii au construit machete înfăţişând 
diferite ecosisteme: Lunca Târnavelor, Pădurea 
Cărbunari, Polul Nord, Delta Dunării. Importanţa 
sportului în viaţa noastră, sub egida Sportul contra 
droguri, s-a concretizat prin competiţii sportive şi o 
activitate de dezafectare a unui teren de sport local şi 
punerea acestuia în circuitul sportiv. 

Marţi, 8.04.2014, în holul central al şcolii elevii 
au amenajat colţul verde – Grădina din şcoala mea. 
De asemenea, ei au realizat afişe, promovând 

mesajul ecologic Gândeşte verde, gândeşte curat!, 
au plantat puieţi de salcâm în împrejurimile natale cu 
sprijinul Direcţiei Silvice Alba şi a Ocolului Silvic 
Sebeş, punând în practică zicala Un om – un pom. La 
Palatul copiilor Alba Iulia – Structura Blaj, un grup de 
elevi ai şcolii noastre a prezentat sceneta În lumea 
arborilor, iar în sala multifuncţională a şcolii, cadrele 
didactice au susţinut în cadrul simpozionului 
Pădurea, prietena mea, lucrări cu tema Pădurea 
oglindită în literatura populară şi cultă. 

Miercuri, 9.04.2014, elevii şcolii noastre au 
fost implicaţi în activitatea de curăţenie de 
primăvară, Voluntar pentru Blaj, în aşteptarea 
Sărbătorilor de Paşte, cu sprijinul Primăriei 
municipiului Blaj şi s-a continuat activitatea 
permanentă de colectare selectivă a deşeurilor în 
colaborare cu SC Phoenix Reciclyng SRL. 

Joi, 10.04.2014, elevii au experimentat şi 
descoperit o serie de proprietăţi ale apei, în 
laboratorul de chimie, au aflat cât de importantă este 
apa pentru toate vieţuitoarele pământului, din 
prezentarea d-lui ing. Nicolae Ciufudean de la 
Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Alba – 
Sucursala Blaj, cu tema Poluarea apei şi mediul de 
viaţă acvatic. De asemenea, elevii s-au documentat şi 
şi-au exprimat propriile opinii pe tema Barajul – 
avantaje şi dezavantaje, înţelegând cum omul poate 
acţiona pozitiv sau negativ asupra mediului 
înconjurător. Vizita la noua staţie de epurare Blaj, 
realizată cu sprijinul S.C. APA CTTA S.A. – Sucursala 
Blaj, i-a determinat pe elevi să se gândească de două 
ori înainte de a arunca ceva în apă şi să conştientizeze 
cât de anevoios este procesul de epurare a apei 
menajere din localitatea noastră, înainte de 
deversarea ei în râul Târnava. Cei mai mici dintre 
elevi au prezentat sceneta Dacă apa e curată, viaţa 
ne e asigurată! şi Dansul umbreluţelor, ziua 
încheindu-se cu Parada costumelor Eco, la care elevii 
şi-au etalat creaţiile vestimentare confecţionate din 
deşeuri, cele mai interesante, fiind premiate. 

Vineri, 11.04.2014, copiii au exprimat prin 
creaţii literare pe tema Să protejăm mediul 
înconjurător!, admiraţia faţă de frumuseţile naturii şi 
îngrijorarea faţă de epuizarea resurselor naturale ale 
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Pământului, iar din relatările lor s-au desprins 
atitudini şi comportamente pozitive legate de 
protejarea naturii. De asemenea printr-o scrisoare 
deschisă către autorităţi, instituţii specializate locale, 
concetăţeni, elevii au încercat să sensibilizeze opinia 
publică locală cu privire la păstrarea curăţeniei şi 
colectarea selectivă a deşeurilor în fiecare cartier din 
oraşul Blaj, prin intermediul undelor radio, la staţia 
de emisie locală, Radio Blaj. 

 

 
Vizita la Staţia de epurre Blaj 

  
Parada Eco 

 
Rezultatele activităţii Protejăm natura pentru 

viaţă! au fost postate pe site-ul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, şi au fost înscrise în competiţia naţională O 
activitate de succes în Săptămâna Altfel, unde am 
obţinut 128 voturi, iar promovarea lor s-a realizat cu 
sprijinul Asociaţiunii ASTRA, Despărţământul 
Timotei Cipariu Blaj. Prin acţiunile noastre, noi toţi 
am înţeles că nu poţi să clădeşti o societate 
sănătoasă pe o natură bolnavă. Este imperios necesar 
să se protejeze, să se îngrijească şi să se transmită 
activ mediul natural şi cultural, conştientizându-se 
faptul că natura şi cultura sunt bazele unei dezvoltări 
globale, sociale şi sănătoase ale societăţii. 

AUTOR: PROF. ADELA CORBEAN 

ÎNTRUNIREA ULTIMILOR 
ABSOLVENŢI AI LICEULUI 
TEOLOGIC GR.-CATOLIC  

„SF. VASILE CEL MARE” (1948) 
Un eveniment important din agenda  
Societăţii de lectură „Radu Brateş” 

 
Luni, 12.05.2014 în Sala festivă a Colegiului 

Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj, de la orele 
17.00 s-a desfăşurat, în cadrul Societăţii de lectură 
„Radu Brateş”, un eveniment cultural deosebit – 
Întrunirea ultimilor absolvenţi ai Liceului Teologic 
Gr.-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” din anul 1948, prin 
care s-a realizat un arc peste timp între generaţii şi 
mentalităţi diferite. Această manifestare a deschis 
seria activităţilor culturale, artistice şi sportive, de 
bună calitate, ce au avut loc în Săptămâna Colegiului 
Naţional „Inochentie Micu Clain” (12-18.05.2014).  
 

 
 
Când pătrunzi în sala festivă a Colegiului 

Naţional „I. M. Clain” ai impresia că timpul se opreşte 
în loc, deoarece în acest spaţiu încărcat de istorie şi 
de tradiţie şcolară vârsta biologică pare că o ia 
înaintea sufletului şi astfel, şcoala îţi oferă şansa 
tinereţii fără bătrâneţe…Ultimii reprezentanţi ai 
promoţiei din 1948, generaţia de aur, care au 
sărbătorit Centenarul Revoluţiei de la 1848 pe 
Câmpia Libertăţii de la Blaj au trăit un moment unic şi 
înălţător în acelaşi timp. Este vorba despre 
preşedintele onorific al Societăţii de lectură „Radu 
Brateş”, Excelenţa Sa, ambasadorul, publicistul şi 
scriitorul Ion Brad, părintele canonic Romul 
Mărginean şi monografistul Petru Sechel.  

După caldele cuvinte de întâmpinare din 
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partea d-lui director al Colegiului Naţional „I. M. 
Clain”, prof. Ioan Tomoiagă şi a d-nei directoare a 
Liceului Teologic Gr.-Catolic „Sf. Vasile cel Mare”, 
prof. Angela Moşneag, a urmat, cum este şi firesc, 
Lecţia de dirigenţie. Întrucât dirigintele acestei 
promoţii a trecut la cele veşnice (mult regretatul poet 
Radu Brateş), delegat cu această nobilă misiune a fost 
prof. univ. dr. Ion Buzaşi, care a vorbit cu emoţie şi 
respect despre importanţa Şcolilor Blajului, 
transmiţând publicului de toate vârstele (elevi, 
studenţi teologi, preoţi, cadre didactice active şi 
pensionare) preţuirea valorilor locale şi naţionale prin 
cinstirea trecutului istoric. Pentru cei mai tineri 
această lecţie de dirigenţie a fost o lecţie de viaţă, 
prin care adolescenţii au învăţat că trebuie să-şi 
aleagă modelele potrivite pentru a nu resimţi 
dramatic, trecerea în societatea adultă, deoarece 
educaţia este singura cale spre perfecţiune.  

Acest eveniment a fost unul cu totul special 
pentru cei trei reprezentanţi ai Promoţiei de la 1948, 
în care lacrimile de bucuriei s-au îmbinat perfect cu 
fericirea revederii şi cu demnitatea unui destin 
împlinit şi înnobilat prin legătura indestructibilă cu 
pământul sfânt al Blajului. Invitaţii speciali ai 
manifestării au fost: scriitorul şi diplomatul Nicolae 
Mareş şi prof. dr. George G. Potra, istoric, diplomat şi 
publicist, care, deşi nu au mai vizitat niciodată Blajul, 
au fost profund impresionaţi de această urbe 
scolastică, focar de simţire şi cultură românească. 

Un moment liric inedit şi mult apreciat a fost 
susţinut de o parte dintre membrii Societăţii de 
lectură „Radu Brateş”, care au recitat din creaţiile 
proprii: Andreea Ilişiu. Giorgiana Stanciu, Ştefan 
Dumitraş. Eleva Mihaela Moşneag, preşedinta 
societăţii, a transmis câteva Mlădiţe de gând din 
partea unei generaţii de tineri ajunşi în pragul 
absolvirii, ce reprezintă un moment important în 
viaţa fiecărui adolescent. 

Avem convingerea că prin participarea la acest 
eveniment nu am fost doar martorii tăcuţi, imparţiali 
şi absenţi ce au cronometrat secundele cu scurgeri de 
secol, ci spectatorii care au trăit la unison bucuria de 
a păstra în suflet o scânteie din lumina pe care Şcolile 
Blajului a răspândit-o în vieţile tuturor…  

PROF. COORDONATOR:  
CLAUDIA OANCEA-RAICA 

 

LAUREAŢII CONCURSULUI DE 
POEZIE PATRIOTICĂ  

„NOI SUNTEM ROMÂNI” 
 
Marţi, 13 mai 2014, ora 13, la Colegiul Naţional 

„I. M. Clain” Blaj s-a desfăşurat Concursul de poezie 
patriotică „Noi suntem români”, ajuns la ediţia a XI-a, 
în Centrul de Documentare şi Informare, având ca 
scop promovarea specificului naţional şi a identităţii 
naţionale prin activităţi extraşcolare. Concursul a fost 
organizat sub forma unui parteneriat educativ între 
Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj, director, prof. Ioan 
Tomoiagă, ASTRA Blaj, Despărţământul „Timotei 
Cipariu”, preşedinte, prof. Silvia Pop şi Muzeul de 
Istorie „Augustin Bunea”, director, d-na Simona 
Frâncu. Obiectivele specifice au vizat: formarea unei 
atitudini de respect faţă de cultura şi patrimoniul 
naţional românesc; dezvoltarea aptitudinilor artistice 
ale elevilor; creşterea interesului faţă de valorile 
naţionale şi dezvoltarea sentimentului de patriotism 
şi mândrie naţională prin raportare la însemnătatea 
Revoluţiei de la 1848.  

 

 
 

 
 
Proiectul pune în valoare potenţialul artistic şi 

cultural al elevilor din ciclul liceal, servind ca soluţie 
de învăţare atractivă, iar prin caracterul 
competiţional au fost antrenaţi participanţi din 
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unităţile de învăţământ, zona Blaj-Jidvei: Colegiul 
Naţional „I. M. Clain” Blaj, Liceul Tehnologic Jidvei, 
Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj şi Liceul 
Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj. Concursul a avut o 
secţiune de recitare din lirica patriotică, juriul fiind 
format din: prof. Rodica Jeican (dir. adj.), prof. Silvia 
Pop, prof. Simona Frâncu, prof. Claudia 
Oancea-Raica, prof. Ana Hinescu şi secretarul juriului 
– bibliotecar Maria Brad. 

Felicităm laureaţii acestui concurs, care a oferit 
elevilor o alternativă frumoasă de învăţare şi o 
modalitate de promovare a culturii şi tradiţiei 
naţionale: Frăţilă Emilia Cristina (Colegiul Naţional „I. 
M. Clain”) – Premiul I, Maier Paula (Colegiul Naţional 
„I. M. Clain”) – Premiul II, Radu Laurenţiu (Colegiul 
Naţional „I. M. Clain”) – Premiul III. Menţiuni au 
obţinut următorii elevi: Creţ Robert, Şipoş Gyorgy 
(Liceul Tehnologic „T. Cipariu”), Boţan Daniela, Florea 
Darius (Colegiul Naţional „I. M. Clain”), Mărăcine 
Ioana (Liceul Tehnologic Jidvei) şi Oţel Sabin (Liceul 
Tehnologic „Ştefan Manciulea”). 

CLAUDIA OANCEA-RAICA 
 
 

DANSUL, EXPRESIA UNEI PASIUNI 
 
Concursul Naţional de Dans Sportiv Cupa 

Blajului 2014, găzduit de oraşul eminescian, s-a 
desfăşurat sâmbătă, 17 mai 2014, la Clubul Sportiv 
Şcolar din Blaj, fiind dedicat tuturor iubitorilor de 
dans. Organizatorii concursului sunt: Clubul de Dans 
Sportiv „Top Dance 2007”, antrenor Roşa Alin, şi 
Clubul de Dans Sportiv „Bianca Dance”, antrenor 
Bianca Constantinescu, în colaborare cu Federaţia 
Română de Dans Sportiv (FRDS), Consiliul Judeţean 
Alba, Primăria şi Consiliul Local Blaj.  

Cupa Blajului, un regal al dansului sportiv, a 
beneficiat şi de sprijinul Direcţiei Judeţene de Sport, 
la Clubul Sportiv Şcolar Blaj. Amintim, de asemenea, 
sponsorii evenimentului: Apidava – Roua florilor Blaj, 
C.A.R. Credit Teiuş, Opsimus Teiuş, Baumit Teiuş.  

La acest eveniment, au participat peste două 
sute de perechi din toată ţara, grupate pe şapte 
categorii de vârstă, începând de la 6-9 ani, până la 
concurenţi din categoria Seniori (peste 35 de ani). 
Sportivii, evaluaţi de douăzeci de arbitri, au venit din 
localităţile: Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Iaşi, 

Turda, Bistriţa-Năsăud, Mediaş, Sibiu, Târgu-Mureş, 
Reghin, Blaj, Alba-Iulia, Aiud, Teiuş, Târnăveni, 
Braşov, Salonta, Cugir, Dej.  

Competiţia de nivel naţional Cupa Blajului a 
cuprins o gamă variată de dansuri, sportivii alegând 
una dintre cele două secţiuni: dansuri 
latino-americane (samba, cha-cha, rumba, paso 
doble şi jive) şi dansuri standard (vals lent, tango, vals 
vienez şi quick step). Cei mai buni dintre ei au fost 
premiaţi cu diplome, cupe, medalii şi numeroase 
aplauze din partea publicului, care a admirat 
costumele impresionante, graţia şi talentul 
dansatorilor. 

 
 

 
 
Una dintre perechile aflate pe locurile fruntaşe 

la cele două secţiuni ale concursului, obţinând două 
medalii de argint, este formată din Tania Găban şi 
Gabriel Puia, elevi în clasa a V-a A la Şcoala 
Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj. Membri ai Clubului 
de Dans Sportiv „Bianca Dance” şi având-o 
antrenoare pe Bianca Constantinescu, Tania şi 
Gabriel au descoperit în dans o pasiune care îi 
determină să fie premianţi la şcoală şi medaliaţi la 
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numeroase concursuri de dans sportiv. Îi recomandă 
pasiunea, dăruirea, expresivitatea, frumuseţea, 
perseverenţa. Prin cea mai emoţionantă şi frumoasă 
dintre arte, dansul, pe care îl practică zilnic, această 
pereche de dansatori a reuşit să transmită emoţii 
unice, să creeze prin dans expresia unei pasiuni. 
Sincere şi calde felicitări! 

DIANA TOCACIU 
 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ 
„MIRCEA GANGA” BLAJ,  

23-24 MAI 2014, EDIŢIA A V-A 
 

 
 
Concursul adresat elevilor de liceu de la profilul 

matematica-informatică, ajuns acum la ediţia a V-a, a 
debutat vineri 23 mai 2014, ora 1500, odată cu 
întrunirea Comisiei de Elaborare a subiectelor şi 
baremelor formată din:  
 

 
 

 prof. Mircea Trifu – Secretar General al 
Societăţii de Ştiinţe Matematice din România 

 prof. univ. dr. Dumitru Acu – Universitatea 
„Lucian Blaga” Sibiu, Preşedinte Astra  

 prof. Cipariu Ciprian, Colegiul Naţional 
„Inochentie Micu Clain”, Blaj 

 prof. Ghiţă Ioan, Colegiul Naţional „Inochentie 
Micu Clain”, Blaj 

 prof. Cosmin Păcurar, Colegiul Naţional 
„Inochentie Micu Clain”, Blaj  

Subiectele care conţin probleme originale sau 
probleme care fac parte din Gazeta Matematică veche 
(1913-1967), respectă programele şcolare aprobate 
pentru fiecare clasă. 

Comisia de tehnoredactare a subiectelor 

formată din: prof. Romanţa Ghiţă, prof. Dana Maria 
Stan, prof. Anca Marian, prof. Zaharia Adriana s-a 
întrunit la ora 1600 şi a realizat şi multiplicat subiectele 
şi baremele pentru fiecare clasă.  

S-au tipărit Diplomele pentru premii şi 
menţiuni, Diploma pentru Premiul Mircea Ganga, 
Diplomele de Merit pentru profesori, Certificatele 
pentru organizare, Certificatele pentru evaluatori … 
astfel că, în ziua concursului, Diploma de participare 
aştepta pe masă la locul stabilit al fiecărui elev, 
conform planificării.  

Au participat 67 elevi şi 10 profesori din judeţul 
Alba: zona Blaj, Alba Iulia şi Sebeş. 

Concursul a început la ora 10 şi a durat 3 ore, iar 
baremele au fost afişate la ora 12.  

La ora 13:30 Comisia de evaluare formată din 
profesorii de matematică: Păcurar Cosmin Cornel, 
Ghiţă Ioan, Marian Anca, Rusu Valentina, Borţoş 
Romulus, Todor Petru, Pop Delia, Antoniade Lucian, 
Dulăcioiu Lucian, Costea Valerica a început corectarea 
lucrărilor elevilor.  

 

La ora 17:00 a început Festivitatea de premiere 
în Sala Festivă a colegiului unde cei mai buni dintre 
participanţi au fost răsplătiţi. Elevii au primit diplome şi 
bani iar cei care au obţinut premiile 1, 2 sau 3 şi 
Premiul Mircea Ganga au primit medalii. 

Din prezidiu au făcut parte: prof. univ. dr. 
Dumitru Acu, prof. Hinescu Ana (din partea 
Asociaţiunii Astra – vicepreşedinte), prof. Mircea Trifu, 
prof. Romanţa Ghiţă, prof. Ciprian Cipariu. 

S-au acordat 25 de premii şi menţiuni în valoare 
de 2220 lei.  
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Premiul Mircea Ganga – premiu obţinut pentru 
cel mai mare punctaj indiferent de clasă a fost obţinut 
de către elevul Megieşan Sergiu – Colegiul Naţional 
„Inochentie Micu Clain” – Blaj.  

Din partea Asociaţiunii Astra – Despărţământul 
Timotei Cipariu Blaj s-au oferit două premii speciale 
constând în cărţi elevilor care au obţinut premiul I la 
clasele a X-a şi a XI-a. 

Se cuvine acum să mulţumim organizatorilor 
pentru reuşita ediţiei a V-a: Colegiului Naţional 
„Inochentie Micu Clain” – Blaj, director prof. Ioan 
Tomoiagă şi Asociaţiunii ASTRA Despărţământul 
„Timotei Cipariu” – Blaj, preşedinte prof. Silvia Pop, 
Consiliului Judeţean Alba, preşedinte Ion Dumitrel, 
pentru susţinerea financiară, Asociaţiei de Părinţi „I.M 
Clain”, preşedinte Zoltan Mezei, pentru sprijinul 
acordat.  

Sperăm ca acest concurs se va bucura în 
continuare de susţinere şi ne vom întâlni din nou la 
Blaj anul viitor în luna mai. 

Felicitări participanţilor şi în special celor care 
s-au clasat pe primele locuri şi le dorim mult succes 
tuturor în desluşirea tainelor matematicii.  

PROF. ROMANŢA GHIŢĂ 
 
 

MINUNATA PĂDURE 
ELEV: CINDREA ADRIAN  

Clasa: a III-a B 
Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj 

Coordonator: prof. Ignat Felicia 
 
Pădurice mult iubită, 
Eşti frumoasă şi-nsorită 
De toată lumea-ngrijită 
De-o biserică păzită. 
 
Primăvara-nmugureşti, 
Vara ne înveseleşti, 
Toamna-ncepi să rugineşti, 
Iarna, însă te albeşti. 
 
Izvorul te răcoreşte, 
Soarele te încălzeşte. 
Păsările-ţi ciripesc, 
Oamenii te îndrăgesc. 

PĂDUREA  
ELEVA: PRAINER TANIA  

Clasa: a III-a B 
Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj 

Coordonator: prof. Ignat Felicia 
 
Ce pădure minunată! 
Ne dai umbră vara toată. 
Mere dulci şi fragi zemoase, 
Ciuperci multe şi gustoase. 
 
Primăvară, ne dai flori 
Şi te-mbraci ca-n sărbători, 
Iar în iarna cu ninsoare 
Ne dai brazi de sărbătoare. 
 
De-aia noi te curăţăm, 
Pe omizi le alungăm, 
Veşnic tânără să fii 
Să ne-aduci doar bucurii! 
 
 
 

TOAMNA 
ELEVA: PETRUŢA ADELINA 

Clasa: a V-a B 
Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj 

Coordonator: prof. dr. Tocaciu Diana 
 
Peste codrul de aramă de la margine de sat, 
Animalele se-agită şi vorbesc neîncetat. 
Toamna vine, se apropie, 
Nu mai stă deloc pe gânduri, 
Aruncând în multe rânduri 
Picuri reci şi-o brumă albă. 
 
Pomii cei cu frunza verde 
Acum sunt uscaţi şi plâng, 
Florile de prin grădină 
Se adună toate-n rând 
Şi îşi pierd pe loc o frunză, 
Câte două, câte trei,  
Până cad, pe solul rece,  
Adormind sub crengi de tei. 
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REVISTA REVISTELOR 

 

 
 
Gazeta de Miercurea, numărul 39, aprilie-mai 

2014, este un număr special dedicat sărbătorilor de 
Paşti. Astfel, în rubrica Sărbătoarea creştinilor, preotul 
paroh Vasiu Liviu Dumitru ne poartă „Cu Iisus în 
Ierusalim. Duminica Floriilor” cu „Postul-drum spre 
Paşti”, iar Niculae Gastone ne prezintă imagini din 
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 
Miercurea Sibiului, pentru a ne informa despre 
evoluţia lucrărilor la pictura interioară. În paginile 
publicaţiei este prezentată activitatea remarcabilă a 
prof. Univ. Dr. Ilie Moise, la împlinirea vârstei de 65 de 
ani. De asemenea, o veste bună pentru elevii din 
Apoldu de Sus care învaţă din 10 februarie a.C. într-o 
şcoala nouă „... cea mai modernă din judeţul nostru”, 
după cum a spus preşedintele Consiliului Judeţean 
Ioan Cindrea. 

 

 
 
Credinţa străbună, nr.3 (336), martie 2014, 

revistă editată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 
Albă Iuliei. Din sumarul acestei reviste reţinem 
Cuvântul ierarhului „Puterea lacrimilor de pocăinţă” – 
Irineu, Arhiepiscop al Albă Iuliei, „Credinţe, datini şi 
obiceiuri la români în Postul Mare” de prof. Gelu 
Furdui, „Glasul Evangheliei” de pr. Iosif Zoica. Psih. 
Gabriela Man ne vorbeşte despre „Rolul femeii la 
vârsta a treia în menţinerea relaţiilor sociale şi 
impactul singurătăţii”, iar arhid. Liviu Stanciu ne 
prezintă „Agenda pastoral-misionară a 
Înaltpreasfinţitului Irineu, Arhiepiscop al Albă Iuliei” pe 
luna februarie. 

 

 
 
REVISTA ASTRA VĂII BISTREI, anul II, nr.2, 

septembrie 2013, editată de ASTRA-Despărţământul 
Oţelu Roşu. Din sumarul foarte bogat ne-a reţinut 
atenţia interviul cu prof. Dr. Octavian Mândruţ – 
profesor doctor în geografie la Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiş” din Arad şi autor al manualelor şcolare 
de geografie – în care se discută despre „Ţara 
Gugulanilor” dar şi despre curriculumul şcolar actual 
care are elemente care permit o abordare a geografiei, 
istoriei, culturii şi tradiţiilor locale la diferite niveluri de 
studiu. Despre „Drumul gugulanilor” ne vorbeşte şi 
prof. Gheorghe Groza, obicei care a dispărut odată cu 
cooperativizare a agriculturii de către regimul 
comunist în 1962. În rubrica ASTRA şi şcoala, în 
articolul „Evenimentele anului şcolar 2012-2013 
organizate sub egida ASTRA” este amintit şi 
Simpozionul Judeţean „Gugulanii-identitate istorică, 
geografică, etnografică şi culturală”. În rubrica ASTRA 
şi Biserica ne reţine atenţia articolul „Tema vieţii şi a 
morţii în religie, filosofie, literatură, artă” semnat de 
prof. Simona Petronela Giurcă, iar Din grădina 
editorială deducem că apare sub lumina tiparului 
lucrarea de doctorat „Nicolae Steinhardt. Eseu 
monografic” de Carmen Oltean. 
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BĂNĂŢEAN, SUFLET ALES, anul II, nr. 2, 

septembrie 2013, publicaţie culturală anuală editată 
de cercul literar-artistic al Liceului bănăţean Oţelu 
Roşu în colaborare cu Reuniunea Cultural-Ştiinţifică 
„ASTRA” Oţelu Roşu. În acest număr prof. Diana 
Roxana Ghiorghioni semnează un editorial în care 
aminteşte ceea ce ne defineşte ca neam, cultură şi ţară 
şi anume „trei cuvinte unice în lume: Dor, Doină, 
Colind”, motiv pentru care „ca oameni ai şcolii avem 
sarcina de a cunoaşte şi de a transmite zestrea 
spirituală a poporului român” de la o generaţie la alta. 
Prof. Ana Olariu ne prezintă „Datini şi obiceiuri din 
Voislova”, prof. Ramona Bogdan ne descrie „Obiceiuri 
de primăvară legate de creşterea animalelor”, iar prof. 
Maria-Magdalena Gabriel ne descrie obiceiul 
sacrificării porcului „Ignatul” şi „Amenajarea mesei de 
Crăciun”. Din paginile revistei identificăm principalele 
proiecte educaţionale la care au participat elevii 
Liceului Bănăţean Oţelu Roşu în anul şcolar 2012-2013. 

 

 
 
Paşii Profetului, periodic de cultură, nr. 34, 9-10 

mai 2014, serie nouă, fondator: Ion Mărgineanu, 
dedicat Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia 
a XXXIV-a. Din sumar, reţinem articolele: „Lucian Blaga 

şi filosofia inconştientului”, „Lucian Blaga în poloneză”, 
„Lucian Blaga, logosoful – „arta cuvântului” şi „arta 
necuvântului””, „Lucian Blaga – dorul ca destin (dor şi 
eternitate)”. Descoperim „Poezia lui Ion Mărgineanu”, 
„Metamorfozele limbajului în poezia lui Virgil 
Todeasă”, „Ana Maria Coman – cuvânt care visează”, 
„Icoane lirice florale”. În rubrica Poezia sau cât de 
nespusă e iubirea ne sunt prezentate câteva din 
poeziile scrise de: Ioan Filimon, Ioan Hănţulescu şi Nicu 
Murgăşanu, precum şi aspecte din activitatea lor 
literară. În Revărsări lirice diamantine „Lacrima sub 
formă de stea” (Maria D’ALBA) este urmată de „Poetul 
arsurilor nopţii” (Virgil Todeasă), iar „Arheologie” (Ion 
Kamla) prin „Resturi de timp” pe „Pământul acesta” 
(Rafila Maniu) şi „Într-o altă dimensiune” cu „Sete în 
amorţire” (Mariana Moga) ne spune „Adio” cu o 
„Rugă” (Corina Ofelia Corpodean) în „Singurătatea 
toamnei” (Maria Postescu). 

 

 
 
ATITUDINI, anul XII, nr.3 (84), martie 2014. 

Acest număr este ilustrat cu fotografii, reprezentându-l 
pe Nichita Stănescu (coperta I), din colecţia „Mihai 
Bandac” şi cu lucrări realizate de elevi ai Liceului de 
Artă „Carmen Sylva” din Ploieşti, coordonaţi de prof. 
Camelia Profirescu şi prof. Gabriela Juravle (coperta II 
şi coperta IV). „Te uită cum Nichita în luna lui Marte” – 
editorial de Gelu Nicolae Ionescu, „Nichita – imagini şi 
atitudini” (G: T.), „D.U.I. „SOCRATE” (Mult zgomot 
pentru nimic)” de Traian D. Lazăr precum şi „Când 
s-o’mpărţit norocu’, fost-am plecat la lucru” de Mihai 
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Bandac ni-l evocă pe Nichita în diferite ipostaze: de la 
„copilul cu o candidă uimire în ochii albaştri” la adultul 
cu „un singur ochi încrâncenat”. La rubrica In 
memoriam sunt evocaţi epigramistul ploieştean Nelu 
Quintus şi profesorul Ştefan Badea „Un om care 
trebuie povestit” după cum spune Valentin Emil Muşat 
– membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
Constantin Tudorache ne evocă un alt epigramist, 
grafician şi caricaturist, pe Mihai Danielescu. Prof. Dr. 
Violeta Mihai în textul său „Drumul spre noi sau Maria 
Dobrescu, Mireasă de sare, Editura Grinta, 
Cluj-Napoca, 2012” ne prezintă tematica variată a 
acestui volum de versuri: iubirea, timpul, moartea, 
creaţia, viaţa, destinul. Marian Dragomir ne vorbeşte 
despre „gânduri în cuşcă” ale aceleiaşi autoare, Maria 
Dobrescu, volum de versuri apărut la Editura Premier, 
Ploieşti, 2013. Parada revistelor ocupă un spaţiu 
deosebit de important în acest număr – patru pagini 
scrise mărunt de prof. Dr. Constantin Dobrescu. 

 

 
 
ATITUDINI, anul XII, nr.4 (85), aprilie 2014. „E o 

revistă în care ai ce citi” după cum spunea regretatul 
consilier editorial al revistei, Constantin Hârlav, citat de 
Gelu Nicolae Ionescu în Editorial. Despre viaţa şi 
activitatea criticului şi istoricului literar scrie şi Nicolae 
Mecu în articolul „Un mucenic: Constantin Hârlav”. În 
paginile revistei ne sunt prezentate aspecte de la 
Festivalul Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu”: 
interviu cu Mircea Cărtărăscu, premianţii festivalului. 
Ştefan Dimitriu ne descrie prima întâlnire cu oraşul 

„Ploieşti – Cetatea mea de scăpare” din anul 1944. 
Prof. Dr. Elena Trifan prezintă volumul coordonat de 
Ligya Diaconescu şi intitulat „Antologia scriitorilor 
români contemporani din întreaga lume. Starpress 
2014”, apărut recent la Editura Fortuna, Râmnicu 
Vâlcea, care oferă „lumii întregi încă o dovadă a 
frumuseţii morale şi spirituale a poporului român”. 
Interesante sunt şi articolele: „Cenaclul Atitidini – 
şcoală de poezie” de Ion Bălu, „Poetul Vasile 
Alecsandri în conştiinţa neamului” (continuare din 
numărul trecut) semnat de prof. Dr. Constantin 
Dobrescu şi col. (r) ing. Ştefan Vasilică, iar prof. Olimpia 
Popescu şi asist. Univ. Diana Paraschiv ne explică 
„Unde se întâlneşte geometria cu poezia în opera lui 
Ion Barbu”. Rubrica Parada revistelor informează 
asupra cuprinsului celor mai importante reviste de 
cultură din ţară. 

 
 
Sud-Vest, anul III, nr.3 (20), martie 2014, 

almanah istorico-cultural în limba română pentru 
cititorii din sudul Basarabiei. Fondatorul şi 
redactorul-şef al acestei publicaţii, Vadim Bacinschi, 
mulţumeşte tuturor acelora care îl sprijină pentru 
susţinerea financiară şi logistică necesare apariţiei 
almanahului care are scopul de a spune „ADEVĂRUL. 
Despre trecut şi prezent, despre lucruri nu tocmai 
plăcute...” dar care au rolul de a permite cititorului 
să-şi formeze păreri şi convingeri proprii. Articole 
precum: „Cât de durabilă ne este Uniunea? (Uniunea 
Interregională «Comunitatea Românească din 
Ucraina»)” sau „Problema segmentului transnistrean 
al frontierei moldo-ucrainene” descriu starea 
tensionată din zonă. În paginile 3 şi 4 sunt evocate 
evenimentele de la Unirea Basarabiei cu România (27 
martie/9 aprilie 1918), sosirea la Chişinău a familiei 
regale (20 mai 1920) şi participarea (1930) la o 
festivitate de la Regimentul de Gardă a Regelui Carol al 
II-lea şi a Mareşalului Alexandru Averescu (de la a cărui 
naştere s-au împlinit la 9 martie a.C. 155 de ani). 

 

PROF. CORNELIA NICOARĂ 
Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj 


