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EDITORIAL 
 

ACTIVITATEA CONSILIULUI NAŢIONAL ROMÂN DE LA BLAJ 

(4 NOIEMBRIE – 1 DECEMBRIE 1918)* 
 

lajul la ceasul Marii Uniri
1
. Oriunde vom deschide 

cartea de istorie a neamului, de la întâiul vlădică al 
Blajului, Inochentie Micu-Clain, şi până în vremurile 
noastre, Blajul şi oamenii săi au fost mereu făuritori 

de conştiinţe naţionale. Oricine merge, cu gândul sau pasul, în 
cetatea de scaun a întâiului domn unificator de neam, Mihai 
Viteazul, spre a cinsti pe cei ce au întregit neamul în 
Decembrie 1918, va trebui să se oprească mai întâi la Blaj, 
căci el, prin Inochentie Micu-Clain, a fost începutul. 

Fiecare piatră ce împrejmuieşte azi oraşul poartă urmele 
paşilor mărunţi ce au condus, cu hotărâre şi demnitate, 
întreaga ierarhie a Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolică, pe cărturarii neamului şi ai Bisericii noastre 
spre locurile de rugăciune şi spre catedrele aşezate în faţa 
şcolarilor de toate vârstele. Catedrala s-a înălţat spre cer 
având, în dreapta şi, apoi, în stânga sa, lăcaşurile în care 
primii elevi ai şcolii româneşti şi primii tineri chemaţi la 
preoţie învaţă în limba neamului românesc să se închine lui 
Dumnezeu şi să descifreze, în aceeaşi limbă, tainele ştiinţelor 
omeneşti. Este întâiul mare merit al şcolilor de la Blaj. 
Credinţa propovăduită şi trăită aici, precum şi ştiinţa de carte 
învăţată la Blaj s-au dovedit a fi, împreună, factorii ce au 
contribuit la formarea elitei româneşti, angajată în toate marile 
evenimente, vreme de aproape două veacuri şi jumătate. 

Anul 1918 semnifică apogeul luptei noastre naţionale, 
pentru că este momentul ce marchează bilanţul eforturilor 
unei întregi naţiuni pentru întregirea statului naţional român. 
Hora Unirii, cântată cu câteva decenii mai devreme la Iaşi şi 
apoi la Bucureşti, cuprinde acum Basarabia şi Bucovina, 
Ardealul şi Crişana, Banatul şi Maramureşul. (...) 

Anul 1918, anul marilor căderi, dar şi al marilor împliniri, 
găseşte Blajul deplin pregătit şi aşezat, prin toate forţele sale, 
în întâiul eşalon al celor ce aveau să pregătească drumul spre 
Alba-Iulia. Cartea Neamului înregistrează, şi de această dată – 
ca în toate marile evenimente ale naţiunii române din 
Transilvania –, o istorie a unui întreg oraş, o istorie a unei 
întregi biserici, o istorie a tuturor şcolilor de aici ce se 
identifică, prin gândire şi acţiune, cu istoria unei întregi 
naţiuni. Blajul este, prin tot ceea ce a însemnat el în zilele lui 
noiembrie 1918, un creator de istorie. Fireşte, nu este nici 
acum singurul. Toate oraşele şi toate satele din Ardeal şi 
Banat, din Maramureş şi Crişana s-au organizat şi au pregătit 
fiecare, cum se cuvine, drumul lor şi al tuturor românilor spre 
1 Decembrie 1918. Dar trebuie s-o spunem, cu legitimă 
mândrie, că Blajul e, din nou, în fruntea tuturor. 

Să deschidem împreună cronica acelor zile şi vom găsi 
aici, la Blaj, în zilele lui noiembrie 1918, strânse la un loc şi 
dezlănţuite vulcanic, toate virtuţile unei adevărate şi statornice 
credinţe în Dumnezeu şi neam. Nedespărţite una de alta de 
către oamenii Bisericii Unite şi ai şcolilor lor, de clerici şi 
laici, deopotrivă, într-o impresionantă solidaritate, au 
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transformat Blajul, oraşele şi satele din câteva comitate 
transilvănene, în adevărate fortăreţe ce aveau să pregătească şi 
să pună apoi temelie Marii Uniri. Blajul, cu toţi oamenii săi, 
cu întreaga sa spiritualitate, ce a cântat neîncetat 
„Deşteaptă-te, române!‖, şi-a deschis, în noiembrie 1918, 
porţile oraşului şi inimile tuturor locuitorilor săi. 

Au fost atunci – spun cronicile vremii – cele mai sublime 
zile din istoria aşezării episcopului Inochentie şi a tuturor 
ierarhilor ce i-au urmat. Scaunul vlădicesc era vacant, după 
moartea mitropolitului Victor Mihali de Apşa (ianuarie 1918), 
iar administrarea mitropoliei fusese trecută pe umerii 
canonicului dr. Vasile Suciu, ales atunci vicar general 
capitular. Este viitorul mitropolit al Bisericii Române Unite cu 
Roma – Greco-Catolică şi ctitorul Institutului Recunoştinţei, 
ridicat de el, al şcolilor de fete ce s-au alăturat, prin prestigiul 
lor, vechilor şcoli, pe care N. Iorga le socotea fără egal.  

Dacă credinţa în Dumnezeu şi în dreptatea cauzei naţiunii 
române a unit toate forţele de aici, tot ea le-a dat şi tăria de a 
îmbrăca în veşminte legendare faptele lor, individuale şi 
colective. Şi nimeni n-ar putea să reconstituie aievea, ceea ce 
a fost aici în urmă cu 80 de ani, decât o sclipire de mare poet, 
de artist neîntrecut al penelului, de un geograf şi istoric cu 
condei de aur şi suflet de român. Un singur om dar, cu toate 
însuşirile alese ale marilor oameni, strânse la un loc, ar putea 
să povestească, aşa cum se cuvine, despre acele zile ale lui 
noiembrie 1918. Oamenii de atunci – elită şi popor – au dat şi 
au pregătit mărimea actului istoric ce-l înfăptuiau într-o ordine 
perfectă, cu o conştiinţă desăvârşită, la o înălţime ce a depăşit 
orice închipuire omenească. 

La 4 noiembrie 1918, odată cu formarea Consiliului 
Naţional Român de la Blaj, vicarul Vasile Suciu este ales şi 
preşedinte al acestuia

2
. Aflat în fruntea Consiliului, el e 

sufletul lui, al întregii spiritualităţi greco-catolice de la Blaj, 
din comitatele Albei, Târnavei Mici şi Târnavei Mari. Cu el e 
întreaga lume blăjeană, organizată desăvârşit, ca la o poruncă 
cerească şi omenească în acelaşi timp. 

A fost totul fără egal. Bucuria şi entuziasmul se vedeau pe 
chipul tuturor. Se concretizau prin dăruiri fără hotare, în 
acţiuni ce impuneau eforturi peste puterile oamenilor în stări 
obişnuite. Cântecele „Deşteaptă-te, române!‖ sau „Pe-al 
nostru steag e scris unire‖ însoţeau, pretutindeni, oamenii, 
gândurile şi faptele lor. 

Aşa au întâmpinat blăjenii ziua în care şi-au constituit 
Consiliul lor Naţional. Era al lor şi nu numai al lor, pentru că, 
din chiar primele zile de activitate, Consiliul Naţional Român 
de la Blaj depăşeşte aria geografică a oraşului şi a comitatului 
Alba. Văile Târnavelor Mici şi ale celei Mari, ale Mureşului 
în sus, până în Apusenii lui Avram Iancu, sunt străbătute 
toate, chiar în prima decadă a lunii noiembrie, de oamenii 
Blajului. 

Blajul era deplin pregătit, Casina oraşului fusese şi până 
atunci locul de întâlnire şi de dezbateri. Un comitet de 
iniţiativă se creează aici încă la 21 octombrie, sub preşedinţia 
canonicului dr. Alexandru Nicolescu. Misiunea sa: 
organizarea în interior şi contactul cu celelalte centre. La 26 
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octombrie, comitetul sporeşte ca număr, de la trei la nouă. 
Sfaturile se ţin, în continuare, la Casina Română. Comitetul e 
investit „să pornească o acţiune, în interesul neamului‖, 
oriunde şi oricum va găsi de cuviinţă

1
. 

Toate acestea s-au petrecut înainte de a se declanşa 
acţiunea de organizare, prin consilii şi gărzi naţionale, din 
iniţiativa Consiliului Naţional Român Central de la Arad. El 
luase fiinţă la sfârşitul lui octombrie şi-şi începuse activitatea 
la Arad, la începutul lui noiembrie. Circulara privind 
organizarea consiliilor naţionale române locale, semnată de 
Teodor Mihali, purta data de 3 noiembrie şi a sosit la Blaj la 7 
noiembrie

2
, în timp ce Consiliul se formase aici, încă de la 4 

noiembrie. 
Era o intuiţie a vremurilor ce aveau să vină? Fără îndoială, 

dar nu numai atât. Să ne amintim de discursul lui Augustin 
Bunea rostit la Alba-Iulia cu puţină vreme înainte de a muri; 
să rememorăm cele spuse de Ioan Micu Moldovan la Blaj 
ministrului maghiar al învăţământului; să reconstituim toată 
istoria Bisericii Unite. Toate sunt trepte pe Calea Marii Uniri, 
prevestitoare şi pregătitoare. Numai aşa vom putea înţelege de 
ce Blajul era pe deplin pregătit la ceasul marilor împliniri. 
Blăjenii n-au ieşit cu praporii înaintea învingătorilor, ci au 
făcut ei înşişi parte din rândul acestora. Neîncetat, s-au 
întemeiat pe tradiţie şi şi-au clădit totul pe simţul datoriei. E 
ceea ce s-a văzut şi simţit, la Blaj, în zilele lui 
octombrie-noiembrie 1918. 

În aceeaşi zi de 4 noiembrie 1918, sub comanda 
căpitanului Munteanu, venit de la Arad cu o zi mai devreme, 
are loc, pe cale paşnică, în prezenţa studenţilor teologi şi a 
unor tineri elevi, dezarmarea jandarmilor din oraş şi arborarea 
tricolorului românesc pe turnurile catedralei mitropolitane

3
. 

Actul are o profundă semnificaţie. Este semnul căderii vechii 
puteri şi naşterii celei noi, demult aşteptată de români. De 
acum, totul decurge într-o ordine desăvârşită, ce a dovedit nu 
numai hotărâre, ci şi o clară concepţie în acţiunile ce vor fi 
întreprinse. Blajul, prin oamenii mitropoliei şi ai şcolilor, nu a 
pregătit numai generaţii la rând pentru ceea ce avea să se 
împlinească la 1 decembrie 1918, ci a fost, prin generaţia lui 
1918, deplin pregătit pentru a juca rolul ce i se cuvenea. 
Consiliul Naţional şi, deopotrivă, Garda Naţională de aici, cu 
atribuţii ce depăşeau aria geografică a comitatului Alba, au 
cunoscut o organizare exemplară, fiind asemănătoare unui 
adevărat Stat Major, cu misiunea de a răspunde tuturor 
cerinţelor din teritoriu, la orice oră din zi şi din noapte, şi de 
a-şi trimite pretutindeni „exmişii‖ pentru a organiza naţiunea 
română în satele şi oraşele de pe Târnave, Mureş şi din 
Apuseni. 

A fost atunci o angajare totală chiar din prima zi a 
existenţei Consiliului Naţional Român de la Blaj. Momentul a 
fost precedat de dezarmarea jandarmeriei locale şi de 
arborarea drapelului românesc în întreg oraşul, înfăptuite în 
aceeaşi zi de 4 noiembrie. În piaţa oraşului, la ceasurile 11, 
mulţimea formată din „intelectuali, soldaţi, muncitori români 
în număr mare‖ procedează la alegerea Consiliului Naţional, 
Blajul întreg e prezent, în haine de sărbătoare, în piaţa 
oraşului. Imnul „Deşteaptă-te, române!‖ uneşte oamenii ca în 
toate împrejurările de luptă sau solemne. Adunarea blăjenilor 
a fost deschisă de canonicul Al. Nicolescu. Tot el este întâiul 
orator ce evocă însemnătatea istorică a evenimentelor trăite. 
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Nu este singurul vorbitor. „Înflăcărate discursuri‖ sunt rostite 
şi de alţi aleşi ai bisericii şi ai şcolilor de la Blaj‖

4
. 

Urmează Chemarea-Proclamaţie, adresată celor de faţă şi 
răspândită apoi de exmişii Consiliului, mai departe, în zilele 
ce au urmat, prin toate satele şi oraşele de pe Târnave şi 
Mureş. „După ce ne-am organizat în Blaj – scriau în paginile 
ziarului Unirea din 12 noiembrie 1918, Izidor Marcu şi Ioan 
Fekete Negruţiu, reîntorşi din Munţii Apuseni – a trebuit să 
luăm de-a rândul satele din jur. Vestea celor petrecute la noi 
s-a lăţit ca vântul în toate părţile. Steagurile tricolore, ce 
fluturau mândru în piaţa oraşului, vesteau ţăranilor din jur 
schimbarea vremurilor. Era o solie grăitoare a împlinirii 
apropiate a celor mai scumpe visuri ce le avem. Ele vesteau 
că suntem în ajunul unui mare praznic românesc, praznicul 
dezrobirii unui popor de patru milioane‖

5
. 

Era vestea împlinirii Marii Uniri. Şi vestea aceasta au 
răspândit-o, la sate şi oraşe, toată pleiada de mari preoţi şi 
mari dascăli de la Blaj, intelectualitatea de alte profesii de aici. 
Pe vreme rea sau bună, tineri şi mai puţin tineri, au străbătut, 
în plină toamnă, câmpia, dealurile şi munţii ce străjuiau cele 
două cetăţi, al Blajului, cetatea spiritualităţii româneşti 
greco-catolice, Cetatea neamului, şi Alba-Iulia, cetatea de 
mărire a lui Mihai Viteazul şi de supliciu al lui Horea şi al 
ortacilor săi. Au găsit pretutindeni oameni îmbrăcaţi în haine 
de sărbătoare, gata să participe la Marele praznic naţional de 
la 1 Decembrie 1918. 

Cancelaria celor două instituţii ale Comitetului şi ale 
Gărzii Naţionale începe să funcţioneze într-o formă perfectă, 
dovedind pricepere, abnegaţie, solidaritate din partea tuturor 
celor implicaţi chiar de a doua zi, din 5 noiembrie. Dr. Al. 
Borza şi Flaviu C. Domşa, Zenovie Pâclişanu şi Alexandru 
Lupeanu, Alexandru Rusu şi Iuliu Maior, Ionel Pop şi Aug. 
Caliani, George Borşan şi Nicolae Negruţiu, Ioan Fodor, Al. 
Ciura şi dr. Octavian Prie, Petru Suciu şi Adrian Oţoiu, Ştefan 
Pop şi Augustin Popa, Cornel Ordace şi încă mulţi alţii 
preluau, pe rând „oficiul‖, pe timp de noapte sau de zi, 
înscriind în protocoalele Consiliului problemele ivite şi modul 
lor de rezolvare. La fel a făcut şi comandantul gărzii, 
căpitanul Virgil Pop, cu toţi oamenii săi. 

Gazeta Unirea de la Blaj – apărută ca simbol al Unirii 
religioase de la 1697-1701 – e acum – ca în toată existenţa sa 
– şi purtătoarea crezului Unirii celei Mari. A crezului şi a 
luptei pentru Unire. Ea înfruntă, ca şi oamenii Blajului, 
vremea şi vremurile, pregătind drumul spre Alba-Iulia, spre 
un alt viitor. 

Toate sunt îndrumate şi vegheate din castelul 
mitropolitan, prin vicarul Vasile Suciu. De la Blaj şi nu numai 
de aici pentru că, numit comitatens pentru Alba de Jos, 
C.N.R. de la Blaj depăşise şi graniţele oraşului şi ale 
comitatului. 

Un comitet executiv format – din dr. Vasile Suciu, dr. 
Dănilă Sabo, Gavril Precup, dr. Ambroziu Cheţianu, Ştefan 
Roşianu, dr. Victor Macavei şi dr. Ioan Pop – ţine zilnic 
şedinţe de lucru; un comitet lărgit cu oameni de diverse 
profesii din Blaj şi din întreg comitatul se adună de câte ori e 
nevoie; trei secretari – prof. dr. Al. Borza, avocat dr. Ioan Pop 
şi prof. dr. Zenovie Pâclişanu – sunt, pe rând „de gardă‖ la 
sediul Consiliului şi, alături de ei, alţi membri şi nemembri ai 
Consiliului răspund fără răgaz chemărilor din „teritoriu‖ şi 
rezolvă cererile şi cerinţele „momentului‖. E o Cancelarie, 
mai mult, un adevărat Stat Major în care toate se petrec după 
legile marilor ceasuri ale istoriei.  

Prezidentul Consiliului Naţional Român de la Blaj, 
vicarul Vasile Suciu, trimite preoţilor greco-catolici circulare 
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prin care îi îndeamnă să se aşeze în fruntea acţiunilor de 
constituire a consiliilor şi gărzilor naţionale. În acelaşi timp, 
C.N.R. de la Blaj îşi trimite, începând chiar cu 5 noiembrie, o 
parte din membrii săi – Al. Nicolescu, Şt. Roşianu, Al. Rusu, 
căp. I. Muntean, C. Ordace, D. Sabo, Gav. Pop, Adrian Oţoiu 
– spre satele mai apropiate sau îndepărtate. 

„Exmişii‖ C.N.R. de la Blaj, profesori şi preoţi mai cu 
seamă, dar şi de alte profesii, au cunoscut bine necazurile şi 
vrerile românilor transilvăneni. Cei mai mulţi erau fiii sau 
fraţii unor ţărani, ori proveneau din rândurile micii 
intelectualităţi de la oraşe şi sate. Legaţi de tot ceea ce 
însemna ideal naţional, ei vor fi purtătorii de cuvânt al 
acestuia în toate zilele lui noiembrie. Nu au fost, fireşte, 
singurii. Au fost însă cei mai numeroşi şi, mai ales, cei care au 
pregătit drumul şi apoi au pornit spre Alba-Iulia în haine de 
sărbătoare, ce îmbrăcau conştiinţe curate, prin nimic pătate în 
anii războiului, în anii de mai înainte, în toată vremea 
existenţei Bisericii Române Unite, din ceasul său de început 
până-în cel al Marii Uniri. Entuziasmul şi solidaritatea 
naţională sunt, astfel, alte două trăsături definitorii ale 
spiritualităţii românilor uniţi, dovedite în zilele lui noiembrie 
1918, cărora li se alătură, ca trăsătură permanentă, slujirea 
neamului românesc şi a intereselor naţionale, cu o totală 
onestitate şi dăruire. 

Prilejul a fost oferit, întâi de toate, de constituirea 
consiliilor şi a gărzilor naţionale locale. Alegerile de deputaţi 
pentru Marele Sfat Naţional, ce avea să voteze Unirea, s-au 
constituit în înălţătoare momente, ce confirmau deplin 
entuziasmul general şi bucuria fără margini a întregii 
spiritualităţi a românilor uniţi cu Biserica Romei. Participarea 
lor la Alba-Iulia încununează un drum de luptă, confirmă 
existenţa unei conştiinţe politice şi a unei solidarităţi 
naţionale, manifestate plenar. 

În organizarea tuturor s-a implicat Consiliul Naţional 
Român de la Blaj, lărgit la 50-55 membri, în 11 noiembrie 
1918, comitetul său executiv, format tot atunci, din mai mulţi 
membri: Dănilă Sabo, Alexandru Nicolescu, Gavrilă Precup, 
Ambroziu Cheţianu, Victor Macavei, Ioan Pop şi Ştefan 
Roşianu, avându-i în frunte pe vicarul Vasile Suciu, secretarii 
consiliului fiind Ionel Pop, Alex. Borza şi Zenovie Pâclişanu, 
întreaga spiritualitate blăjeană. Au avut loc şedinţe plenare 
periodice, cu participarea întregului Consiliu şi şedinţe ale 
Comitetului executiv, ţinute aproape zilnic. 

La una din şedinţele plenare, cea din 23 noiembrie 1918, 
s-a subliniat cu insistenţă că „Adunarea Naţională de la Alba 
Iulia trebuie să fie (cât se poate de) impozantă, la care să fie 
de faţă păturile cele mai largi ale poporului‖

1
. Prin concepţia 

sa despre dimensiunile şi caracterul Adunării Naţionale de la 
Alba-Iulia, precum şi prin hotărârea ce o luase tot atunci de a 
se adresa poporului o proclamaţie prin care era chemat la 
Alba-Iulia, Consiliul Naţional de la Blaj dovedeşte o deplină 
şi superioară înţelegere a importanţei şi a semnificaţiei 
Adunării Naţionale de la 1 Decembrie 1918. Sunt acestea o 
altă trăsătură a spiritualităţii românilor uniţi cu Biserica 
Romei, dovedită în toate marile momente din veacurile 
XVIII-XIX, confirmată în toamna şi iarna anului 1918. 

În noaptea aceleiaşi zile, purtând data de 24 noiembrie 
1918, din teascurile tipografiei blăjene a pornit spre satele 
învecinate şi îndepărtate Apelul adresat tuturor românilor 
greco-catolici de a participa la Marea Adunare Naţională, ce 
avea să se desfăşoare câteva zile mai târziu, la Alba-Iulia. Era 
o chemare pornită din inimi şi adresată acestora în cuvinte de 
o caldă simplitate: „Veniţi la Alba Iulia... Veniţi cu miile, cu 
zecile de mii!... în haine de sărbătoare, sub flamurile noastre 
naţionale, cete de cete, să intraţi în bătrâna cetate, atât de 
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bogată în momente de glorie şi suferinţe ale trecutului nostru. 
E ziua când se va hotărî asupra sorţii noastre pentru veşnicie. 
Veniţi şi juraţi că nedespărţiţi vom fi şi uniţi rămânem de aici 
înainte cu fraţii noştri de pe tot cuprinsul pământului 
românesc sub una şi nedespărţită cârmuire‖

2
. Asemenea 

apeluri au venit şi din partea altor consilii naţionale.  
Ecoul a fost cel aşteptat. Cetatea e plină de oameni veniţi, 

fără să-i poată opri nici omătul aşternut în calea lor, nici gerul 
ce le brăzda feţele. Oamenii satelor de pe Târnave şi Mureş, 
din Apuseni au fost prezenţi în număr impresionant. Au venit 
în frunte cu preoţii şi învăţătorii lor, purtând cu toţii tricolorul 
românesc pe piepturile lor şi dorinţa fierbinte de a se uni cu 
„Ţara‖, în inimile lor. Mitropolia de la Blaj, cu vicarul său 
general Vasile Suciu, dascălii şcolilor de aici, canonicii, 
preoţii şi profesorii, oamenii de diverse profesii, oamenii de 
rând ai oraşului, au avut locul lor bine meritat în sala Marii 
Uniri şi în Cetatea oraşului. Purtau cu ei gândul şi vrerea 
înaintaşilor lor, afirmate pe Câmpia Libertăţii de la Blaj în 
urmă cu şase decenii. 

Spre Alba-Iulia au venit românii din tot Ardealul, din 
Banat şi Crişana, din Maramureş, de la Braşov, Făgăraş, 
Sibiu, din Sătmar şi Timiş.  

Episcopul Iuliu Hossu a fost primul care s-a implicat în 
organizarea consiliilor naţionale de pe Valea Someşului. Prin 
Pastorala adresată poporului în ziua Sf. Dumitru, anunţa clerul 
şi credincioşii din eparhie de rosturile Consiliului Naţional 
Român Central şi le cerea să se organizeze în puternice 
consilii naţionale locale spre a păzi şi libertatea şi viaţa, noua 
viaţă. 

„În ceasul revederii – spunea episcopul Iuliu Hossu – 
numai un gând trebuie să ne stăpânească, acela al învierii. 
Căci înviere este aceasta, Veneraţi Fraţi şi Preaiubiţi Fii, când 
din groaznicul război vedem ieşind învingătoare, în toată 
splendoarea sa, ideea libertăţii tuturor popoarelor, fie ele mari 
sau mici... Învierea trebuie să fie curată, neprihănită, 
strălucită... Şi astfel în haina de sărbătoare a sufletului său, în 
curăţenie neprihănită creştinească va aştepta Ziua Învierii. 
Această zi va veni în curând, când Marele Sfat al Naţiunii 
noastre... îi va chema să-şi spună cuvântul‖...

3
. Şi când ceasul 

a venit, Văile Someşurilor au pornit spre Alba Iulia în frunte 
cu episcopul lor. 

Acelaşi lucru va face şi episcopul Lugojului, Valeriu 
Traian Frenţiu. Circulară lui trimisă preoţilor spunea hotărât 
ce avea fiecare de făcut – preot şi mirean. E clară şi 
categorică. Ea dovedeşte implicarea întregii mase de 
credincioşi la Actul Marii Uniri: 

„1. Toţi protopopii să-şi ţină de sfânta datorie a participa 
la această Adunare; 

2. Cele două reuniuni de învăţători din eparhie să-şi 
trimită şi ele câte doi delegaţi; 

3. Toţi parohii să se îngrijească de alegeri de delegaţi din 
parohiile lor. Reuniunile de cântări şi cele de pietate vor avea 
reprezentanţi deosebiţi; 

4. Toţi preoţii să ia parte la alegerea de delegaţi după 
circumscripţiile electorale de până atunci; 

5. Preoţii şi credincioşii să participe în număr cât mai 
mare la Adunare, chiar dacă nu sunt aleşi să reprezinte vreo 
organizaţie oarecare; 

6. Pentru a împiedica orice piedecă de ordin sufletesc 
Preasfinţia Sa (Valeriu) dezleagă pe preoţi de la îndatorirea ce 
o au de a sluji în Dumineca aceea de 1 Decembrie, iar pe 
credincioşi de a asculta Sfânta Liturghie. 

                                                 
2 Ibidem, 200-202. 
3 Marcel Ştirban, Drumul spre Marea Unire a trecut prin faţa 

Altarelor şi a Catedrelor, în: „Tribuna‖, 1990, nr. 48, p. 1-2. 
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7. Cei ce din binecuvântată cauză nu pot veni, se vor duce 
în biserica din satul lor, unde se vor ruga lui Dumnezeu să 
trimită Spiritul Său asupra Adunării Naţionale, ca să aducă 
cea mai fericită hotărâre pentru viitorul iubitei noastre naţiuni 
române şi vor trimite telegrame‖

1
. 

Care a fost efectul unei asemenea Circulare, a tuturor 
Chemărilor pornite din partea întregii noastre ierarhii 
bisericeşti şi a tuturor factorilor politici: pădurea de oameni 
strânşi la Alba Iulia şi mulţimea de Adeziuni din partea 
românilor de pretutindeni. Sunt astăzi, strânse la un loc, zeci 
de volume cuprinzând documente din vremea Marii Uniri şi 
multe poartă pecetea Bisericii Române Unite şi numele 
preoţilor lor. 

Hotărârea de la Alba-Iulia nu este altceva decât expresia 
materializată a unui gând şi a unei dorinţe exprimate masiv, 
acolo şi pretutindeni unde se găsea o singură inimă 
românească. E o sinteza, în acelaşi timp, a unei istorii, scrise 
de un popor ce există, prin strămoşii săi, de peste două 
milenii. O sinteză la care întreaga spiritualitate românească 
greco-catolică şi-a adus contribuţia sa. Profesorii şcolilor 
blăjene, preoţii şi învăţătorii satelor din întreagă Transilvania 
au fost sufletul consiliilor naţionale în toate acţiunile acestora 
de pregătire a Marii Uniri. Au fost apoi în Sala Marii Uniri şi 
au fost în fruntea maselor în Cetatea Unirii. 

Lucrările apărute le atestă prezenţa şi le mărturisesc 
faptele în toate locurile. La Blaj şi pe Târnave, în judeţele 
Mureş-Turda, Făgăraş şi Braşov, Hunedoara şi Alba, Cluj, 
Dej şi Sălaj, Bihor, Maramureş şi Satu Mare, preoţi şi 
învăţători, profesori, fruntaşi ai bisericilor şi ai şcolilor, ai 
vieţii politice româneşti, au fost cu toţii principalii factori ai 
tuturor acţiunilor ce au prins viaţă în lunile 
octombrie-decembrie în satele şi oraşele noastre, 
premergătoare şi pregătitoare ale Marii Uniri. Toate lucrările 
amintite sunt adevărate cronici ale unor zile fără pereche în 
istoria românilor transilvăneni. 

Şi vestea cea bună – Hotărârea Unirii celei Mari –, 
mulţimea, strânsă în Cetate, tot prin glasul arhiereilor lor a 
aflat-o. Episcopului Iuliu Hossu i-a revenit, atunci, cinstea de 
a prezenta mulţimii, din încredinţarea Adunării Naţionale, 
hotărârea de unire cu „Ţara‖. Ea anunţa maselor participante 
la Alba Iulia împlinirea unui mare eveniment istoric, de mult 
aşteptat, în care a văzut – ceea ce şi era – o biruinţă a 
dreptăţii... 

FRAŢILOR, 
Ceasul plinirii vremii este acesta, când Dumnezeu 

Atotputernicul rosteşte, prin poporul Său credincios, dreptatea 
Sa, însetată de veacuri.  

Astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuieşte România 
Mare, una şi nedespărţită, rostind fericiţi toţi românii de pe 
aceste plaiuri: Ne unim pe veci cu Ţara Mamă – România.  

Vă reamintiţi când, prin sutele de spitale, în zilele de 
întuneric, vă vesteam: „va învinge dreptatea‖ (întreruperi 
entuziaste: Te cunoşteam pe Sfinţia Ta), vă arătam că vine 
ceasul când toţi făcătorii nedreptăţii vor plânge lacrimi de 
sânge, în ziua bucuriei noastre. A biruit dreptatea.  

Aceasta-i ceasul dreptăţii lui Dumnezeu şi a Răsplătirii 
lui.  

Acesta-i ceasul bucuriei noastre, bucuria unui neam 
întreg, pentru suferinţele veacurilor, purtate de un neam cu 
credinţă în Dumnezeu şi cu nădejdea în dreptatea lui.  

Suferinţele veacurilor se îmbracă în lumină, cum revarsă 
în clipa aceasta soarele asupra noastră lumina sa, cu 
binecuvântare. (În acel moment ieşea soarele de sub norii ce 

                                                 
1 Ioan Georgescu, Momente din viaţa Bisericii Unite în ultimii zece 

ani (1918-1928), în: Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul, 

1918-1928, vol. II, p. 783-821. 

acopereau până atunci întreg orizontul, mulţimea irupând 
într-un entuziasm înflăcărat).  

Cuvintele Domnului se împlinesc şi aici, întru împlinirea 
dreptăţii dumnezeieşti. „Mulţi au dorit să vadă ce vedeţi voi şi 
n-au văzut, şi să audă ce auziţi voi şi n-au auzit. Ochii voştri 
sunt fericiţi că văd şi urechile voastre fericite că aud‖.  

Văd ziua întregirii neamului şi aud bună-vestirea dreptăţii 
lui Dumnezeu.  

Ascultaţi, Români, fericiţi, bună-vestirea Unirii noastre pe 
veci cu Ţara Mamă: România.  

Fericit am vestit Hotărârea judecăţii lui Dumnezeu prin 
reprezentanţii a toată suflarea românească; fericiţi voi, care aţi 
pecetluit pe veci Unirea cu Ţara Mamă. O viaţă întreagă veţi 
mărturisi cu mândrie. „Şi eu am fost la Alba Iulia‖! Fiii fiilor 
voştri vor chezăşui puternic şi fericiţi, rostind. „Şi părinţii 
noştri au fost la Alba Iulia!‖ Voi sunteţi marea armată a 
sufletelor alese ale neamului nostru.  

De acum avem o Românie Mare, întemeiată pe dreptatea 
lui Dumnezeu şi pe credinţa poporului său. Cântarea noastră 
de biruinţă să fie cântarea neamului, pe calea lungă şi grea a 
veacurilor: „Dreptatea Ta Doamne, e dreptate în veac şi 
cuvântul Tău adevărul‖.  

Dreptate şi adevăr, la temelia României întregite. Mărire 
întru cele de sus lui Dumnezeu. Pe pământ pace. Ziua învierii 
să ne lumineze popoarele. Trăiască România Mare, una şi în 
veci nedespărţită. Amin. (Urmează îmbrăţişarea cu Prea 
Sfinţia – Sa, dr. Miron Cristea atunci episcop de Caransebeş, 
în faţa mulţimilor entuziaste, cari aclamau şi plângeau de 
bucurie). P.S.S. a adăugat cuvintele: „Pe cum ne vedeţi aici 
îmbrăţişaţi frăţeşte, aşa să rămână îmbrăţişaţi, pe veci, toţi 
fraţii României‖. (Delirante aclamări). (Marea Unire de la 1 
Decembrie 1918, Bucureşti, 1943, p. 128-139).  

La 1 Decembrie 1918 a biruit dreptatea – aşa cum spunea 
episcopul Iuliu Hossu în discursul său. A biruit dreptatea 
pentru românii transilvăneni, pentru poporul român, în 
general. Oamenii pot -azi ca şi altădată – să recunoască sau să 
nege valorile umane angajate în lupta naţională, în 
promovarea binelui social şi al modernizării vieţii politice, 
instituţionale şi spirituale. Adevărul poate fi umbrit o vreme, 
chiar călcat în picioare, niciodată definitiv ascuns. Peste tot 
ceea ce s-a creat spiritual, prin biserica românilor uniţi, peste 
tot ceea ce marii ierarhi şi dascăli ai săi au promovat, iar marii 
cronicari ai Şcolii Ardelene au scris, s-a putut aşterne, uneori, 
vălul tăcerii. 

Blajul cu oamenii săi, cu credinţa lor, Biserica Română 
Unită, în totalitatea sa, au putut fi – şi mai pot fi – denigrate şi 
denigraţi, din interese necreştine întotdeauna. Adevărul că la 
Blaj a „răsărit soarele tuturor Românilor‖ şi ca acolo „E mica 
Romă a Românilor‖ vor rămâne realităţi ce numai oameni de 
rea credinţă le vor putea nega. Deschidă oricine cartea de 
istorie a neamului românesc şi va găsi Blajul, Biserica Unită 
şi şcolile ei, ierarhii, preoţii şi profesorii din parohiile şi şcolile 
diecezelor de Lugoj şi Cluj-Gherla, Oradea şi Baia-Mare 
întotdeauna în rândul factorilor de progres naţional. Şi poate 
într-un viitor nu prea îndepărtat o universitate catolică, cu un 
statut internaţional, cu profesori de prestigiu din ţară şi din 
întreaga lume catolică şi necatolică, va da Blajului ceea ce 
credem că merită să redevină, în plan superior, o cetate 
universitară creştină catolică şi ecumenică în acelaşi timp. 

Ţara şi neamul au nevoie de un asemenea aşezământ, iar 
Blajul e locul Sfânt ce poate să-i ofere pământul său roditor. 
Să dea Dumnezeu ca oamenii chemaţi să împlinnească 
această faptă să se afle în zilele noastre şi printre noi. 

 

Marcel Ştirban 
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 CONTRIBUŢIA PREOŢIMII ROMÂNE LA ÎNFĂPTUIREA UNIRII DE LA  

1 DECEMBRIE 1918 
 

rumul istoric străbătut de poporul român până la 
realizarea Marii Uniri a fost pardosit cu 
nenumărate jertfe umane şi materiale. Actul în 
sine exprimă dorinţa cea mai arzătoare a unui 

neam asuprit, care veacuri la rând s-a împărtăşit, contrar 
voinţei lui, din potirul amar al unor suferinţe de 
neînchipuit. 

Cea mai mare unire din istoria românilor însă nu s-a 
realizat numai cu armele, ci şi cu sufletul, cu slujba şi cu 
rugăciunea. Pe fronturile Europei, nu s-au luptat doar eroii 
neînfricaţi ai oştirii, ci şi sute de slujitori ai altarelor, care 
au alimentat sufletul soldaţilor noştri cu pâinea vieţii cea 
de toate zilele şi cu apa cea vie a nemuririi. De asemenea, 
pe lângă tehnica de luptă specifică armatei, compusă din 
tunuri, tancuri şi mitraliere, se mai aflau şi preoţii echipaţi 
cu întregul arsenal de obiecte de cult, necesar desfăşurării 
serviciilor divine în condiţii de război precum: odăjdii, 
sfinte vase, cărţi de ritual, cutiuţa cu împărtăşanie, etc. 

Participarea efectivă a preoţimii române la revoluţii, 
răscoale sau chiar la războaie este o temă foarte puţin 
cunoscută cititorului de istorie, fapt pentru care am socotit 
oportun să facem o informare fie şi sumară asupra acestei 
chestiuni, acum, în preajma a celei de a 96-a aniversări a 
unirii tuturor ţinuturilor româneşti în perimetrul aceloraşi 
frontiere şi sub pavăza protectoare a aceluiaşi steag 
tricolor. Dar înainte de a menţiona fapte şi nume notabile 
de clerici implicaţi în răscoalele sau revoluţiile 
premergătoare războiului de unitate naţională, socotim 
necesar să dăm înapoi câteva file din marea carte de istorie 
a ţării, pentru a observa că la toate evenimentele 
memorabile, preoţii ortodocşi au fost prezenţi. Dar, fiindcă 
spaţiul dedicat acestui material este totuşi limitat, nu ne 
vom adâncii prea mult prin negura veacurilor, ci vom 
frunzării doar prin paginile mai recente ale istoriei noastre, 
care ne vor arăta că alături de voievozii şi regii ţării, preoţii 
„au apărat tronul şi altarul cu aceeaşi abnegaţie, 
convingere şi dragoste‖

1
. Vom încerca, în cele ce urmează, 

să parcurgem într-un ritm foarte accelerat vreo patru secole 
de istorie românească, înainte de a ajunge la momentul 
l918. 

* 
Observăm aşadar, că primele semnături pe tratatul 

dintre Moldova şi Polonia, de la sfârşitul veacului al 
XV-lea (1499), după cele ale lui Ştefan cel Mare şi ale 
fiului său Bogdan, aparţin Mitropolitului Gheorghe al 
Moldovei, Vasile episcop al Romanului şi Ioanichie 
episcop de Rădăuţi.  

Aceeaşi situaţie o întâlnim şi peste un secol (1595), 
când conducătorii delegaţiei trimisă de Mihai Viteazul să 
încheie tratatul cu Sigismund Bathory, nu erau diplomaţi 
de carieră ci: Eftimie, Mitropolitul de Târgovişte, Luca 
episcopul Buzăului şi Teofil episcopul Râmnicului

2
.  

                                                 
1 Preot Grigorie N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea 

neamului, Vol. I. Bucureşti, 1940, pag. 25.  
2 Ibidem, pag. 26-27; N. Iorga, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, ca 

întemeietori ai Bisericii româneşti din Ardeal, Bucureşti, 1904, pag. 

O situaţie asemănătoare întâlnim şi peste vreo patru 
decenii, când, din delegaţia trimisă de munteni la sultan 
pentru recunoaşterea lui Matei Basarab ca domn al Ţării 
Româneşti, se aflau şi vlădicii Grigorie şi Teofil împreună 
cu mai mulţi preoţi. 

După cum se ştie între Vasile Lupu şi Matei Basarab 
au fost relaţii foarte încordate datorită îndeosebi 
domnitorului moldovean care râvnea şi tronul Ţării 
româneşti. 

În 1644, Varlaam, Mitropolitul Moldovei a fost trimis 
de Vasile Lupu la Târgovişte, pentru împăcarea acestuia 
cu Matei Basarab. La rândul său, Gheorghe Stefan, 
Domnul Moldovei, trimite în 1656 pe Mitropolitul 
Ghedeon la Moscova, unde a iscălit „primul tratat de 
alianţă cu Rusia‖

3
. 

La începutul anului 1684, Mitropolitul Dosoftei al 
Moldovei şi ceilalţi membrii de seamă ai clerului şi 
boierilor moldoveni se îndreaptă şi ei spre Moscova, 
capitata ţarilor Ioan Alexei şi Petru Alexei, cu rugămintea 
de a lua Moldova sub protecţia lor prin „a le trimite oaste 
împotriva Agarenilor‖ (turcilor n.n.), care „sunt gata a 
pustii pământul‖

4
. 

În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
Mitropolitul diplomat Andrei Şaguna îi înfuria la culme pe 
ungurii din Transilvania şi de peste tot, când mărturisea că 
„ţinta vieţii lui va fi potrivită cu trebuinţele bisericii, cu 
mântuirea poporului şi cu spiritul timpului…, iar pe 
românii ardeleni din adâncul lor somn să-i deştepte şi cu 
voia către tor ce e adevărat, plăcut şi bun să-i tragă‖

5
. 

Pentru realizarea acestor ţeluri îndrăzneţe… „în zile de 
grea cumpănă el a ştiut să îndrume poporul şi preoţimea pe 
calea dificilă a luptelor pentru drepturi naţionale, politice şi 
bisericeşti‖

6
… 

Tot în scop diplomatic, Regele Carol I, l-a trimis în 
anul 1868 pe episcopul Melchisedec Ştefănescu şi pe 
ministrul de justiţie Ioan Cantacuzino la Petersburg cu o 
scrisoare către împăratul Alexandru II, pentru a trata cu 
guvernul imperial probleme diplomatice de mare 
însemnătate. 

Cărţile de istorie naţională şi bisericească deţin între 
scoarţele bătrâne şi alte nume reprezentative de ierarhi şi 
preoţi, care la vremea lor au jucat roluri decisive în viaţa 
bisericii şi a ţării.  

Nu poate fi uitat numele lui Elie Miron Cristea, 
episcop ortodox de Caransebeş (1909-1919), care la 18 
decembrie 1919 este ales Mitropolit primat al României 
întregite iar în data de 4 februarie 1925 devine primul 
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi membru al 

                                                                              
17. 
3 P. P. Panaitescu, Istoria românilor, Craiova, 1927, pag. 219. 
4 C. Bobulescu, Feţe bisericeşti în Războaie, Răzvrătiri şi Revoluţii, 

Chişinău „Cartea românească‖, 1930, pag. 12; Ştefan Ciobanu, 

Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, traducere de Ştefan Berechet, Iaşi, 

1918, pag. 87. 
5 Ioan Lupaş, Istoria Românilor, Bucureşti 1937, pag. 309. 
6 Ibidem, pag. 310. 

D 



Astra blăjeană, nr. 4 (73), decembrie 2014 

 

6 

Academiei Române în 7 iunie 1919
1
. După Unirea de la 1 

Decembrie 1918, împreună cu episcopul Iuliu Hossu şi doi 
importanţi bărbaţi politici din Ardeal, Alexandru Vaida 
Voievod şi Vasile Goldiş, a prezentat regelui Ferdinand I 
la Bucureşti actul Unirii Transilvaniei cu patria mamă.  

Pe lângă aceşti ierarhi cărturari sau ierarhi diplomaţi, 
care au slujit cu devotament şi responsabilitate interesele 
bisericii şi ale ţării, liste interminabile de preoţi destoinici, 
selecţionaţi din elita clerului pe bază de concursuri severe, 
au depus întreaga lor dăruire pentru propăşirea naţiunii şi 
pentru izbânda Oştirii române pe câmpurile de luptă. 

* 
Astfel de cazuri, individuale sau colective de preoţi 

întâlnim încă de la începutul secolului al XV-lea, când 
domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1432), îl boiereşte pe 
popa Iuga din Baia, „pentru slujbele lui credincioase, 
dăruindu-i şi satul Buciumeni de lângă Baia‖

2
, ori, 

„slujbele lui credincioase‖ le-a săvârşit ca preot de oaste.  
Un alt preot viteaz cu notabile fapte de bravură în 

oastea lui Mihai Viteazul este popa Stoica din Fărcaş, 
judeţul Romanaţi. I. Eliescu scrie despre el: „Acest popă 
Stoica, a fost un om brav, care s-a bătut în vremurile sale 
cu turcii şi i-a răzbit în mai multe rânduri; şi chiar astăzi se 
aude vorbind despre dânsul în poporul român, că a fost un 
om curagios şi minunat. Despre sfinţia sa se vorbeşte în 
mai multe istorii şi se cântă şi de către popor, zicând:  

Popa Stoica din Fărcaş  
Care sare şapte paşi 
Şi iese din Liturghie 
Şi taie la turci o mie‖

3
.  

Pe la mijlocul secolului al XVII-lea, în vremea lui 
Gheorghe Rakoczi al II-lea, se remarcă prin fapte de mare 
curaj preotul Chirilă, fost protopop al Inidoarei, pe care 
ungurii îl calificau drept „ticălosul popă Chirilă‖, care 
„murii luptând cu turcii în câmpul Cristişului de lângă 
Turda, acolo unde fusese ucis şi Mihai Vodă‖

4
. 

Între răsculaţii lui Horea (1784), erau foarte mulţi 
preoţi. Dintre cei mai apropiaţi şi credincioşi evocăm 
nume precum: popa Simion din Lupşa, popa cel tânăr 
Gheorghiţă Nicula „căruia Horea şi-a dezvăluit sufletul 
prin taina spovedaniei‖, popa Costan Turciu din Criscior, 
popa Dănilă din acelaşi sat, popa Petre Iancu din Lupşa, 
popa Dumitru din Cinciş şi Mihai din Băcia, capturaţi şi 
făcuţi prizonieri împreună cu alţi răsculaţi de către 
locotenentul Kallyani…, „popa Nicolae Raţiu din Măerii 
Bălgradului, care a şi scris testamentul lui Horea şi l-a 
însoţit până sus pe eşafod, pierzându-şi simţirea când a 
văzut atâtea chinuri‖…

5
.  

Nobilii din adunarea judeţului Hunedoara, cer la 2 
iunie 1790, ca Iosif Meheşi, secretar al cancelariei aulice 
din Viena şi cancelaristul Aron Pop să fie concediaţi sau 
scoşi din slujbă pe baza acuzei că Meheşi este fiu de preot, 

                                                 
1 Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români, Ediţia a doua, 

revăzută şi întregită, Editura Enciclopedică Bucureşti, 2002, pag. 142. 
2 G. N. Popescu Op. cit. pag. 29. 
3 C. Bobulescu, Op.cit. pag. 18-19. 
4 N. Iorga, Istoria Bisericii Româneşti, Vălenii de Munte 1908, Vol. 

1. pag. 353. 
5 Gr. N. Popescu, Op.cit. pag. 31. 

iar preoţii au fost nu numai participanţi, ci chiar printre 
conducătorii răscoalei din 1784 

6
.  

În timpul revoluţiei de la 1848 mulţi preoţi curajoşi, 
participanţi la ostilităţi au devenit martiri sau mucenici ai 
neamului. Pe unii dintre ei, însuşi Avram Iancu i-a făcut 
tribuni sau căpitani. Dăm în continuare câteva nume de 
preoţi care, în timpul revoluţiei, de dragul libertăţii şi-au 
primejduit viaţa, iar unii au îmbrăţişat chiar moartea. 

Preotul Iosif Cazan din Mesteacăn „a fost prins şi ucis 
de unguri în modul cel mai barbar; i s-au smuls unghiile, 
i-au scos dinţii din gură, i-au ars barba şi apoi l-au 
omorât‖, după care l-au îngropat la locul supliciului, iar la 
cap i-au pus o cruce de piatră „care există şi azi‖, scrie 
părintele Grigorie N. Popescu, istoric bisericesc, în 1940. 

„Popa Tem” Efimie Popovici şi „popa Nuţ” (Ioan 
Popovici,) amândoi din parohia Hălmăgel, au fost 
spânzuraţi „la podul Brăneştilor, la furci‖ împreună cu alţi 
cinci preoţi români

7
. 

Preot Ioan Oncu din Tomeşti, din armata lui Avram 
Iancu „a fost chinuit de unguri la Oradea Mare şi din cauza 
suferinţelor îndurate, a murit în 1852, în etate de 41 de 
ani‖. 

Popa Iasipaş şi preotul Bura, ambii din Vaţa de Sus, 
primul omorât, iar al doilea a fost împuşcat dar a scăpat cu 
viaţă ca prin minune. 

Preotul Simion Grozav din Gurahonţ, spânzurat cu alţi 
preoţi pe Dealul Iosaşului. 

Preotul Sinesie Grozav din Aciuţa, a fost spânzurat în 
anul 1849 pentru că nu a ieşit cu steagul alb în semn de 
supunere în calea ungurilor, ci a dat ascultare lui Avram 
Iancu şi lui Buteanu, fapt pentru care şi comuna Aciuţa a 
fost pârjolită de unguri. 

Odată cu intrarea României în primul război mondial 
au început alte necazuri pentru populaţia românească din 
Transilvania, îndeosebi pentru intelectuali şi mai ales 
pentru preoţi, care erau socotiţi principalii instigatori ai 
românilor împotriva stăpânirii bicefale austro-ungare.  

Pentru a sfărâma acest pilon de rezistenţă românească, 
încă din 1906, după expoziţia de la Bucureşti, guvernul de 
la Budapesta a întocmit o listă sau o „Carte neagră‖, 
cuprinzând numele tuturor românilor dintre graniţele 
Ungariei „care se încumetaseră în cursul vremii să-şi 
manifeste prin fapte deschise fiinţa lor de români‖. Pentru 
a le estompa elanul, guvernul unguresc „mare maestru de 
ceremonii sinistre‖, a hotărât deportarea celor mai temerari 
intelectuali (preoţi şi învăţători) în nord-vestul Ungariei, 
unde au îndurat umilinţe inumane din partea jandarmilor 
unguri, care nu-i scăpau din ochi, precum şi din partea 
populaţiei civile, pentru care românii erau socotiţi 
duşmanii de moarte ai ungurilor. 

Printre personalităţile de rezonanţă naţională care au 
suferit umilinţele exilului s-au aflat părintele profesor 
Acad. Ioan Lupaş şi istoricul Sebastian Stanca, preot în 
Sebeş-Alba, autorul cărţii Contribuţia preoţimii române 
din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului 
(1916-1919), Cluj 1925, în care descrie mizeria 

                                                 
6 Episcopul Grigorie Comşa, Ortodoxia şi românismul în trecutul 

nostru, Arad, 1933, pag. 42; Zenovie Pâclişanu, Luptele politice ale 

românilor ardeleni, din anii 1790-1792, Bucureşti, 1923, pag. 8. 
7 Ibidem, pag. 138, ş. u. 
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inadmisibilă pe care a trebuit să o îndure sutele de preoţi 
deportaţi dar şi cei întemniţaţi în puşcăriile din 
Transilvania.  

La rândul său Nicolae Colan din Araci–
Covasna(1893-1967), viitorul mitropolit al Ardealului 
(1957-1967), profesor de teologie şi academician, 
împreună cu Andrei Oţetea din Sibiel, coleg la Liceul 
„Saguna‖ din Braşov şi la Seminarul Sibian, s-au dus în 
Basarabia, unde au militat pentru a convinge acea 
provincie să adere la unirea cu România. Acolo se afla şi 
Onisifor Ghibu, marele pedagog sibian, împreună cu care 
au colaborat la mai multe publicaţii basarabene şi au 
militat pentru aceeaşi Unire. 

Altă personalitate sibiană, care, după Unire şi-a oferit 
serviciile Consiliului Dirigent cu sediul la Sibiu, a fost 
profesorul Ioan Stroia, viitorul Episcop al Armatei 
(1925-1937). De asemenea, protopopul de Alba Iulia, Ioan 
Teculescu (1901-1922), şi episcop al armatei cu numele 
Justinian (aprilie 1923- decembrie 1924), a fost desemnat 
de către Consiliul Naţional Român din Alba Iulia cu 
organizarea serbărilor de la 1 Decembrie 1918, cu care 
prilej ţine un entuziast şi patriotic cuvânt de bun venit în 
faţa Marii Adunări. 

Liderul indiscutabil care a reprezentat Biserica 
Ortodoxă la Marea Unire, dar şi în perioada 
premergătoare, a fost Episcopul de Caransebeş, Dr. Elie 
Miron Cristea, Mitropolit Primat al României (1919) şi 
viitorul ei prim-patriarh între anii 1925-1939. În cuvântul 
ţinut în ziua de 1 Decembrie la Alba Iulia, Miron Cristea 
spunea printre altele: „V-aş amărî prea tare sufletele şi aş 
întuneca seninătatea acestui frumos praznic naţional, dacă 
v-aş înfăţişa icoana amănunţită a lungilor noastre suferinţe 
din cursul acestor zece veacuri‖

1
.  

El evocă totuşi câteva episoade dureroase pe care 
românii au fost siliţi să le îndure până au ajuns să guste din 
dulcele pahar al bucuriei. Dintre ele amintim: „Cum au 
zăcut veacuri întregi în cea mai neagră iobăgie; cum au 
fost proscrişi de legile nu numai aspre, ci chiar draconice 
ale lui Werboczy; cum în atâtea rânduri ne-am pierdut pe 
toţi conducătorii; cum ne-au sfâşiat credinţa strămoşească; 
cum au rupt legăturile canonice şi fireşti ale bisericii 
noastre cu biserica mamă a fraţilor de dincolo; cum ne-au 
bătut păstorii ca să ne risipească mai uşor turma; cum au 
hrănit cu scump sângele nostru toate lipitorile lepădăturilor 
străine etc‖

2
. 

Însuşi actul Unirii a fost dus la Bucureşti de o delegaţie 
condusă de către Miron Cristea, însoţit de Iuliu Hosu, 
Vasile Goldiş şi Alexandru Vaida Voievod. Ajunşi în Gara 
de Nord, episcopul Miron Cristea a rostit un patetic cuvânt 
din care spicuim: 

Domnilor miniştri! Domnule Primar! 
Fraţilor! Noi, Românii de dincolo de Carpaţi am venit 

adeseori pe aici, am călcat de multe ori pe pământul sfânt 
al patriei mame…şi iată în zilele acestea cel mai îndrăzneţ 
vis se înfăptuieşte.Cuvine-se deci să dăm mulţumită 
puternicului Dumnezeu, pentru că a îndreptat duhul 
vremii într-o direcţie favorabilă interesului neamului 

                                                 
1 M.Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, Editura Dacia, Cluj 

Napoca, 2002, pag.396. 
2 Ibidem. 

românesc şi a ridicat civilizaţiunea lumii la înălţimea de la 
care să pretindă dezrobirea popoarelor asuprite (13 
dec.1918).  

Părintele Sebastian Stanca din Sebeş, unul dintre 
„beneficiarii‖ deportării la Şopron, nu s-a mulţumit doar să 
sufere rigorile barbare ale exilului, ci ne-a lăsat şi o 
valoroasă carte cuprinzând nume de preoţi deportaţi, cu 
detalii despre supliciul drumului, mizeria din vagoane, 
staţionarea de mai multe zile prin gări, fără apă şi hrană, 
înghesuiţi peste măsură în nişte vagoane sordide, îmbrăcaţi 
în haine subţiri, mulţi fiind ridicaţi direct de la altar sau de 
la domiciliu, fără a fi avut răgazul să-şi rânduiască o 
garderobă corespunzătoare. Unii au fost ridicaţi cu întreaga 
familie, chiar cu copii mici de câteva săptămâni (este şi 
cazul preoţilor braşoveni Dr. N. Stinghe şi Ioan Prişcu).  

Nenumăraţi preoţi din Ardeal îşi mărturisesc 
suferinţele îndurate în exil din partea „nobilei rase 
ungureşti‖ în timpul primului război mondial. Sute de 
slujitori ai altarelor şi membrii ai familiilor lor au fost 
internaţi în Nord-Vestul Ungariei, începând cu data de 
15-16 august 1916, după cum vom vedea din următoarea 
statistică incompletă:  

–140 de preoţi, având de executat 113 ani, două luni şi 
14 zile; 

–112 preoţi, internaţi fără date precise; 
–Închişi în temniţă, 86 preoţi, 65 ani, 6 luni şi 21 de 

zile; 
–Preoţi duşi în pribegie: 106; 
–Preoţi omorâţi, 4; 
–Preoţi osândiţi la moarte, 4;  
–Preoţi osândiţi la închisoare, 15, în total 85 de ani şi 6 

luni; 
–Au murit în închisoare, 3 preoţi; 
–Au murit în pribegie, 7 preoţi; 
–Au murit în urma suferinţelor, 28 de preoţi; 
–Au stat în închisoare 16 preotese, 14 ani, 4 luni şi opt 

zile. 
Fiindcă mulţi preoţi, la întoarcerea din exil şi-au găsit 

casele şi gospodăriile devastate, prădate, jefuite şi chiar 
incendiate, nu şi-au mai precizat cu exactitate datele 
personale, motiv pentru care statistica de mai sus este 
departe de a fi completă. „Un interes mai viu pentru cauza 
lor proprie cred că ar fi înlăturat această lacună‖ – scria 
preotul dr. Sebastian Stanca – autorul statisticii de mai sus 
în anul 1925

3
. 

Prin oamenii săi de mare valoare, care au desfăşurat o 
vie şi neobosită activitate socială, culturală şi unii dintre ei 
chiar politică, Biserica Ortodoxă şi-a câştigat un 
binemeritat prestigiu în faţa naţiunii, fiind alături de 
armată, instituţia care şi-a adus aportul la înfăptuirea celei 
mai răsunătoare şi îndelung aşteptate victorii din istoria 
noastră bimilenară: Unirea definitivă a tuturor românilor 
într-un singur stat. 

Preot dr. Petru PINCA 

                                                 
3 Pr. Dr. Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimei române din Ardeal 

la răsboiul pentru întregirea neamului (1916-1919), Cluj „Cartea 

Românească‖, 1925, pag. 171. *Actele celor însemnaţi în această 

carte – scrie părintele S. Stanca – sunt depuse în arhiva consistoriului 

din Cluj, sub nr. 4612 III. 539/ 1922.  
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ISTORIE ŞI CULTURĂ 
 

BLAJUL ŞI ISTROROMÂNII 
 

lajul, orăşelul de la confluenţa Târnavelor, 

locul vestitelor şcoli româneşti, aceste „fântâni 

ale darurilor‖, de unde, după I. H. Rădulescu, 

„a răsărit soarele românilor‖, luminate de corifeii Şcolii 

Ardelene, este şi locul care ni l-a dat pe Timotei 

Cipariu, „părintele filologiei române‖, dar şi pe Ioan 

Maiorescu, cel care „a pus cel dintâi piatra 

fundamentală a dialectologiei române‖ şi care tot cel 

dintâi „a ştiut că limba noastră trăieşte în dialecte‖
1
, el, 

primul dintre dacoromâni care îi cercetează pe 

istroromâni. 

Descoperiţi la mijlocul secolului al XIX-lea, deşi 

date despre ei se cunoşteau mai de multă vreme
2
, de 

către primarul orăşelului Pisino, Antonio Covaz, care 

publică în numerele 1-2 ale gazetei L‟Istria (ca 

Appendice dell‟Osservatore Triestino), în 1846, 

articolul Dei Rimgliani o Vlahi d‟Istria, istroromânii, 

care constituie cel mai mic grup de români 

sud-dunăreni şi care vorbesc un dialect propriu, au 

atras interesul ştiinţific a numeroşi cercetători români 

şi străini (italieni, germani şi, în ultimul timp, şi croaţi). 

Primul dintre românii nord-dunăreni care i-a vizitat 

timp de o lună (între 22 iunie şi 20 iulie 1857) a fost 

Ioan Maiorescu, de la a cărui moarte s-au împlinit 150 

de ani
3
. 

Elev al gimnaziului din Blaj, pe care îl termină în 

1828, cu „prima eminentia‖, Ioan Trif, nepot al lui 

Petru Maior (1760 sau 1671, Târgu Mureş sau Căpuşul 

de Câmpie – 14 februarie 1821, Buda), după care şi-a 

schimbat mai târziu numele în Maiorescu, din 1829 

urmează teologia la Oradea, de unde este trimis la 

seminarul din Pesta. După absolvire, în 1835, pleacă 

pentru pregătirea doctoratului la Viena, unde audiază, 

mai cu seamă, cursuri de istorie şi filologie. În 1836 

                                                 
1 Iosif Popovici, Prefaţă la Dialectele române din Istria, Partea 1. 

Referinţele sociale şi gramatica, Halle a. d. Saale, 1914, p. IX. 
2 Vezi, de exemplu, cele relatate de istoricul veneţian Ireneo della 

Croce în Histria antica e moderna, sacra e profana della città di 

Trieste (1698), care menţionează că ei îşi ziceau rumeri. O prezentare 

mai amănunţită a deplasării strămoşilor istroromânilor din interiorul 

Peninsulei Balcanice în locurile de astăzi se găseşte la Sextil Puşcariu 

[în colaborare cu Mateo Bartoli, Arthur Byhan şi Alois Belulovici], 

Studii istroromâne. II. Introducere, gramatică, caracterizarea 

dialectului istroromân, Bucureşti, 1929, p. 3-51. Date cu privire la 

stabilirea păstorilor istroromâni în Istria sunt consemnate şi într-o 

lucrare mai recentă datorată lui G. G. Carbone: Il Friuli, Trieste e 

l‟Istria dalla preistoria alla caduta del patriarcato d‟Aquileia. 

Grande Atlante storico-cronologico comparato, Bologna, 1984, p. 

316-324, în care sunt menţionaţi românii sub numele de cici sau 

morlaci (cici o morlachi), fugari din pricina turcilor care au cucerit 

locurile lor din Peninsula Balcanică. 
3 Ioan Maiorescu, recte Trifu, s-a născut în 28 august 1811, la 

Bucerdea Grânoasă, jud. Alba, comuna Crăciunelu de Jos, şi a 

decedat în 5 septembrie 1864 la Bucureşti. Era văr cu Timotei 

Cipariu (născut la 21 februarie 1805 la Pănade, comuna Sâncel, jud. 

Alba, decedat la 3 septembrie 1887 la Blaj). 

abandonează teologia, părăseşte Ardealul şi se 

consacră cu toată fiinţa lui muncii didactice în Ţara 

Românească. Mai întâi este profesor la Cerneţi, vechea 

capitală a Mehedinţului, apoi profesor de istorie şi 

director al Şcolii centrale şi naţionale din Craiova. În 

1847 este inspector general al şcolilor din Oltenia, iar 

după Revoluţia din 1848 este translator de limba 

română la Ministerul de Justiţie din Viena
4
. 

Publicarea articolului menţionat al lui Antonio 

Covaz îl determină pe Ioan Maiorescu să întreprindă o 

anchetă la românii din Istria, în 1857, prilej cu care 

vizitează toate aşezările locuite de aceştia, precum şi pe 

cele în care s-a presupus că au existat odată români, 

care apoi au fost asimilaţi de populaţiile alogeate în 

mijlocul cărora au trăit. Materialul cules de Ioan 

Maiorescu a fost publicat postum de Titu Maiorescu, 

mai întâi în două numere din „Convorbiri literare‖ (t. II 

1868; t. VI 1872-1873). După un an, în 1874, Titu 

Maiorescu strânge materialul într-un volum cu titlul: 

Itinerar în Istria şi vocabular istriano-român. O a doua 

ediţie cunoaşte volumul în 1900, Bucureşti, Editura 

Librăria Socec
5
. 

Lucrarea lui Ioan Maiorescu are, în primul rând, o 

valoare istorică, fiind primul studiu dialectal făcut de 

un român în urma unor anchete la faţa locului. În ea 

găsim date privitoare la port, la obiceiuri, descrieri ale 

locuinţelor. Preţioase sunt şi datele despre graiul din 

Jeiăn, întrucât de la ancheta lui Ioan Maiorescu, până la 

August Kovačec
6
 şi Richard Sârbu

7
, puţini sunt 

cercetătorii care au pătruns la nord de Monte Maggiore 

(cr. Učka Gora), unde căile de comunicaţie erau mai 

grele decât în sud
8
. 

Fără a fi propriu-zis un filolog, Ioan Maiorescu 

avea bogate cunoştinţe lingvistice
9
. 

Aşa cum arată acad. August Kovačec în studiul 

Pierderile în lexicul istroromân în ultimul secol şi 

jumătate
10

, referindu-se la cele spuse de Puşcariu 

                                                 
4 Vezi Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu, Dicţionar de lingvişti şi 

filologi români, Bucureşti, Editura Albatros, 1978, p. 167-169. 
5 În 1996, la Trieste, lucrarea lui Ioan Maiorescu apare în traducere 

italiană realizată de Elena Pantazescu sub titlul Istria e vocabolario 

istriano-romeno. 
6 Vezi, în special, Descrierea istroromânei actuale, Bucureşti, 

Editura Academiei, 1971. 
7 Texte istroromâne şi glosar, Timişoara, Tipografia Universităţii, 

1987. 
8 Printre aceştia se numără Emil Petrovici şi Petru Neiescu, care la 

începutul anilor 60 publică câteva scurte texte în cadrul studiului 

Persistenţa insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor 

noi anchete dialectale la istroromâni, meglenoromâni şi aromâni, în 

"Cercetări de lingvistică", IX, 1964, nr. 2, p. 187-214, în special p. 

211-214. 
9 Vezi Sextil Puşcariu, op. cit., p. 27. 
10 Vezi In magistri honorem Vasile Frăţilă. 50 de ani de carieră 

universitară, Târgu Mureş, Editura Ardealul, 2012 (volum coordonat 

de Ana-Maria Pop), p. 274-303. 

B 
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despre lucrarea lui Ioan Maiorescu, creatorul şcolii 

lingvistice clujene a analizat cartea lui Maiorescu în 

contextul epocii în care a fost scrisă, demonstrând cum 

poate servi această operă ca sursă pentru cunoaşterea 

istroromânei. Iată numai câteva dintre cuvintele notate 

de Ioan Maiorescu pe care cercetătorii de după el nu 

le-au mai găsit: cot, s. n. însemnând 1. ‗cotul mâinii‘; 

2. ‗colţ‘; 3. ‗unitate de măsură‘ înregistrat din Skitaţa, 

nu s-a păstrat nicăieri, în celelalte localităţi fiind 

înlocuit de cuvăt şi låcat (p. 288); virę „vână‖ (< lat. 

vena), notat tot de Maiorescu în Skitaţa, nu s-a păstrat; 

gustå verb semnalat de Maiorescu pentru Jeiăn şi 

confirmat de Bartoli, a fost înlocuit, ca şi în sud, prin 

pocusí; psåt, s. m. „păsat‖, notat de Maiorescu pentru 

Jeiăn sub forma psat, lipseşte astăzi pe teritoriul 

istroromân, fiind înlocuit de împrumutul din croata 

locală scrob; fečórę, s. f. „fată‖ notat de Maiorescu p. 

105: feţioră nu s-a păstrat fiind înlocuit de sintagma 

poşténę fętę / fętinę
1
 cf. ALIr No 447

2
; boteza vb. I „a 

„a boteza‖ semnalat pentru Skitaţa de Maiorescu (p. 

94, 95) n-a lăsat nicio urmă în istroromână; sensul „a 

boteza‖ (termen religios) fiind înlocuit prin 

împrumutul din croată cărsti. 
O contribuţie însemnată la cunoaşterea dialectului 

istroromân îi revine lui Andrei Glavina (1882-1925), 

istroromân din Suşnieviţa, contemporan şi cam de 

aceeaşi vârstă cu Alois Belulovici, colaboratorul lui 

Sextil Puşcariu la Studii istroromâne, I, 1906. 

În 1891, când Glavina avea nouă ani, a fost adus de 

Teodor Burada la Iaşi să înveţe carte, fiind înscris la 

„Institutele Unite‖. A ajuns apoi să studieze la Blaj, 

deoarece, ca cetăţean al Imperiului şi ca viitor dascăl 

român în Istria, avea nevoie de un certificat de la o 

şcoală din cuprinsul monarhiei austro-ungare. Cât timp 

a stat la Blaj a primit o bursă de la Liga Culturală, banii 

fiindu-i trimişi de Aron Densusianu. În 1901 Aron 

Densusianu moare, iar Glavina crede că prin moartea 

acestuia a pierdut şi bursa, aşa că părăseşte Blajul
3
. 

Între timp se angajează ca funcţionar la Legiunea 

austro-ungară din Belgrad, unde îl găseşte Ionel 

Grădişteanu, pe atunci ministru la Lucrările Publice, 

care, în 1904, îl aduce la Bucureşti. Aici face 

cunoştinţă cu C. Diculescu, pe atunci pedagog la 

Seminarul Central ce aparţinea de Ministerul 

Instrucţiunii. Din colaborarea celor doi va rezulta 

prima carte populară dedicată dialectului istroromân: 

Calindaru lui Rumeri din Istrie, Bucureşti, Stampa 

Gutemberg, Joseph Göbl, 1905, 79 p.  

În 1904, în ziarul „Unirea‖ din Blaj (an. XVI, nr. 9, 

din 22 februarie) publică articolul O voce, care conţine 

informaţii despre conaţionalii lui istroromâni, despre 

port, despre ocupaţiile acestora, despre deosebirile 

                                                 
1 Ir. poşténę, adj. f. (< cr. pošten, poštèna, pošténo) "cinstit(ă), 

neprihănit(ă), nepângărit(ă)". 
2 Abreviere pentru Goran Filipi, Istrorumunjski Lingvistički Atlas. 

Atlasul lingvistic istroromân. Atlante Linguistico Istrorumeno, Pula, 

2002. 
3 C. Diculescu, Andrei Glavina [necrolog], "Dacoromania", IV2, 

1924-1926. 

dialectale din cadrul idiomului matern, dar şi despre 

planurile sale de răspânditor al cărţii româneşti, despre 

pericolul slavizării care îi pândeşte pe istroromâni. 

Tocmai de aceea el face un apel înflăcărat pentru a fi 

ajutat să întemeieze prima şcoală naţională în Istria
4
. 

Şcoala întemeiată de el (după Primul Război Mondial, 

când Istria intră în componenţa Italiei), la Suşnieviţa va 

purta numele „Împăratul Traian‖. Odată cu moartea lui 

Glavina se închide şi şcoala în limba naţională. Tot el 

înfiinţează şi comuna Valdarsa, care va cuprinde toate 

satele istroromâne de la sud de Monte Maggiore, 

Glavina îndeplinind totodată şi funcţia de primar. 

Într-un articol intitulat Rumeri şi şcoala naţională 
croată, tipărit în acelaşi ziar din Blaj (an. XVI, nr. 20, 

din 12 mai 1904), atrage atenţia asupra primejdiei de 

slavizare a românilor istrieni, din cauza propagandei 

potrivnice a croaţilor, în frunte cu Societatea „Ciril şi 

Metodiu‖ din Zagreb, care se opune încercărilor 

istroromânilor, sprijiniţi de doctorul Scampicchio, de a 

obţine o şcoală românească.  

Reîntors în Istria, la îndemnul şi după indicaţiile lui 

Alexiu Viciu (1855-1953), Glavina culege date şi 

material de limbă, pe care le trimite fostului său 

profesor de la Blaj, şi pe care acesta i le publică în 

1904 în „Unirea‖ sub titlul: Glosar 

româno-istroromân, singurul de acest fel până azi. Din 

păcate, în felul în care a apărut, Glosarul cuprinde o 

serie de greşeli, unele, pe cât se pare, datorate 

„modificărilor făcute la Blaj‖, de aceea Puşcariu
5
 

atrage atenţia asupra faptului că „materialul de limbă 

dat de Glavina nu poate fi utilizat decât în mod critic‖
6
. 

critic‖
6
. 

Tot în 1904 Glavina îi trimite lui Alexiu Viciu un 

mic Glosar istroromân-dacoromân cu material cules 

din Jeiăn. Glosarul acesta a rămas inedit până în 1929, 

când Puşcariu (op. cit., p. 200-211) îl dă publicităţii cu 

relevarea în note a „dacoromânismelor‖ datorate 

autorului istroromân. 

Anul 1904 s-a dovedit a fi unul foarte rodnic pentru 

Andrei Glavina. În afara Glosarului, discutat puţin mai 

sus, Glavina îi trimite lui A. Viciu câteva probe de grai 

din Jeiăn pe care profesorul blajean le-a pus la 

dispoziţia lui S. Puşcariu şi pe care savantul clujean le 

şi publică în Studii istroromâne, III, p. 211-235. 

Materialul, foarte preţios din punct de vedere 

etnografic şi, bineînţeles, şi lingvistic, conţine 

următoarele texte cu transpunerea în româneşte a lui 

Andrei Glavina: 1. povestea Maia şi filĭu = Mama şi 

fiul; 2. Pastiri din Jeiănĭ = Ciobanii din Jeiăni; 3. 

Cărbunarii din Jeiănĭ; 4. Nuntsile = Nunta; 5. Omiri 

din Jeiănĭ = Oamenii din Jeiănĭ; 6. Fântâra = Fântâna
7
; 

Fântâna
7
; 7. Kasa cu tot cse se afle în ia; 8. Dvor = 

                                                 
4 Sextil Puşcariu, Studii istroromâne. III. Bibiliografie critică. Listele 

lui Bartoli. Texte inedite. Note. Glosare, Bucureşti, Cultura 

Naţională, 1929, p. 175. 
5 Op. cit., III, p. 176. 
6 O prezentare, pe larg, a "dacoromânismelor" din Glosar face 

Puşcariu, op. cit., p. 176-199. 
7 Făntărę, s. f. ca element viu al lexicului se păstrează în graiul din 
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Grajdul; 9. Lopa = Şura; 11. Hlivu = Coteţul; 12. 

Experiuni la Românii din Jeiănĭ; 13. Salutări la 

Românii din Jeianĭ; 14. Numerii; 15. Lunile; 16. Zilele 
(săptămânii); 17. Vremea; 18. Anotimpurile. 

Calendarul, publicat în colaborare cu C. Diculescu, 

cuprinde o serie de rugăciuni, cugetări, sfaturi şi 

proverbe, descrieri şi anecdote, toate traduceri (în afară 

de câteva proverbe culese de la Matei Doricici din 

Jeiăn), despre care S. Puşcariu
1
 spune că Glavina „a dat 

numai haina graiului istroromân unor gânduri 

exprimate mai întâi în limba dacoromână‖. 

Importanţa lingvistică a Calendarului constă, mai 

ales, în faptul că unele cuvinte istroromâne cunoscute 

din publicaţii anterioare (să-l amintim aici în primul 

rând pe Ioan Maiorescu) primesc confirmarea că se 

găsesc şi la Glavina. Un alt merit al Calendarului 

rezidă în aceea că el cuprinde numeroase cuvinte care 

aici sunt atestate pentru prima oară (acelaşi merit tot 

atât de mare şi la Ioan Maiorescu). După S. Puşcariu
2
, 

„nu numai din punct de vedere lexical, ci şi pentru 

întreaga cunoaştere a dialectului istroromân, scrierea 

lui Glavina, dacă facem abstracţie de dacoromânismele 

ei, ne oferă un material preţios‖. Fiind el însuşi din 

Suşnieviţa şi având vârsta lui Alois Belulovici, forma 

în care se prezintă textele celor doi e aproape identică. 

Astfel, cele două culegeri cu texte istroromâne, cea 

cuprinsă în Studii istroromâne, I, 1906, şi a lui 

Glavina, apărute în acelaşi an, independent una de alta, 

se confirmă şi se întregesc una pe cealaltă. 

Glavina i-a comunicat şi lui Iosif Popovici 

(1876-1926)
3
 două basme intitulate: Trei fråţ, respectiv 

Un conte, precum şi 36 de proverbe din Jeiăn şi 34 din 

Suşnieviţa, plus o bucată mică din Jeiăn, foarte 

importantă, în care informatorul relatează cum a ajuns 

la Gromnic şi Gradińe şi a rămas foarte surprins să 

constate că cei din Jeiăn ca şi cei de la sud de Monte 

Maggiore vorbesc aceeaşi limbă. Îl redăm aici în 

istroromână şi apoi în notă în dacoromână: 

„¬o åm ovotę vir mnåt ăn Gromnic şi Grådińe toći. 

Ieâ ganescu ăntru sire: «će-â rem de ćire fåće?». «No¯ 

ârem un purman ućide». ¬o ăns ăntru mire åm pomislit. 

«Domnu cu vo¯ cuvintę samo se-l ręţ ućide». Dupa će 

åm ćiråt le åm ăntrebåt će limbę åu cuvintåt. ¬eâ mń-åw 

zis kẽ-rę se limbę rumańezę (vlåşće). Dupa ćå åm 

poşnit cuvintå scupa ăn-rę nostre limbę. Tunća ¯el 

m-åw ăntrebåt: «ćire v-a ănmeţåt, pre vo¯ şå cuvintå?» 

«¬o le åm odgovorit, e ćre pre vo¯???». «domnu» 

zisu-mń-åw. Måre vesèâe fost-a ăntre no¯ dupa ćå‖
4
.  

                                                                              
Jeiăn, iar în sud a fost înlocuit de împrumuturile vrul‟e (Suşnieviţa), 

vrutắc (Noselo), vručăc (Letai). În Letai s-a păstrat ca microtoponim 

Făntăra, Fintira (August Kovačec, Les différences lexicales entre 

l‟istroroumain du nord et l‟istroroumain du sud, în "Studia 

Romanica et Anglica Zagrabiensia", XXVI (1981), nr. 1-2, Zagreb, 

p. 57-83. 
1 Op. cit., III, p. 238. 
2 Studii istroromâne, II, 1926, p. 45. 
3 Dialectele române din Istria. Partea a II-a. Texte şi glosar, Halle a. 

d. Saale, 1909, p. 72-83. 
4 "Eu m-am dus odată în Gromnic şi în Gradińe să vând vin. Ei 

vorbesc între ei: «ce-i vom face de cină? Noi îi vom tăia un curcan». 

La solicitarea lui Mateo Bartoli (1873-1946) de a-i 

trimite din cât mai multe sate istroromâne traducerea în 

istroromână, după textul italian al parabolei Fiului 
pierdut, Glavina îi expediază în 22 august 1922 două 

variante, una din Suşnieviţa şi alta din Bârdo, iar în 

data de 26 septembrie a aceluiaşi an, o variantă din 

Jeiăn, culeasă de la Andrei Doricici, pe atunci în vârstă 

de 78 de ani şi pe care S. Puşcariu
5
 le publică în paralel 

cu variantele culese de Nicolae Densusianu
6
. 

Pentru că am amintit mai înainte de Aron 

Densusianu (1837-1900), cel care îi trimitea din partea 

Ligii Culturale bursa la Blaj şi de fratele mai mic al 

acestuia, Nicolae Densusianu (1846+1911), cel care în 

Dacia Preistorică, Bucureşti, 1903 se ocupă şi de 

istroromâni (făcuse o călătorie în Istria pe la 1877), 

publicând şi Parabola fiului pierdut culeasă din trei 

sate: Bârdo, Suşnieviţa şi Jeiăn, pe care S. Puşcariu, 

Studii istroromâne, III, le menţionează la p. 248. 

Să vedem ce legătură au avut Densusienii cu Blajul 

nostru cel de toate zilele, cum ar zice poetul Ion Brad. 

Cei doi Densusieni, Aron şi Nicolae, sunt fiii lui 

(Bizanţiu, Vizanţiu, Vizante) Pop, născut în 1799 la 

Densuş, preot în Densuş, cu studii teologice la Blaj. 

Atât Aron cât şi Nicolae au făcut studii secundare la 

Blaj. Deoarece numele Pop era foarte frecvent în 

Transilvania şi mulţi elevi din aceeaşi clasă purtau 

numele Pop, lui Aron, pentru a-l deosebi de alţi elevi 

cu nume identic, i s-a spus Densusianu, adică din 

Densuş. Aron însuşi, spune Maria Bucur
7
, nu se 

despărţise de numele lor vechi şi semnase cândva A. 

P(op) de Haţeg. 

Alexiu Viciu (1855-1950), profesorul lui Andrei 

Glavina la Blaj, în 1906 a fost trimis în Istria din partea 

Comisarului general al Expoziţiei jubiliare (40 de ani 

de la urcarea pe tron a regelui Carol I) pentru a culege 

material etnografic. Numirile obiectelor expuse au fost 

publicate de H. Tiktin în „Zeitschrift fűr romanische 

Philologie‖, vol. XXX (1907), p. 226-230. Lista 

cuprinde cuvinte istroromâne culese de Viciu din 

Bârdo, Suşnieviţa şi Jeiăn, împreună cu traducerea în 

limba germană şi adesea cu corespondentul român, 

precum şi cu indicaţia etimologiei. Este vorba de 

„Pavilionul Românilor de peste hotare‖ cu ocazia 

Expoziţiei jubiliare din 1906, organizată la Bucureşti. 

Tot în 1906, din Jeiăn, Alexiu Viciu trimite o 

scrisoare datată 11 aprilie, scrisoare publicată de gazeta 

                                                                              
Eu în sinea mea am gândit: «Domnul cuvântă cu voi, numai de l-aţi 

tăia». După ce am cinat i-am întrebat în ce limbă au vorbit. Ei mi-au 

zis că româneşte (vlaske). După aceea am început să vorbim în limba 

noastră. Atunci ei m-au întrebat: «cine v-a învăţat pe voi să vorbiţi 

aşa?» Eu le-am răspuns: «dar pe voi?»... «Domnul», mi-au zis. După 

aceea a fost o mare veselie pe noi". 
5 Studii istroromâne, III, p. 236-238. 
6 Pentru forma prescurtată a textului despre Andrei Glavina, vezi 

Vasile Frăţilă, Contribuţia cărturarilor istroromâni la cunoaşterea şi 

studierea dialectului istroromân, în volumul Studii de dialectologie, 

istoria limbii şi onomastică. Omagiu domnului Teofil Teaha 

(coordonare: Maria Marin, Daniela Răuţu), Bucureşti, Editura 

Academiei, 2001, p. 286-288. 
7 Ovid Densusianu, Bucureşti, Editura Tineretului, 1967, p. 6-7. 
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blăjeană „Unirea‖ (an XVI, 1906, nr. 17 din 25 aprilie) 

sub titlul De la istroromâni, în care comunică o serie 

de date interesante despre locuitorii din Jeiăn, date 

utilizate de S. Puşcariu
1
. 

Relaţiile Blajului cu istroromânii vor fi reluate spre 

sfârşitul deceniului al treilea din secolul trecut şi se 

părea că vor continua şi în deceniul următor. Ideea 

reînfiinţării şcolii româneşti la Suşnieviţa şi a înfiinţării 

uneia şi în Jeiăn nu a fost abandonată după moartea lui 

Andrei Glavina.  

În 1939 Sever Pop aduce doi copii în vârstă de nouă 

ani pe care îi înscrie la şcoala normală, elevi care 

urmau ca după absolvire să se întoarcă în satele lor ca 

învăţători: Tvetici Pepo, în Suşnieviţa, respectiv 

Doricici Ive, în Jeiăn. Din cauza izbucnirii celui de-al 

Doilea Război Mondial aceştia nu s-au mai putut duce 

acasă, deoarece „Evenimentele politice din anul 1940, 

de care nu erau cu nimic vinovaţi, le-au atras ani 

îndelungaţi prigoana autorităţilor comuniste, inclusiv 

întemniţarea‖
26

. Despre soarta celor doi istroromâni, P. 

Neiescu (art. cit., p. 42) afirma că unul trăia la 

Bucureşti, iar celălalt, bolnav, la Blaj. 

A trebuit să treacă şapte decenii de când Andrei 

Glavina i-a trimis lui M. Bartoli textele parabolei 

Fiului pierdut (1922) până când un alt fost elev al 

şcolilor din Blaj a semnat prima sa contribuţie 

privitoare la dialectul istroromân. Este vorba de 

Glosarul care însoţeşte ediţia a II-a, revizuită şi 

completată a lucrării Texte istroromâne şi glosar, 

Timişoara, 1992, care pe foaia de titlu poartă numai 

numele profesorului Richard Sârbu. Indicaţiile 

etimologice din glosar (p. 148-293) sunt stabilite de 

Vasile Frăţilă, absolvent în 1957 al celei de a doua sută 

a promoţiei de elevi ai liceului din Blaj (pe vremea 

aceea Şcoala Medie). O nouă ediţie, de data aceasta cu 

titlul Dialectul istroromân. Texte şi glosar
2
, cei doi 

cercetători timişoreni – Richard Sârbu şi Vasile Frăţilă 

-, publică, în 1998, volumul la Timişoara la Editura 

Amarcord. 

Începând cu anul 2000, cercetările noastre 

privitoare la dialectul istroromân au îmbrăţişat în 

special studiul lexicului, fie din punct de vedere 

onomasiologic, ca de exemplu, Terminologia corpului 
omenesc în dialectul istroromân („Analele 

Universităţii din Timişoara, seria filologie‖, XXXVIII, 

2000, p. 127-198)
3
, Termeni referitori la regnul 

animal. Ovine, caprine, cervide (I), (AUT, XL, 2002, 

                                                 
1 Studii istroromâne, II, 1926, p. 46. Petru Neiescu, Câteva probleme 

privind studiul graiurilor şi al dialectelor româneşti, în 

‖Dacoromania serie nouă‖, II, 1996-1997, Cluj-Napoca, p. 142. 
2
 Cu un studiu introductiv, p. 11-33, semnat de Vasile Frăţilă. 

3
 Reluat în volumul Studii de toponimie şi dialectologie, Timişoara, 

Editura Excelsior Art, 2000, p. 211-312. O formă prescurtată, de fapt, 

un rezumat, sub titlul Terminologia corpului în istroromână a apărut 

în "Tabula", Pula, 2003, p. 121-135, iar varianta în italiană, La 

terminologia del corpo nel dialetto istroromeno, în Actas del XXIII 

Congresso International de Linguistica y Filologia Romanica, 

Salamanca, 24-30 septembre 2001, Editadas por Fernando Sanchez 

Miret, volumen III. Seccion 4: Semántica, lexica, lexicologia y 

onomastica, Tűbingen, 2003, p. 169-180. 

p. 83-92), Bovine şi cabaline, II
4
, apărută în Vasile 

Frăţilă, Cercetări de onomastică şi dialectologie, 

Timişoara, Editura Excelsior Art, 2004, p. 245-262, fie 

al stratificării etimologice: Lexicul dialectului 

istroromân, în „Transilvania‖, serie nouă, Sibiu, 2009, 

nr. 4, p. 42-50; Observaţii asupra elementului autohton 

în dialectul istroromân, în volumul Istroromânii: 

repere cultural-istorice, Sibiu, Editura „Astra 

Museum‖, 2008, p. 43-64; Consideraţii cu privire la 

elementul autohton în istroromână, în Lucrările celui 
de-al XIII-lea Simpozion naţional de dialectologie, I, 

Baia Mare, 2008, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2008, p. 

225-247; Consideraţii cu privire la elementul autohton 
în istroromână [II], în volumul Jeud, străveche vatră 

de cultură românească (coordonator Ioan-Mircea 

Farcaş), Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2013, p. 

77-113; Elementul autohton în dialectul istroromân 

între menţinere şi dispariţie, în „Buletin ştiinţific‖, 

Fascicula Filologie, serie A, XIX, Baia Mare, 2010, p. 

19-33; Elementul slav vechi în dialectul istroromân, în 

„Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza‖ din 

Iaşi, Secţiunea III e. Lingvistică, tomul LVIII/2012. In 

memoriam Vasile Arvinte, p. 87-114.  

Alte studii au vizat formarea cuvintelor, cf. 

Formarea cuvintelor în dialectul istroromân, „Fonetică 

şi dialectologie‖, XXX, Bucureşti, 2011, p. 5-20, 

etimologia: Note de etimologie istroromână [åfina, 

åfiţa, âmpoi, mpoi, âmprevåle, âniurbå, ânjivoti, ânlic, 

ânmiså, âr¯e, âr¯a, âr¯av, båba, båbę, bât, bâzγ, beĉúγ, 

bes™da, blescav, -a, -o, bâutav, -a, -o, bògzná, bolánta, 

bólenta, borebit, borbit, morebit, bot, braγeşår, 

brageşine, briń, brińoviţa, bucuråzna, buşni, busni, 

buşnit, cabålnic, cafetast, -a, ca¯ę¯, cål, p. cåâ, caldå¯a, 

cåleţ, caligo, caheţ, cámila, camponeliţa, cánę, 

camičliv, cańól, cantir, cånγla, cåpâiţa, capÄzniţa, 

cârpa, cârpę, cârpi, cârpast, -a, clåmfa, cl™şte, câetva, 

cńac, coár, cocoşińaţ, pl. cocoşinţi, cucuâę¯, coγ, 

coléba, colorója, colorę¯, contrestę¯, copita, copitę, 

copno, coracni, cornoviţa, corúmba, corumbę, cotoråta, 

cotorna, crolę¯, crodiga, crompalo, crompav, crompast, 

crug, cruγ¯ę¯, cumar, cutiga, cutijina, cva, cvo¯ę¯] în 

„Buletin ştiinţific. Fascicula filologie‖, seria A, vol. 

XX, Baia Mare, 2011, p. 45-57; Note etimologice şi 

lexicale istroromâne [bucuråzna „corp, cur, fâer, 

mačúca, nevręme, răzănveţå, stăza, stănza, stanze, 

t§aca], în „Fonetică şi dialectologie‖, XXXII, 

Bucureşti, 2013, p. 185-191; istoria preocupărilor de 

dialectologie istroromână: Contribuţia cărturarilor 
istroromâni la cunoaşterea şi studierea dialectului 

istroromân, în volumul Studii de dialectologie, istoria 
limbii şi onomastică. Omagiu domnului Teofil Teaha 

(coordonare Maria Marin şi Daniela Răuţu), Bucureşti, 

Editura Academiei, 2012, p. 285-306; Dialectul 
istroromân în anchetele lui Ugo Pellis, în Bătrânul 

înţelept de la Pylos. Volum omagial dedicat lui Andrei 

                                                 
4
 Iniţial comunicare susţinută la al XI-lea Simpozion naţional de 

Dialectologie, Reşiţa, mai 2004. 
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Avram la 80 de ani (ediţie îngrijită de Ştefan Colceriu), 

Bucureşti, Editura Academiei, 2012, p. 77-86. 

Tot aici s-ar înscrie şi recenziile la: August 

Kovačec, Descrierea istroromânei actuale, Bucureşti, 

Editura Academiei, 1971, 230 p., în „Studii şi cercetări 

lingvistice‖, XXII, 1972, nr. 6, p. 640-643 şi la 

Antonio Dianich, Vocabolario istroromeno-italiano. 

La varietà istroromena di Briani (Bərščina), Pisa, 

Edizioni ETS, 2011, XL+, 199 p., în „Limba română‖, 

LX, 2011, nr. 4, p. 556-562. 

O atenţie deosebită am acordat conducerii unor teze 

de doctorat cu subiecte privitoare la studiul lexicului 

dialectului istroromân pe straturi etimologice. Rodul 

unor astfel de cercetări îl constituie Dialectul 

istroromân. Straturi etimologice din care a apărut 

partea I la Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 

2010, 418 p. (coordonator Vasile Frăţilă, coautor 

Gabriel Bărdăşan), partea a II-a aflându-se în redactare 

finală. 

Având în vedere amploarea demersului, lucrarea, 

după cum am specificat deja, este structurată în două 

părţi: prima este consacrată celor mai vechi straturi 

etimologice, cel latin moştenit (p. 73-346) având drept 

autor pe Gabriel Bărdăşan şi cel autohton (p. 347-415), 

autor V. Frăţilă, urmând ca partea a II-a să cuprindă 

împrumuturile din slava veche (V. Frăţilă), croată 

(Lucian Miclăuş), slovenă (Richard Sârbu), italiană şi 

germană (Ana-Maria Pop). 

Prin bogăţia faptelor de limbă supuse analizei, 

precum şi prin modalitatea de studiere a acestora pe 

straturi lingvistice, studiul lingviştilor timişoreni se 

vrea şi este „singular în sfera referitoare la lexicul 

dialectului istroromân‖ (p. 5). Aşa cum se arată în 

Cuvânt înainte, pe lângă prezentarea structurii 

etimologice a dialectului istroromân, intenţia autorilor, 

realizată deja în partea I a lucrării, a fost de a oferi şi o 

clasificare pe câmpuri semantice a fiecărui strat 

identificat, pentru a da şi „o imagine a realităţilor 

extralingvistice pe care le desemnează termenii 

istroromâni în arealul cercetat‖ (p. 6). 

Pe lângă studiul celor două straturi etimologice: 

latin moştenit (G. Bărdăşan) şi autohton (V. Frăţilă), 

partea I mai conţine şi o prezentare amplă a 

istroromânilor şi a idiomului vorbit de aceştia: 

Dialectul istroromân. Privire generală (p. 9-72)
1
, 

datorată lui V. Frăţilă şi un Cuvânt înainte semnat: 

Autorii. 
Cele două părţi ale operei lingviştilor timişoreni 

valorifică întregul material lingvistic existent cu privire 

la dialectul istroromân: lucrări lexicografice sau cu 

caracter lexicografic, atlase lingvistice (Atlasul 

lingvistic român, partea I, Atlasul lingvistic român, 

partea a II-a, Atlante linguistico italiano, ancheta lui 

Ugo Pellis, Istrorumunjski lingvistički atlas. Atlasul 

                                                 
1
 Partea aceasta a fost publicată şi în volumul Aromânii, 

meglenoromânii, istroromânii, aspecte identitare şi culturale 

(coordonator: Dr. Adina Berciu-Drăghicescu), apărut sub egida 

Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni, 

Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p. 633-694. 

lingvistic istroromân. Atlante linguistico istrorumeno, 

de Goran Filipi, articole şi studii, culegeri de texte, în 

vederea evidenţierii cu o cât mai mare acurateţe a 

configuraţiei etimologice a acestui idiom românesc 

sud-dunărean. 

În recenzia părţii I a lucrării Dialectul istroromân. 

Straturi etimologice, recenzie publicată în „Fonetică şi 

dialectologie‖, XXXII, 2013, p. 219-222, Ana-Maria 

Pop spune: „Istroromânii şi istroromâna í subiect 

pentru dezbateri aprinse, luări de poziţie mai mult sau 

mai puţin ferme, pentru cercetări şi studii de mai mică 

sau de mai mare întindere, toate au ca numitor comun 

şi cu o miză covârşitoare încercarea de reperare, 

recuperare şi păstrare a unui idiom românesc pe cale de 

a se stinge, căci, după spusele unui istroromân, Denis 

Şneler, înregistrat în autobuzul care ne ducea de la 

Rijeka la Jeiăn: «Se pâårde limba, se pâårde tot. ¬e aşå 

cum spur?»
2
  

Între aceste coordonate se înscrie şi lucrarea celor 

doi lingvişti timişoreni, aceasta „fiind rezultatul unui 

demers îndrăzneţ şi ambiţios de valorificare a 

întregului material lingvistic existent cu privire la 

dialectul istroromân...‖ (Ana-Maria Pop, lucr. cit., p. 

219). 

Valoarea lucrării semnate de cei doi lingvişti 

timişoreni a fost subliniată şi de academicianul croat 

August Kovačec, care, printre altele, în studiul 

Pierderile în lexicul istroromân în ultimul secol şi 

jumătate
3
, spune: „În perioada dintre cele două 

războaie mondiale şi după cel de-al Doilea Război 

Mondial, au apărut mai multe culegeri de texte 

dialectale, atlase lingvistice, glosare şi studii privind 

istroromâna. Toate datele referitoare la lexicul 

istroromân până în zilele noastre (inclusiv cele 

prezentate de Puşcariu) sunt prezentate în mod 

sistematic, precis şi cât se poate de exhaustiv în cartea 

celor doi profesori de la Universitatea de Vest din 

Timişoara, Vasile Frăţilă şi Gabriel Bărdăşan, 

Dialectul istroromân, consacrată în mod special 

elementelor de origine latină moştenite [şi adăugăm noi 

– V. F. – şi autohtone] din româna comună. Pentru 

dialectologia română şi pentru studierea dialectului 

istroromân, această splendidă carte are astăzi aceeaşi 

importanţă pe care au avut-o cele două volume de 

Studii istroromâne ale lui S. Puşcariu din anii 1920‖ (p. 

286). 

În altă parte A. K. afirmă: „Când or să fie gata cele 

două volume, ele or să reprezinte cununa de aur asupra 

celor trei volume clasice ale lui Puşcariu [...] În 

privinţa istroromânei, Universitatea din Timişoara face 

acum ceea ce instituţiile din Cluj au făcut în trecut‖. 

 

Vasile Frăţilă 

                                                 
2
 În dacoromână: «Dacă se pierde limba, se pierde tot. E aşa cum 

spun?» 
3
 Publicat în volumul In magistri honorem Vasile Frăţilă. 50 de ani 

de carieră universitară, Târgu Mureş, Editura Ardealul, 2012, p. 

274-303. 
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PERMANENŢĂ ŞI CONTINUITATE ROMÂNEASCĂ ÎN ARDEAL 
 

ub acest titlu doi cunoscuţi autori din Satu Mare, Ioan 
Corneanu şi Vasile Moiş, publică recent la editura Daya 
din Satu Mare (2014) o carte care trece în revistă toate 

problemele litigioase ale Transilvaniei şi ale relaţiilor ei cu 
vecinul de la vest, de la începuturile Evului Mediu până în 
prezent. E o carte care atestă vechimea şi continuitatea 
elementului românesc în zonă, începând cu perioada 
daco-geto-tracă până la ocupaţia romană în Dacia, retragerea 
aureliană şi organizarea primelor cnezate şi voivodate româneşti. 
Sunt luate în discuţie, printr-un apel continuu la izvoare şi surse 
istorice mai puţin utilizate toate problemele controversate privind 
etnogeneza poporului român şi a limbii române, dar şi 
stereotipiile şi falsurile puse în circulaţie de istoriografia maghiară 
spre a-şi acoperi vidul de informaţie şi a-şi legitima o falsă 
pretenţie asupra unui spaţiu teritorial care nu le-a aparţinut 
niciodată. În acest sens sunt de reţinut argumentele folosite pentru 
a proba faptul că ungurii nu sunt huni şi că revendicarea 
moştenirii lui Attila este fortuită, că mitul coroanei Ungariei este 
un fals, şi că descendenţii actuali ai Ungariei nu sunt descendenţii 
triburilor fino-ugrice. Autorii studiului arată că hunii au fost un 
popor de origine turcică, în timp ce ungurii sunt originari din 
zona asiatică a Munţilor Urali şi că la aşezarea lor în Panonia la 
896 s-au izbit de prezenţa unor populaţii amestecate de huni, 
gepizi, avari, slavi, şi mai ales de acei „patrorum romanorum‖ 
(vlahi) cu care s-au războit în est. Ba mai mult, unii dintre 
conducătorii triburilor maghiare s-au creştinat în rit bizantin, 
aducând de la Constantinpol pe episcopul Hyerotheus stabilit la 
Alba Iulia. Fiica căpeteniei de aici, Şarolta s-a căsătorit cu Gheza, 
având un fiu Vajik sau Voicu, care a devenit marele creştinator al 
ungurilor sub numele de Ştefan cel Sfânt. Faptele ungurilor au 
fost în continuare descrise foarte exact de notarul regelui Bela al 
III-lea, Anonymus, contestat de unguri tocmai pentru că atestă 
existenţa formaţiunilor româneşti ale lui Menumorut, Glad şi 
Gelu, organisme statale care îi împiedecă pe extremişti să afirme 
vidul de putere în Est. Exact şi documentat ni se prezintă şi 
ocuparea Transilvaniei de către maghiari şi etapele prin care 
trecut aceasta până la organizarea voievodatului, conchizând: 
„Voievodatul rămâne o instituţie specifică Transilvaniei, în cadrul 
regatului ungar, imprimând provinciei româneşti o dezvoltare 
deosebită de restul regatului feudal ungar, în tot timpul cât a făcut 
parte din el‖. Mai mult, după ocuparea Ungariei de turci şi 
transformarea Budei în paşalâc, Transilvania şi-a avut propria sa 
istorie autonomă, încheiată doar la 1868, odată cu acceptarea 
dualismului. Şi despre secui se spun lucruri interesante, care îi 
singularizează de unguri, cu toate că procesul de deznaţionalizare 
a fost intens. În aceeaşi măsură este demontat mitul 
propagandistic al Coroanei Ungariei „găzduit în Parlamentul 
maghiar pentru a susţine teoria unităţii teritoriilor aflate în trecut 
sub stăpânirea regatului medieval maghiar sau a Imperiului 
Habsburgic‖. Spre ironia istoriei cel mai mare rege al Ungariei a 
fost românul Matia Corvinul, rolul decisiv al părintelui său, Iancu 
de Hunedoara, în lupta antiotomană fiind bine subliniat, la fel ca 
rolul cultural al rudei sale umanistul Nicolaus Olahus, cel care a 
fost apreciat la superlativ de Erasmus din Rotterdam, făcând să 
renască în acelaşi timp ideea unei noi Dacii în mintea 
filoromânilor. 

Un loc important în economia cărţii acordă autorii teoriilor 
false ale lui Sulzer şi Roesler vehiculate de duşmanii poporului 
român, prin care se acrediteze ideea că strămoşii românilor n-au 
fost aici la venirea ungurilor. Deşi numeroşi istorici unguri s-au 
păstrat în nota adevărului istoric, precum Stephanus Kaprinai, 
care declară: „Românii în mod cert sunt locuitorii cei mai vechi 
în Transilvania, mai vechi decât ungurii şi saşii, ei au preluat 
diversele denumiri de localităţi de la daci, pe care i-au continuat‖. 
Pentru a demonstra trecutul acestora, cei doi autori invocă bogata 
tradiţie a Şcolii Ardelene, căreia îi rezervă un capitol distinct, prin 

sublinierea meitelor lui Inochentie Micu-Klein, Samuil Micu, 
Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Ioan Budai-Deleanu, care au 
făcut din Blaj centrul unei lupte politice şi ştiinţifice şi de 
renaştere culturală fără precedent, favorizată de promisiunile 
Casei de Habsburg de a scoate populaţia românească din situaţia 
mizerabilă în care o aduseseră legile urii de clasă şi de rasă 
maghiare. Scoşi în afara istoriei, prin nedreptele legi tripartite 
votate după răscoala lui Gh. Doja, românii încep abia acum lupta 
de afirmare şi emancipare naţională prin aceşti magistrali corifei, 
care fac să apară şi primul program politic românesc, cel din 
Supplex, program care ulterior a stat la baza celui adoptat de 
Partidul Naţional Român.  

Meritul acestei severe reexaminări istorice este aceea de a 
repune în discuţie, cu argumente şi pe bază de izvoare noi, toate 
pretenţiile absurde ale maghiarimii de la ora actuală. Teza 
principală a autorilor este aceea că astăzi cei care se numesc 
unguri sunt departe de a vorbi de un popor unitar, ci mai degrabă 
de un conglomerat de popoare diferite, deoarece, în urma unor 
cercetări genetice s-a constatat că 50% sunt slavi maghiarizaţi, 
cca 30% români maghiarizaţi, 15 % germani şi uralici şi 5% 
ţigani, chiar la venirea lor aici identificându-se doar 108 familii. 
În toată perioada ulterioară mixajul de populaţie a fost intens şi 
permanent, încât teoriile ultranaţionaliste nu au bază istorică. 
Acest lucru este documentat de autori şi prin faptul că unii dintre 
marii lor protagonişti, cum ar fi Sandor Petöfi, Lajos Kossuth, 
Jozef Bem, dar şi conducătorii comunişti Matyas Rakosi, Imre 
Nagy sau Janos Kadar nu au fost etnici maghiari. În plus, autorii 
demonstrează cu argumente demne de atenţie că maghiarii suferă 
de sindromul Stokckholm şi de „efectul Lucifer‖, fapt care îi face 
să nu poată judeca obiectiv fenomenele cu care se confruntă, 
falsificând şi deformând aprioric realitatea, explicându-se astfel şi 
„crimele abominabile comise de către fasciştii unguri împotriva 
unor oameni paşnici, lipsiţi de apărare‖. Prin această prismă sunt 
judecate şi eforturile maghiarimii în cadrul reformelor protestante 
şi calvine de a modifica baza demografică a Transilvania prin 
repetate atacuri, directe sau voalate, la substratul românesc ferm 
şi unitar al structurii etnice a Transilvaniei. Baza românească a 
Transilvaniei este demonstrată prin veritabile incursiuni exegetice 
în trecutul romanizat al Daciei, atunci când cele două monumente 
celebre, Columna Traiană şi Adam Clissi sunt chemate să depună 
mărturie pentru romanitate. În sprijinul acestei axiome sunt aduse 
şi concluziile unor investigaţii de ordin genetic şi paleogenetic 
privind genomul Europei întreprinse de cecetătorii Georgeta 
Cardoş, director al Centrului de genetică medicală „Personal 
Genetics‖, şi Alexander Rodewald din Hamburg, care au studiat 
populaţiile europene pe bază de ADN uman, prin care s-a 
demonstrat că Transilvania „a fost rezervorul, receptacolul din 
care ei/românii – n.n/ au plecat spre celelalte provincii 
româneşti‖, probându-se relaţii genetice apropiate între români, 
greci şi italieni (prin intermediu tracic) şi despre „continuitatea 
incontestabilă a poporului român pe aceste meleaguri‖.  

Iată concluzia cea mai importantă a cărţii semnate de Ioan 
Corneanu şi Vasile Moiş, carte menită să combată pretenţiile 
autonomiste şi revizioniste ale unor grupuri etnice abuzive şi 
răspunsul ştiinţific cel mai clar care li se poate da. Slăbiciunea nu 
vine, după opinia lor, din trecutul istoric şi cultural al poporului 
român din Transilvania pe care l-a ilustrat cu prisosinţă, ci din 
slăbiciunea internă dovedită astăzi de acţiunea unor „mitocani 
politici‖ ajunşi în fruntea bucatelor, „hoţii îmbogăţiţi de pe urma 
agresiunii concentrate asupra banului public‖, cei care cunosc 
„toate fărădelegile, toate învârtelile şi toate făţărniciile din 
ogradă‖, în stare „să o vândă şi pe mamă-sa pentru un pumn de 
arginţi‖. Împotriva lor ne îndeamnă să luptăm şi să luăm atitudine 
fermă cartea celor doi patrioţi sătmăreni. 

Mircea Popa  

S 
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TEODOR ARDELEAN – O VIAŢĂ SUB SEMNUL ASTREI 
 

unt oameni al căror traseu existenţial este dens, 

agitat, presărat cu rodiri şi ctitorii exemplare, atât 

în domeniul strict al specializării sau al profesiei 

de bază, cât şi în cel administrativ sau politic. Ei au o 

înţelegere superioară a lucrurilor, sunt mari patrioţi şi 

foarte buni creştini. Se detaşează rapid de faptele 

minore, întrucât au vocaţia marilor împliniri, a lucrului 

bine gândit şi bine făcut. Nu se pierd în mărunţişuri şi 

realizează întotdeauna ceea ce-şi propun. Sunt generoşi, 

iar un dialog cu ei este reconfortant şi generator de 

optimism. De aceea pot 

privi înapoi cu mândrie şi 

cu satisfacţie, bilanţul lor 

fiind pozitiv, antrenant şi 

grăitor. Dintr-o astfel de 

categorie, rară, ce-i drept, 

face parte domnul dr. 

Teodor Ardelean, 

intelectual de largă 

deschidere, al cărui parcurs 

profesional şi politic s-a 

intersectat de nenumărate 

ori cu traiectoria Asociaţiei 

Transilvane pentru 

Literatura Română şi 

Cultura Poporului Român, 

al cărui membru şi militant 

activ este de multă vreme. 

Domnul dr. Teodor 

Ardelean este directorul 

Bibliotecii Judeţene „Petre 

Dulfu‖ Baia Mare – cea mai 

mare bibliotecă 

departamentală din ţară – 

instituţie exemplară de 

cunoaştere, creată după o concepţie proprie şi 

contribuind din plin la ridicarea nivelului de informaţie 

şi cultură al populaţiei judeţului şi – fără nicio exagerare 

– la însăşi emanciparea naţiunii. Graţie unei 

personalităţi puternice şi unei concepţii moderne, active 

şi lucrătoare în legătură cu locul şi rolul bibliotecilor 

publice în viaţa comunităţii, ale cărei linii de forţă se 

regăsesc în filosofia şi programul ASTREI, domnul dr. 

Teodor Ardelean a inclus instituţia pe care o conduce cu 

implicare şi dăruire într-un important curent ce vizează 

cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor naţionale, 

popularizarea marilor valori din toate domeniile vieţii 

româneşti: ştiinţă, literatură, artă, economie, politică etc. 

La Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu‖ Baia Mare se 

lansează lucrări importante ale unor personalităţi larg 

apreciate nu doar pe plan naţional, ci şi internaţional, au 

loc nenumărate întâlniri, dezbateri, simpozioane, 

conferinţe etc., al căror impact asupra accentuării 

sentimentelor patriotice şi a dezvoltării conştiinţei de 

neam este benefic, dătător de optimism şi de încredere 

în potenţialul creator uriaş al naţiei. Se cuvine să 

menţionăm că sufletul, iniţiatorul şi moderatorul celor 

mai multe acţiuni de acest gen este tocmai directorul 

Bibliotecii Judeţene, domnul dr. Teodor Ardelean, care 

conduce destinele Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu‖ 

Baia Mare din anul 1990, cu o întrerupere de patru ani 

(1992-1996), când a activat ca senator PUNR în 

Parlamentul României, perioadă în care a îndeplinit o 

seamă de responsabilităţi de anvergură naţională: 

preşedinte al Comisiei de 

politică externă din Senatul 

României, vicepreşedinte al 

Senatului, preşedinte al 

Comisiei de privatizare, 

coordonator al activităţii 

Fondului Proprietăţii de 

Stat etc.  

Majoritatea activităţilor 

şi evenimentelor 

socioculturale în care este 

implicat domnul dr. Teodor 

Ardelean pot fi evaluate 

prin unităţile de cuantificare 

ale ASTREI. Demne de 

remarcat sunt preocuparea 

consecventă în direcţia 

realizării unei solidarităţi 

spirituale a întregii naţiuni 

şi atenţia specială îndreptată 

către românii aflaţi în afara 

graniţelor ţării. Pentru 

aceştia a înfiinţat zece 

biblioteci, depăşind, de 

departe tot ce au întreprins, 

în acest domeniu, ministerele noastre de externe şi de 

cultură de după decembrie 1989. Domniei Sale, direct, 

şi nu vreunui guvern, minister sau departament care-i 

are, chipurile, în grijă pe românii de pretutindeni, sunt 

adresate sentimentele de mulţumire şi recunoştinţă ale 

comunităţilor româneşti de pe multe meridiane ale 

globului, care acum pot citi literatură şi studii de 

specialitate în limba maternă. Prin grija şi eforturile 

domnului Teodor Ardelean au luat fiinţă următoarele 

biblioteci: Biblioteca „Transilvania‖ şi Biblioteca 

„Maramureş‖ – ambele la Chişinău în Republica 

Moldova, Biblioteca „Mihai Eminescu‖ în cadrul 

Institutului Cultural Român din Budapesta, Biblioteca 

„Ioan Alexandru‖ din Glasgow – Scoţia, cărora li se 

adaugă bibliotecile din localităţile Biserica Albă – 

Ucraina, Montreal – Canada, cele de pe lângă 

Universităţile din Salamanca şi Alicante, cea din cadrul 

Institutului Multicultural din Alcala de Henares şi cea 

de pe lângă Biblioteca Municipală din Coslada – toate 

S 
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patru în Spania. Pe această linie se înscrie şi activitatea 

Domniei Sale ca redactor-şef al „Familiei române” – 

revistă de cultură şi credinţă românească, având 

colaboratori din numeroase ţări şi fiind distribuită 

comunităţilor de români stabiliţi în diferite state ale 

lumii, precum şi tuturor ambasadelor, consulatelor 

României, episcopiilor, mitropoliilor şi protopopiatelor 

româneşti din străinătate, ea prestând cele mai grăitoare 

servicii de reprezentativitate cognosciv-imagistică în 

ochii tuturor românilor peregrinaţi pe meridianele lumii. 

Domnul dr Teodor Ardelean este autor a mai multor 

cărţi, a elaborat numeroase prefeţe, postfeţe şi a îngrijit 

mai multe antologii, este redactor responsabil sau editor 

al câtorva lucrări importante, a iniţiat şi coordonat 

aproape o sută de programe culturale soldate cu 

publicare de volume, are peste două sute de articole în 

tomuri colective sau în periodice, a susţinut peste 

şaptezeci de comunicări ştiinţifice la manifestări 

naţionale şi internaţionale; în diferite lucrări şi în presa 

autohtonă adună aproximativ 1500 de referinţe critice şi 

menţiuni etc., etc. Dacă ar fi optat pentru cariera 

universitar-academică – şi o poate face oricând – grila 

de promovare l-ar fi plasat de mult în postura de 

profesor.  

Recent i s-a conferit domnului dr. Teodor Ardelean 

titlul de comandor al Ordinului Militar de România, 

titlu care se aşază maiestuos alături de cele aproximativ 

cincizeci de ordine şi distincţii primite de-a lungul 

timpului, dintre care se impun a fi amintite aici măcar 

câteva: Ordinul Meritul Cultural în rang de cavaler 

(2004), premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române 

(2011), Distincţia Culturală a Academiei Române 

(2013), titlul de doctor honoris causa al Universităţii de 

Vest „Vasile Goldiş‖ din Arad (2014). Şi suntem 

convinşi că seria este departe de a fi încheiată… 

Multe din numerele revistei „Familia română‖ 

vădesc o preocupare accentuată a colectivului 

redacţional pentru reflectarea activităţii diferitelor 

despărţăminte ale ASTREI, precum şi a importanţei 

acestei entităţi în procesul dificil al afirmării noastre 

naţionale. Sunt de amintit, în acest sens, prezentarea 

unor publicaţii ASTRA, (nr. 3 /60/, anul XV, septembrie 

2011 al „Astrei blăjene‖ şi nr 1-2, anul VII, 2010 / 2011 

al „Astrei clujene‖ în cadrul rubricii Astra 150 din 

„Familia română‖, nr. 44 din februarie 2021, precum şi 

articolul reputatului astrist prof. univ. dr. Mircea Popa 

Începuturile asociaţionismului feminin din 

Transilvania, publicat în nr. 46 din septembrie 2012. Pe 

această linie se înscrie în totalitate numărul 51 al 

revistei „Familia română‖, a cărui secvenţă de bază este 

dedicată Centenarului Aurel Vlaicu. Ideea realizării 

acestui număr, aparţine, fireşte, domnului dr. Teodor 

Ardelean şi trebuie pusă în legătură cu tema generoasă a 

Adunării Generale a ASTREI (Aurel Vlaicu şi 

Asociaţiunea ASTRA), care a avut loc între 13 şi 15 

septembrie 2013 la Orăştie şi Geoagiu.. Numărul 52 al 

revistei, subîntitulat simbolic Astra Năsăud Rediviva, 

redă detaliat istoricul şi activitatea exemplară a 

Despărţământului Năsăud al ASTREI, iar în numărul 

dublu, 53-54, din aprilie-septembrie 2014, dedicat 

Colegiului Naţional „Andrei Şaguna‖ Braşov, şcoala 

românească cu cele mai mari rodiri academice, găsim 

numeroase referiri la mari personalităţi astriste, cum 

sunt Timotei Cipariu, Andrei Şaguna, Octavian Goga, 

Alexandru Surdu etc. 

Ataşamentul lui Teodor Ardelean faţă de valorile 

ASTREI reiese şi din aceea că a fost cuprins într-un 

program de conferinţe iniţiat de Biblioteca ASTRA din 

Sibiu, înscriindu-şi astfel numele printre cei mai distinşi 

intelectuali ai ţării: Constantin Noica, Paler Octavian, 

Mircea Păcurariu, Antonie Plămădeală, Alex 

Ştefănescu, Mircea Braga, Ştefan Pascu etc. Conferinţa 

întitulată Limba înainte de toate şi în toate accentuează 

locul şi rolul limbii în marea simfonie a sufletului 

naţional românesc, evidenţiind totodată implicarea 

ASTREI în realizarea unităţii materiale şi spirituale a 

poporului român. Se ştie, de asemenea, că dr. Teodor 

Ardelean a primit premiul „Ion Petrovici‖, al 

Academiei Române pentru lucrarea Limba română şi 

cultivarea ei în preocupările ASTREI, apărută în anul 

2009, la Editura Limes, din Cluj-Napoca. Fiind la 

origine o teză de doctorat elaborată în coordonarea 

ştiinţifică a regretatului profesor universitar dr. 

Gheorghe Pop din Baia Mare – un fost mare astrist, 

cartea premiată de Academie se situează din punct de 

vedere tematic la interferenţa mai multor discipline 

revelatoare pentru personalitatea autorului: 

sociolingvistica, filosofia, istoria etc. şi conţine o parte 

dintre cele mai frumoase gânduri şi aprecieri ce s-au 

rostit şi scris în perimetrul lingvistico-istoric românesc 

la adresa ASTREI ca entitate socioculturală, spirituală, 

ştiinţifică de primă mărime, căreia noi, ardeleni, îi 

datorăm, poate, mai mult decât credem. 

Am evidenţiat în rândurile de faţă doar câteva dintre 

realizările reprezentative ale domnului Teodor Ardelean 

care pot fi puse sub semnul magic al ASTREI. Ele sunt, 

fără îndoială, mult mai numeroase şi în continuă 

sporire, căci pornesc din mintea şi inima unui om 

pentru care idealurile ASTREI au devenit de multă 

vreme adevărate repere comportamentale. 

 

Conf. univ. dr. Ştefan Vişovan 
Baia Mare 
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UN „REGAL” AL LIMBII 
 

 adevărat, eu scrisesem cu propria mână la sfârşitul 

articolului publicat în precedentul număr al revistei: 

„va urma‖. Mă împăcasem, însă, între timp, cu 

gândul renunţării, mai ales că – încheindu-l şi 

expediindu-l redacţiei în importanta zi de 25 Octombrie, Ziua 

de Naştere a ultimului Rege al României încă în viaţă, Mihai 

I (dea Domnul să nu fie ultimul!) – mi s-a ivit fericita ocazie a 

unei încheieri, de care sunt foarte mulţumit în sufletul meu, cu 

urarea irezistibilă, ce se impunea de la sine: LA MULȚI ANI, 

MAIESTATE!‖  

Căci, într-adevăr, ce merita să mai adaugi după o 

asemenea solemnă şi „regală‖ încheiere?! 

Dar – aşa cum se ştie de către noi toţi, mai întotdeauna dă 

târcoale „pe-aproape‖ câte un asemenea „dar‖ – când deschid, 

nu doar cărţi, ci chiar monumentale cărţi, tratate, dicţionare 

împănate cu monumentale semnături ale unor mari 

personalităţi, unele din chiar câmpul sacru al literelor române 

– mi se pare că a nu continua explorarea şi exploatarea unui 

asemenea filon de aur, ce se impune ca model, ar înseamna 

nu numai a abandona, ci chiar a trăda misiunea ce mi-am 

asumat-o: ecologizarea limbii, fiinţă vie, ce se dovedeşte atât 

de fragilă şi vulnerabilă. Scrisesem undeva (ceea ce au 

remarcat şi alţii) că mi-am asumat de bună voie şi nesilit 

misiunea aceasta a devirusării şi asanării limbii (române, 

desigur!) la toate nivelele, „de la opincă până la vlădică‖. 

Membri din redacţia periodicului clujean „Oraşul. Revistă de 

cultură urbană‖, în care deţin o asemenea rubrică permanentă, 

îmi recomandă frăţeşte să mă menţin la nivelul „opincă‖; 

„acolo-s cei mulţi, lor să le fii de folos, nu te-ncumeta, nu te 

pune-n poară cu nivelul „vlădică‖, unde ai de-a face cu mari 

somităţi, dar puţini la număr, pe care nici n-o să-i convingi, 

nici n-o să-i învingi, care n-o să-ţi urmeze cât, poate, o să-ţi 

cauzeze... mai ştii ce?!‖. 

Simt unda de solidaritate, chiar prietenie, ce vine dinspre 

ei. Au dreptate, fireşte, pe de o parte. Dar, pe de alta, cititorii 

cei dinspre „opincă‖ privesc în sus spre scriitorii de rang 

„vlădică‖, pe care-i pot lua drept modele demne de urmat cu 

abaterile lor cu tot. Şi-atunci?  

Fiind „cel ce gândeşte singur şi scormone lumina [...]‖, 

vorba poetului
1
, eu am hotărât să mă raliez principiului 

modern şi democratic: fără discriminări de niciun fel, nici 

pozitive, nici negative. Frontal! Şi dacă nu „de la opincă pînă 

la vlădică‖, atunci, invers: „de la vlădică până la opincă‖! 

Numai limbii române să-i fie bine; numai ei să i ne 

prosternăm, căci – de la Eminescu citire! – „limba e stăpâna 

noastră!‖. 

„Şi împăratul trebuie să se supună gramaticii!‖, spune 

dictonul latin. Permiteţi-mi să adaug: „Şi preşedinţii!‖. 

* 

I.1. Mai deunăzi dau peste un monumental dicţionar. Cel 

mai „academic‖ cu putinţă, dicţionar al tuturor membrilor 

Academiei Române, de la înfiinţare până la zi
2
. Ajuns la a 

                                                 
1 V. Tudor Arghezi, Cel ce gândeşte singur, în Versuri, Bucureşti, 

ESPLA, 1959, p. 402-403. 
2 v. RUSU, dr. Dorina R., Membrii Academiei Române. Dicţionar 

1866 – 2003, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, cu un cuvânt înainte 

de Academician Eugen Simion, Preşedintele Academiei Române, 

Editura Enciclopedică & Editura Academiei, Bucureşti, 2003, 1860 

p., (format A4). 

III-a ediţie, Dicţionarul s-a bucurat de un „cuvânt înainte‖ 

semnat, fireşte, de însuşi Preşedintele Academiei Române 

de-atunci. 

Nimic mai normal.  

Anormal e numai faptul că-n „cuvântul înainte‖ (doar 

câteva pagini) apar, nu pur şi simplu nişte greşeli. Sunt 

convins că autorul lor nu le consideră aşa. Nu-s „simple 

greşeli‖, ci abateri de la sistemul gramatical, respectiv 

sistemele limbii române, dintre care cel aici ignorat, al 

articulării, merită să fie prioritar diagnosticat şi tratat ştiinţific 

(desigur, într-un studiu special; aici doar îl identificăm). Iată 

câteva mostre din acest „cuvânt înainte‖: 

– „Ion Ghica a fost ales în 1879 PreşedinteLE Academiei 

[...]‖ (în loc de: preşedinte AL...); 

– „[noua ediţie o] să includă noiI veniţi în Academia 

Română‖ (în loc de: nou veniţiI...)
3
; 

– „Rolul esenţial al unEI AcademiEI este şi rămâne acela 

de a studia limba [...] naţională‖,  

abatere care, de asemenea, vizează sistemul articulării – dubla 

articulare: *O academiA / *unEI AcademiEI –, virusare mai 

puţin obişnuită, dar mai frecventă cu cât coborâm spre 

păturile de jos ale vorbitorilor (mai spre „opincă‖). 

Cât priveşte prima abatere („...a fost ales...preşedinteLE 

Academiei...‖) facem menţiunea că, la acest autor, ea nu e 

deloc o rătăcire întâmplătoare (ci un aspect cercetat, despre 

care s-a scris
4
), din moment ce s-a putut constata că e prezentă 

în idiostilul
5
 preşedintelui (în operele sale scrise, ca şi-n 

discursurile, în interviurile sale din mass-media: „m-am simţit 

bine ca PreşedinteLE Academiei‖ – declaraţie de 

autosatisfacţie repetată (!) în faţa mai multor canale tv., ca 

şi-n presa scrisă, la încheierea mandatelor sale prezidenţiale). 

Aproape şocant, dar adevărat. 

Din păcate, nici un progres faţă de limbajul „alesului‖ 

unei comune, al unui oraş, al unui municipiu, care (mulţi 

dintre ei) declară cu emfază că semnează „ca primarUL‖ (în 

loc de:... ca primar AL comunei, oraşului...)
6
. Construcţia 

derutează, conţine ambiguităţi, prin aceea că apropie periculos 

de mult elementul predicativ suplimentar de funcţia de 

subiect (...a fost ales preşedintele...), respectiv de cea a 

complementului de mod comparativ (m-am simţit bine ca 

preşedintele...). 

Cuvântul înainte la acest academic Dicţionar mai 

săvârşeşete cîteva abateri. Le vom analiza cu alt prilej. Am 

preferat, precum afirmam mai sus, alegerea şi diagnosticarea 

cu prioritate al acestei grave abateri referitoare la articulare, 

care nu-i o simplă greşeală, nici o sumă de simple greşeli, ci 

breşă în sistem. 

                                                 
3 V., pentru un fundament gramatical cât de cât extins al acestei 

abateri, lucrarea noastră Articole şi studii, vol. II, Ed. Risoprint, 

Cluj-Napoca, 2006, capit. „Cultivarea limbii‖, p. 213 – 228. În 

continuare: Articole şi studii, vol. p. 
4 V. infra, nota 7. 
5 „stilul individual‖ (NDUR/08, sv.idiostil – v. abrevierea în nr. 

precedent al revistei).  
6 Pentru un fundament gramatical extins, v. articolul nostru serial 

„Semnez ca primarUL (I), (II), (III)!‖, în „Oraşul. Revistă de cultură 

urbană‖, Cluj-Napoca, anul V (2010), nr. 17 – 18; nr. 19 şi nr. 20, 

precum şi în Articole şi studii, vol. III, p. 159 – 175. 

E 
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În întreaga Carte Regală de Bucate
1
, spre cinstea ei, nu 

vom putea găsi o frază care să ateste această compromiţătoare 

abatere, sau altele, de la sistemul morfosintactic al limbii 

române. Ceea ce reprezintă un prim mare merit al acesteia: 

conformitatea cu sistemul gramatical. 

 

II. Alte constatări. 

1. De sute de ori întâlnim (vorba aia, „la tot pasul‖), la 

toate nivelele de comunicare între noi, devierea 

degenerescentă a cazului dativ spre genitiv, încurcându-l, 

dezinformându-l pe cititor/ascultător/privitor la tv., de tipul: 

– „accidentul s-a datorat vitezei şi *A neatenţiei la volan‖ 

(canale tv.) 

– „Rusia a tăiat gazeLE *Ucrainei‖ (burtieră – 

„Realitatea‖ tv./16 VI 2o14); 

– „Nu aruncaţi mărgăritarele *porcilor!‖(proverb); 

– „... s-a-ntâmplat datorită temperaturii excesive şi *A 

precipitaţiilor” (canale tv.) etc. 

Nu, însă, în C.R.B., din care cităm: 

„Charles a avut mereu o afecţiune pentru România. El 

este cel care a atras atenţia Europei şi lumii întregi privitor la 

distrugerea satelor româneşti şi a patrimoniului cultural, în 

anii ‗80 [...]‖ (p. 74/2/3); (nu:...a atras atenţia Europei şi *A 

lumii întregi...); 

„Copilului cu care am venit [la masă ca invitaţi] îi vom 

face observaţie acasă, ca şi soţului, care a depăşit numărul 

acceptabil de pahare‖ (p. 103/4) etc.; 

2. Pentru foarte mulţi români genitivul sintetic se 

confundă cu cel analitic (având prepoziţia A în faţa 

numeralelor şi a altor „cuantificatori‖, care nu admit 

flexarea): 

– „el este nepotUL *AL doi miliardari‖;  

– „...DoctoriI H.C. *AI patru universităţi‖; 

– „Astfel fetiţele orfane devin moştenitoareLE *ALE 

patru bunici” etc. 

C.R.B. este, însă, ferm ancorată în sistemul cazual 

românesc, scriind:  

„Regina Sofia şi Regele Juan Carlos sunt bunicii A opt 

nepoţi‖ (p. 82/2/1), (nicidecum:... buniciI *AI opt nepoţi). 

3. Multora dintre românii vorbitori/scriitori (de toate 

nivelele) le „scapă‖ pronumele scurte de dativ şi/sau acuzativ 

în poziţiile în care, conform sistemului sintactic, acestea sunt 

obligatorii: 

– „Corifeii ASTREI *au adunat în jurul lor pe cei mai 

buni patrioţi români‖ (pentru: I-au adunat pe cei mai buni...); 

– „*alegătorilor politicienii corupţi *au trimis acasă 

cadouri/pachete de alimente‖ (pentru: LE-au trimis...) etc.; 

Mai ales acolo unde cele două tipuri de pronume scurte se 

apropie, se îngemănează, unul dintre ele (ori dativul, ori 

acuzativul), de regulă, „se pierde‖ la standardele neexigente 

ale limbajului comun: 

– „interesante jucării *S-au oferit copiilor” (în loc de:... 

LI S-au oferit...; 

– „Domnule, Măria Ta,  

Tu pe greci nu-i asculta, 

Căci capul ȚI-or mânca‖ (versiune V. Alecsandri)
2
 (în 

loc de:...capul ȚI L-or mânca) etc. 

                                                 
1 Introducem, în continuare, abrevierea: C.R.B. 
2 Ap. Neagu Giuvara, Între Orient şi Occident. Țările române la 

începutul epocii moderne (1800 – 1848). Traducere din franceză de 

Maria Carpov, ed. a VII-a, Ed. Humanitas, Bucureşti, [1995, 2002, 

Nu este şi cazul C.R.B., care nu se-mpiedică niciodată în 

asemenea construcţii: 

„Nu uitaţi: pastele LI SE servesc musafirilor la masă, 

direct din platoul mare‖ (p/61/2.4). 

(nu: pastele *LE servesc musafirilor...; nu: pastele *SE 

servesc musafirilor..., variante acceptabile la standardele 

„suficienţei‖ exprimării comune, ci:...LI SE servesc 

musafirilor...! – cel mai înalt standard atins de sistemul 

sintactic al limbii române.) 

4. Sunt puţini cei ce disting topica unui asemenea 

pronume scurt (de dativ şi de acuzativ) faţă de un verb la 

imperativ vs.indicativ persoana a II-a singular şi plural. Şi 
aici avem de-a face cu o chestiune de mare fineţe în uzajul 

limbii române. Ne referim doar la persoana a II-a şi doar la 

topica pronumelor scurte, întrucât imperativul are, precum 

ştim, numai această persoană, a II-a singular şi plural, iar 

topica dativelor şi acuzativelor lungi nu implică problema în 

discuţie. 

Cei mai mulţi dintre noi spunem şi scriem propoziţii 

imperative, de tipul: 

– „Ia apa fiartă şi *O toarnă peste cafea‖ (pentru corecta 

topică:... şi toarn-O!...); 

– „începe-ȚI lucrul şi *ÎL duci la capăt‖ (pentru: 

începe-ȚI-L şi du-ȚI-L la capăt!); 

– începeţi-VĂ lucrurile şi *LE duceţi la capăt‖(corect:... 

şi duceţi-VI-LE la capăt!). 

Nu se-ntâmplă asemenea confuzii în C.R.B., precum se va 

demonstra prin citatul următor: 

„Luaţi rulourile şi treceţi-LE prin făină, prin oul bătut şi 

prin pesmet!‖ (p. 113/1/3). 

Mare fineţe morfologică, precum spuneam: luaţi rulourile 

şi LE treceţi... ilustrează (corect) modul indicativ; dar numai 

în topica: luaţi-LE şi treceţi-LE...! verbele sunt la imperativ, 

iar propoziţiile numai astfel devin imperative corecte (rostite 

imperativ şi încheiate, ortografic, cu semnul imperativ (!), 

numit şi „al exclamării‖, după standardele în vigoare ale 

morfosintaxei româneşti. Standarde pe care cred că nu ni le-ar 

putea impune ca model chiar orice „Carte de bucate‖. Doar 

una „Regală‖!  

Totul duce spre aşa-numitul „simţ al limbii‖
3
, despre care 

pomeneam şi-n numărul precedent al acestei reviste (p. 18, 

nota 10). 

5. Şi modul participiu pune probleme multor „bordeie‖şi 

condeie, „de la opincă până la vlădică‖. Ne vom referi doar la 

participiul „adjectivizat‖ (greşit numit de unii şi unele 

gramatici „participiu acordat‖, din moment ce tocmai 

acordarea/neacordarea acestuia cu substantivul creează 

buclucul pe care-l vom diagnostica şi, sperăm, trata aici). Este 

vorba de cazul oblic (genitiv/dativ) feminin singular, care – 

buclucaş în mai multe aspecte – este omonim cu pluralul.  

Mulţi români zic şi scriu: 

– „Familia tinerEI rănitĂ de tencuiala căzută a acuzat 

Primăria Capitalei...‖(B1 tv/17 V 2014) (în loc de:... tinerEI 

rănitE..., căci rănită e doar tânăra, nu întreaga ei familie);  

– „... amintirea pâinii mâncatĂ la străin‖ (pentru:... pâinII 

mâncatE...); 

                                                                              
2005, 2006, 2oo7, 2008] 2009 (435 p.), p. 95/5. 
3 Pentru un fundament gramatical necesar şi suficient în această 

chestiune, v. serialul nostru de articole cu acest titlu: Simţul limbii... 

(I), (II), (III), (IV), în „Revista Română. Revistă a românilor de 

pretutindeni‖, Iaşi, anul XVII (2o11), nr. 4(66) ş.u. 
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– „Aflăm de pe coperta cărţii cititĂ că...(corect, credem:... 

coperta cărţII cititE...) etc., 

Încât, ca cititor/ascultător, eşti pus în mare dificultate: 

oare, cartea, sau doar copertA (cărţii e) cititĂ?!; oare, pâinea, 

sau... amintirea (pâinii a fost) mâncatĂ?! etc. 

Nicio ambiguitate de acest tip nu se află-n C.R.B., care, 

nezmintit, rămâne fermă şi corectă până la capăt în asemenea 

construcţii sintactice româneşti, dintre care cităm: 

„Cei care ne înconjoară sunt acum bine puşi la punct din 

punct de vedere profesional, în ciuda medieI de vârstă foarte 

scăzutE‖ (p. 186/2/3). 

Fraza chiar merită un scurt comentariu. 

Deşi între regentul în genitiv (mediei) şi subordonat 

(scăzute) se interpune un acuzativ feminin singular, care 

„tentează‖ aproape irezistibil subordonatul să i se „supună‖ 

prin acord, fiind şi semantic acceptabilă sintagma imprevizibil 

ivită (*vârstĂ scăzutĂ), totuşi, autoarea C.R.B. (bine „şcolită‖ 

de... consilierii săi) rezistă tentaţiei, oferindu-ne, prin acordul 

în cazul oblic (medieI...scăzutE) – nu prioritatea „forţei de 

atracţie‖
1
 a vecinătăţii/contiguităţii (*vârstĂ scăzutĂ) – ci 

forţa legitimităţii, a logicii sintagmei. Altfel spus, în C.R.B nu 

învinge „dreptul forţei” de atracţie semantică a „vecinătăţii 

apropiate‖, ci „forţa dreptului‖ (legic şi logic), a structurii 

sintactice coerente, indestructibile: (în ciuda) medieI (de 

vârstă foarte) scăzutE! 

Iată-ne plonjând în limbajul diplomatic/politic titulescian
2
, 

promovând prin limbă acest principiu forte din perioada de 

aur a Marii Românii monarhice democratice interbelice, când 

„Vocea României‖ chiar conta în Europa!! 

Altmintrelea, comentabil ar fi citatul din punctul de 

vedere al repetării infructuoase a cuvântului... PUNCT în 

două locuţiuni verbale alăturate, foarte uzuale: a pune la 

punct şi din punct de vedere. Dar aspectul depăşeşte cadrul 

analizelor ce ni le-am propus aici. 

6. Se numără cu sutele confuziile induse de construcţiile 

sintactice comparative cu locuţiunea „... CA ŞI...‖, construcţii 

care l-au întărâtat pe marele filozof Gabriel Liiceanu până la 

furie, când scria: „îi dispreţuiesc pe toţi cei care spun ‗CA ŞI 
frate mai mare [cred că se gândea la sovieticul „big 

brother‖]‘, ‗CA ŞI student‟, încât […] auzind aceste grozăvii, 

devin violent. Visez ca la fiecare ‗CA ŞI‘ greşit folosit să pot 

da palme‖
3
. 

Se aude de nenumăărate ori şi se scrie: 

– „*CA ŞI Guvernator al Deltei, am decis...‖; 

– „Vă felicit *CA ŞI primar/*CA ŞI primarUL 

municipiului nostru...‖; 

– „*CA ŞI student la Moscova, Ion Iliescu a scris un 

articol intitulat „Fericirea de studia în URSS‖! etc.  

În realitate, există o construcţie sintactică comparativă 

validă, care presupune două stări de lucruri (referenţi 

distincţi) care se compară între ele: 

„La vânătorie, CA ŞI la multe altele, eu mă pricep. 

Odobescu‖ (NDUR/08, p. 1613); 

                                                 
1 Despre care am scris. V. supra, nota precedentă, 9. 
2 Nicolae Titulescu, marele diplomat român din perioada 

democratică, interbelică, primul Preşedinte (în primele două 

legislaturi) al „Ligii Naţiunilor‖ cu sediul la Geneva (premergătoarea 

Organizaţiei Naţiunilor Unite de astăzi), a rămas celebru şi prin 

dictonul de cea mai largă audienţă în politica internaţională: „Nu 

Dreptul Forţei, ci Forţa Dreptului‖! 
3 V. G. Liiceanu, Întîlnire cu un necunoscut, Humanitas, Bucureşti, 

2010, p. 87-88 

„Îmi pari frumoasă, CA Ş-altădată. Alexandrescu‖ 

(Ibidem); 

„Scrisul, CA ŞI vorbitul, poate alina durerile sufleteşti‖ 

(O. Paler); 

Ce-l supăra pe marele filozof şi nu numai pe el, este o 

pastişă, un „tic verbal‖ găunos, inestetic şi păgubos. O foarte 

discutabilă „justificare‖ a menţinerii aici a acestui ŞI (din CA 

ŞI) o reprezintă tendinţa de „zădărnicire‖(prin intruziune) a 

cacofoniilor neintenţionate
4
, de tipul: *CA Coleg/CA 

CONsătean/CA Cavaler etc., care devin, astfel: *CA ŞI 

COleg, *CA ŞI CAvaler etc. Corecta „ocolire‖ a cacofoniilor 

de acest tip dispune, însă, de alte mijloace, mai eficace, asupra 

cărora vom reveni cu alt prilej. 

CA student, CA frate (mai mare), CA primar (al 

municipiului) etc. reprezintă construcţia necesară şi suficientă 

a elementului predicativ suplimentar, altfel denumit şi 

complement al calităţii, unde adverbul CA este echivalentul 

semantic şi sintactic al locuţiunii prepoziţionale în calitate 

de
5
. Cele două tipuri de construcţii se confundă descurajant de 

frecvent şi, evident, aceasta trebuie combătută. 

Surprinzător, C.R.B. nu săvârşeşte confuzia niciodată: 

„Copilului cu care am venit îi vom face observaţie acasă, 

CA ŞI soţului, care a depăşit numărul acceptabil de pahare‖ 

(p. 103/4); 

„Charles [...] a dovedit dragostea şi simţul datoriei faţă de 

familia şi ţara lui, CA ŞI pentru întregul Commonwealth, pe 

care puţină lume îl cunoaşte aşa cum îl cunoaşte el‖(p. 

74/1-2); 

„Sofia [a Spaniei] a fost mereu ataşată de copii şi s-a 

purtat minunat cu noi, în primii ani ai vieţii, CA ŞI mai târziu‖ 

(p. 82/1/3) etc. 

* 

Ar mai fi, desigur, demne de atestat şi alte, multe, 

„nestemate‖ ale „regalei‖ limbii a acestei C.R.B., printre care 

şi îndreptăţita întrebare ce şi-ar putea-o pune oricare viitor 

cititor al acestui articol, respectiv al Cărţii Regale...: cum a 

reuşit Principesa Margareta, autoarea acesteia, să atingă 

asemenea performanţe în materie de limbă română, Ea, care – 

din păcate pentru Ea, pentru Casa Regală şi pentru destinul 

Țării – n-a copilărit printre români, nu si-a putut face studiile 

în România, vorbind doar în Familie româna pe care şi-o 

desăvârşeşte la maturitate?! Întrebare, parţial, retorică dacă ne 

gândim la ce menţionam în treacăt mai sus (despre consilieri), 

căci şi a şti să-ţi asculţi consilierii e un dar, ba, aş spune, e 

chiar unul „regal‖. În legătură cu aceasta îmi vine să rechem 

motivul determinant al „urmării‖, al continuării acestui 

articol: academicul „cuvânt înainte‖ la Dicţionarul Membrilor 

Academiei.  

Căci nici ex-Preşedintelui Academiei nu credem să-i fi 

lipsit consilierii! 

Şi totuşi... (va urma) 

Viorel Hodiş 

                                                 
4 Căci, altmintrelea, literatura cunoaşte şi subspecia cacofonică 

„intenţionată‖, ca-n şarjanta terţină datorată celebrului Păstorel: „Eşti 

dulce ca carameaua,/Neagră ca cafeaua/Şi c... ca căţeaua!‖  
5 Pentru elucidarea diferenţelor specifice dintre construcţia corectă şi 

cea agramată, vezi studiul nostru serial „... CA ŞI... (I), (II), (III), (IV), 

(V) şi (VI)‖, publicat în „Oraşul. Revistă de cultură urbană‖, 

Cluj-Napoca, anii V – VII (2011 – 2014), nr. 21 (2o11) ş. u. sub 

rubrica permanentă „Cum vorbim, cum scriem‖. 
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ÎNCEPUTURILE ŞCOLII MUZICALE BLĂJENE 
 

„Dascălii Blăjeni sunt cei mai vechi apostoli ai culturii româneşti din Ardeal” 

Silviu Dragomir 

 

colile Blajului au fost slujite de-a lungul 

timpului de sute de profesori care cu multă 

abnegaţie şi modestie au sădit în inima 

ucenicilor lor sămânţa dragostei de învăţătură, pusă 

în slujba naţiei române din Transilvania. Profesorii 

care au activat în „oraşul şcolilor‖ au rămas în 

amintirea elevilor lor ca adevăraţi apostoli, având în 

vedere dăruirea şi profesionalismul de care dădeau 

dovadă, în raport cu condiţiile precare existente la 

început în aceste şcoli, cu viaţa şi traiul modest 

oferit de puţinătatea salariului. Rezultatul a fost pe 

măsura aşteptărilor, după cum remarca ilustrul 

cărturar Timotei Cipariu în anul 1855 la centenarul 

Şcolilor Blăjene: „Căci care loc 

în naţiunea română, care şcoală 

între toate şcolile româneşti 

poate să arate atâţia bărbaţi 

mari ieşiţi din rândurile lor? 

Unde s-a putut cândva, cu 

mijloace aşa de puţine, a se 

câştiga efecte mai 

însemnătoare de cum ne arată 

istoria acestui loc şi acestor 

şcoale‖. 

Primii dascăli ai şcolilor din 

Blaj au fost călugării ordinului 

„Sfântul Vasile cel Mare‖ care, 

pe lângă faptul că aveau în 

administrare averea 

Mitropoliei, erau sfetnicii Episcopului dar şi 

profesori, şcolile fiind confesionale. Mai târziu, la 

aceste şcoli au predat preoţi celibi, preoţi de mir şi 

profesori laici. Activitatea didactică şi ştiinţifică 

deosebită prestată de unii profesori de-a lungul 

timpului, a fost apreciată de cel mai de seamă forum 

al ştiinţei şi culturii, Academia Română, care a ales 

în rândurile sale pe Timotei Cipariu, George 

Bariţiu, Ioan Micu Moldovan, Augustin Bunea, 

Alexandru Borza, iar ca membri onorifici pe 

Mitropoliţii Dr. Vasile Suciu, Alexandru Niculescu 

şi Cardinalul Dr. Alexandru Todea. 

Învăţământul muzical a existat încă de la 

începuturile şcolilor blăjene, rolul său fiind precizat 

chiar de Vlădica Petru Pavel Aron în Scrisoarea 

Circulară care atesta faptul că şcoala de obşte era 

şcoală „...de cetanie, de cântare şi de scrisoare‖. În 

Seminarul Teologic şi Şcoala Latinească, muzica 

era obiect de învăţământ cunoscut sub numele de 

cânt bisericesc. 

Din documentele studiate, îndeosebi Anuarele 

Instituţiilor de Învăţământ din Blaj, am aflat numele 

a 40 de profesori de muzică (cânt bisericesc, muzică 

vocală, muzică instrumentală, ansamblu coral, 

ansamblu instrumental şi fanfară). Dintre aceştia, 15 

au fost preoţi celibi sau de mir, iar 25 au fost 

profesori laici. Din acelaşi număr de 40 de 

profesori, 32 au fost bărbaţi, iar 8 erau femei. Dintre 

profesorii laici, 15 aveau studii superioare de 

specialitate (conservatoare sau academii de muzică), 

ceilalţi având alte calificări dar cunoscând muzică, 

fie din familie, fie din şcolile absolvite. Numărul 

profesorilor români era de 37, doar 3 profesori fiind 

de origine străină: Francisk Zenkr, Josif Spiel, 

Mihail Cozacu, primii doi cunoscând foarte puţin 

limba română. 

Din toate aceste date statistice, reiese faptul că 

dintotdeauna conducerea şcolilor din Blaj a fost 

preocupată de angajarea profesorilor cu o înaltă 

calificare muzicală. 

Prezenţa lor în învăţământul blăjean a dat un 

plus de calitate acestuia, astfel că, în timp ce în alte 

oraşe din Transilvania nu existau nici măcar şcoli 

secundare (licee), la Blaj exista un învăţământ 

muzical bine pus la punct, ai cărui reprezentanţi au 

rămas nu numai în istoria învăţământului blăjean ci 

şi în istoria muzicii româneşti: Iacob Mureşianu, 

Nicodim Ganea, Tiberiu Brediceanu, Guilelm 

Şorban, Celestin Cherebeţiu, Iuliu Mureşianu, 

Sigismund Toduţă şi alţii. 

Programele de muzică după care se ghidau 

profesorii la obiectul cânt şi tipic bisericesc 

prevedeau următoarele:  

- Cursul I: melodiile celor patru versuri, cântările 

de la înserat, utrenie, liturghie. 

- Cursul II: versurile cinci şi şase, Sfetilne şi 

Prohimene, Catavasiile, Tipicul şi întrebuinţarea 

Octoihului Mare a Mineiului şi Orologierului. 

Ş 
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- Cursul III: toate versurile, Melodiile polileului, 

Pripele, Catavasii, Sfetilne, Triod, Strajnic, 

Pentacostar. Cuprinsul şi întrebuinţarea lor. 

- Cursul IV: Podolii, Irmoase, Cele trei stări, 

Cântări la sfinţirea bisericii, la cununii, 

înmormântări, masluri şi alte funcţiuni bisericeşti. 

Cuprinsul şi întrebuinţarea lor. Euhologiu.
1
 

Manualul folosit la cursul I a fost Octoihul mic 

pe opt versuri (Balázsfalva, 1907), iar la cursurile 

II, III şi IV, manualul Tipicul bisericesc de Aron 

Papiu în manuscris. În anul şcolar 1915-1916, 

pentru orele de cânt bisericesc se foloseau următoa-

rele manuale: Octoih mic pentru opt versuri, ediţia a 

IV-a, Balázsfalva, 1912 şi Tipic bisericesc de Dr. 

Vasile Bujor, Aron Papiu, Ştefan Roşianu, Blaj, 

1914 (numărul aprobării: 7941/1913). 

Programa de muzică vocală din anul 

şcolar1909-1910 prevedea: 

- Cursul I: Teoria muzicii; Exerciţii elementare 

- Cursul II: Amplificarea cunoştinţelor de la 

cursul I; Exerciţii pregătitoare pentru conducerea 

corului în una şi două voci; Regulile elementare ale 

melodiei; Introducerea în armonie; transpunerea de 

cântece în diferite tonalităţi. 

- Cursul III: Scara cromatică, scara raţională; 

Acorduri; Abrevieri; Ornamente; Cântece la una, 

două şi mai multe voci. 

- Cursul IV: Învăţarea muzicii vocale în şcoala 

primară; Noţiuni de istoria muzicii; Exemple de 

cântări pe patru voci. 

Manualul de muzică folosit pentru toate cele 

patru cursuri era: Elemente de teoria muzicii de A. 

Sequens (Karansebeş, 1896). 

Imediat după Unire, şcolile confesionale din Blaj 

au fost integrate în sistemul şcolar public din 

România, programa rămânând aceeaşi, 

schimbându-se doar manualele ai căror autori erau 

Magiari şi Lungu. 

Programa pentru vioară cuprindea: 

- Cursul I: Exerciţii tehnice elementare 

- Cursul II: Exerciţii tehnice; Cântece pentru 

copii, cântece populare şi uşoare în poziţia I 

- Cursul III: Exerciţii tehnice mai grele; Armonia 

muzicală. 

- Cursul IV: Cântece populare şi artistice; Duete 

uşoare; Studii; Armonia muzicală. 

Pentru cursurile I şi II se folosea manualul 

Gyakorlati Hegedü Iskola de H. K. Hofmann, la 

celelalte cursuri materialul muzical fiind stabilit de 

profesori. Mai târziu, pentru studierea viorii se va 

folosi Metoda de vioară (poziţia I) de Robert Klenk. 

Instrumentele muzicale erau în general ale 

elevilor, abia în anul şcolar 1912-1913 şcoala fiind 

dotată cu un harmoniu, care a costat 350 de coroane 

şi care era folosit de profesori la orele de muzică 

                                                 
1 Din programa de cânt şi tipic bisericesc pe anul şcolar 1909-1910. 

vocală şi pentru acompaniament la orele de 

ansamblu coral. Începând cu anul şcolar amintit, la 

Institutul Pedagogic a existat o sală de muzică unde 

aveau loc orele de muzică vocală şi ansamblul coral 

şi care adăpostea partiturile şi instrumentele 

muzicale. Cel mai mare câştig pentru şcoală, pentru 

viaţa muzicală a Blajului, dar mai ales pentru elevi, 

l-a constituit înfiinţarea fanfarei în anul şcolar 

1937-1938. Având la început un număr redus de 

instrumentişti, fanfara ajunge cu timpul la 34, 

devenind o formaţie valoroasă, cu participări la 

serbările şcolare şi defilările care se organizau cu 

ocazia zilei de 15 mai, precum şi la toate celelalte 

spectacole organizate de Şcoala Normală. 

Conducerea şcolii era mereu preocupată de 

procurarea instrumentelor muzicale. În anul şcolar 

1939-1940 s-au cumpărat: două tobe mici cu 2800 

lei, piculină în Re b – 446 lei, flügelhorn în şi b – 

2774 lei. În acelaşi an, primăria oraşului Blaj a 

donat fanfarei Şcolii Normale de Învăţători 

următoarele instrumente muzicale: flügelhorn în 

Do-si b, tromba în Fa-Mi b, bariton în şi b, trombon 

bas în Fa, suportând şi suma de 1050 lei, care 

reprezenta costul reparaţiilor. În anul şcolar 

următor, orchestra şi fanfara au fost îmbogăţite cu 

următoarele instrumente muzicale, primite din 

zestrea fostei Şcoli Normale de Băieţi din Cristur 

(Odorhei): o tobă mare, o tobă mică, două talgere, 

un Helicon, şapte flügelhoarne mici, nouă 

instrumente de alamă diferite, un contrabas, un 

violoncel şi patru viori. 

Profesorii de muzică foloseau, pentru 

eficientizarea învăţământului, şi mijloace auxiliare 

moderne la acea dată: cinematograful, radioul, 

gramofonul şi aparatul de proiecţie (epidiascopul). 

Un mijloc mult mai eficace în receptarea muzicii 

era concertul muzical. Elevii participau la concerte 

îndrumaţi de profesorii lor, rezultatul unor astfel de 

acţiuni fiind trezirea interesului pentru muzică al 

elevilor. În 10 noiembrie 1930 a avut loc un 

concert-şcoală de muzică vocală, avându-l ca solist 

pe Traian Cistiu, fost tenor la Opera din Viena. Pe 

data de 12 iunie 1939, elevii normalişti au participat 

la concertul cvartetului de coarde Poltronieri din 

Milano, concert organizat sub egida „Institutului de 

Cultură Italiană‖ din România. 

O bază materială bună, manuale interesante, o 

programă bine structurată şi echilibrată, la care se 

adaugă aportul major al profesorilor de muzică — 

iată „secretul‖ unui învăţământ muzical de calitate, 

aşa cum a fost învăţământul muzical blăjean. 
 

Prof. Adrian Solomon 
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VASILE GOLDIŞ – NĂSCUT ŞI CRESCUT ÎN DUH CREŞTIN ORTODOX 
 

ersonalitate marcantă a vieţii politice şi 

culturale nu numai a Aradului, ci şi a României 

întregite, Vasile Goldiş îşi are obârşia în acei 

umili şi adesea umiliţi preoţi ai satelor româneşti din 

Ardealul robit de stăpânire străină. Aceşti preoţi, 

deopotrivă luminători ai ţăranilor şi ţărani ei înşişi, 

trudind din greu pentru câştigarea existenţei lor şi a 

familiei lor, s-au dovedit secole de-a rândul, în umbra 

crucii lui Hristos, purtătorii şi continuatorii neînfricaţi 

ai credinţei noastre româneşti. 

Fiul popii Isaia Goldiş, preot ortodox în Seleuş, 

Ineu şi Cermei, Vasile Goldiş este şi nepot de popi, 

atât după mamă (Floarea Cornea, fiica preotului Ioan 

Cornea din Răpsig), cât şi după tată, bunicul său fiind 

popa Teodor din Mocirla, unde a văzut lumina zilei. 

Din cei şapte fraţi – patru au trăit – a fost singurul pe 

care părinţii l-au putut da la şcoală, căci viaţa acestor 

popi care au slujit aproape un secol, fiecare, la altarul 

Domnului, a fost o luptă aprigă în câştigarea traiului 

zilnic. Dar asta nu le scădea nici vigoarea fizică, nici 

cea morală, în credinţa că pământul pe care trăiesc e 

pământ românesc, nu al stăpânitorilor străini. Popa 

Teodor a trăit 94 de ani, iar popa Isaia, la 92 de ani, 

când viaţa i se îngâna cu moartea, se încăpăţâna încă 

să-şi convingă fiul că adevărata frontieră a României 

trebuie împinsă departe, dincolo de Cermei, pe câmpia 

de la apus. Acolo, spunea el, trebuie să fie adevărata 

frontieră a României. 

În această credinţă, una cu cea ortodoxă de altfel, 

creşte Vasile Goldiş şi în duhul ei începe la 6 ani să 

înveţe carte la Şcoala confesională din Cermei, 

fermecat de „moş Nicolae‖, cum îl numeşte pe bătrânul 

dascăl Nicolae Albu, a cărui personalitate l-a marcat pe 

viaţă, după cum mărturiseşte: „Acolo a luat fiinţă 

sufletul meu, care a rămas acelaşi de atunci şi până 

astăzi”. Şi cu siguranţă că bătrânul dascăl, descoperind 

agerimea minţii copilului, l-a convins pe tatăl său să-l 

dea la şcoală, căci cu 40 de zloţi, 80 de văitaie de grâu şi 

80 de porţii de fân pe care le primea în fiecare toamnă, 

părintele Isaia abia îşi putea întreţine familia. După ce 

termină prima clasă la Şcoala confesională ortodoxă 

română din Cermei, care funcţiona pe lângă biserica 

ortodoxă, paralel cu Şcoala de stat în limba maghiară, 

urmează clasa a doua primară, tot în Cermei, dar la 

Şcoala romano-catolică pentru a învăţa ungureşte. 

Continuă clasa a treia la Şcoala şvabilor 

romano-catolică din Panatul Nou, iar clasa a patra 

primară la Arad, la Şcoala Evanghelică Luterană
1
. 

                                                 
1 Ioan Motorca, Cercetări monografice privitoare la comuna Seleuş 

cu notele aparţinătoare: Seleuş, Cighirel, Moroda, Iermata, Arad (?), 

Parcursul şcolar al lui Vasile Goldiş şi al vieţii sale 

este bine cunoscut, aşa că nu-l vom reitera, ci doar 

vom puncta câteva momente în care, consecvent 

educaţiei primite în copilărie şi a vastelor cunoştinţe 

însuşite în şcolile înalte frecventate, evoluţia sa şi 

ascendenţa carierei se împletesc cu viaţa Bisericii 

Ortodoxe. 

În timpul celor opt ani de gimnaziu şi liceu a fost 

un elev eminent, deşi învăţa într-o limbă străină şi 

majoritatea colegilor erau de etnie maghiară. Lipsa 

mijloacelor materiale îl determină ca ultimii cinci ani 

să-i petreacă într-o familie de aristocraţi maghiari, ca 

instructor. Castelul din Lovrin al baronilor Lipthay, 

vacanţele a cinci veri în cercul intim al familiei, i-au 

rămas în minte ca un vis din primăvara vieţii, până la 

bătrâneţe. De la umila existenţă din satul Mocirla, 

intrase într-o lume nouă, opulentă şi rafinată. Fiul 

popii Isaia Goldiş din Mocirla era admirat şi respectat 

în această societate pentru destoinicia excepţională, 

era iubit pentru atâtea însuşiri alese, pe care această 

societate, de o subtilă fineţe, le descoperea la el
2
. 

Termină liceul ca şef de promoţie şi îşi ia 

bacalaureatul cu distincţia „eximiamodo‖. Din cauza 

greutăţilor materiale se vede din nou în situaţia de a 

nu-şi putea continua studiile universitare.  

Ajutorul îi vine de acum de la biserica în care a 

învăţat „buchiile‖ şi „socoata‖, căci Episcopia 

Ortodoxă din Arad, pentru capacitatea intelectuală, 

seriozitatea şi disciplina sa, îi acordă o bursă de studii, 

în vederea ocupării unui post la Institutul Pedagogic 

Teologic din Arad. După absolvirea facultăţii şi 

susţinerea examenului de licenţă, obţine diploma de 

profesor de istorie şi limba latină. Este primul profesor 

român secundar cu asemenea diplomă. 

În toamna anului 1886, refuză invitaţia de a 

funcţiona la Liceul model din Budapesta şi, precum în 

urmă cu câţiva ani a avut puterea de a se desprinde din 

mijlocul rafinatei aristocraţii maghiare, ştie că datoria 

sa este de a munci şi de a-şi pune capacitatea 

intelectuală în slujba neamului său, şi acceptă catedra 

de istorie la Şcoala normală a Eparhiei Caransebeş. 

Consecvent acestui ideal, renunţă şi la doctoratul pe 

care îl pregătea, iar din toamna anului 1889 ocupă 

catedra de istorie şi latină la Liceul ortodox din 

Braşov, unde continuă şi activitatea politică începută 

la Caransebeş, prin înflăcărate articole adresate 

românilor, în paginile ziarului „Tribuna‖. Dar această 

                                                                              
p. 129-131. 
2 Silviu Dragomir, Vasile Goldiş, luptătorul şi realizatorul politic, în 

revista „Transilvania‖, Sibiu, 1936, Ed. Asociaţiunii. 
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activitate (deşi erau de acord cu ea), nemulţumeşte 

conducerea liceului, care se temea de represiunea 

maghiară. 

Aşa că, în 1899, când unchiul său (de văr), 

preşedinte vicar (şi arhimandrit) al Consistoriului 

ortodox român din Oradea, Iosif Goldiş este ales 

Episcop al Aradului, cu condiţia că îl va aduce pe 

Vasile Goldiş secretar consistorial în Arad, acceptă. 

Nu s-a îndepărtat nici ca profesor, nici ca om politic de 

Biserica Ortodoxă în care, prin taina sfântului botez, 

„s-a îmbrăcat în Hristos‖ şi cu atât mai mult să o 

slujească acum în chiar inima ei, revenind spre Aradul 

în care trebuia să vegheze, aşa cum îi lăsase cu limbă 

de moarte părintele său: „ca o strajă împinsă departe, 

spre soare-apune a pământului românesc‖. Şi dacă şi-a 

înăbuşit ambiţia şi talentul din dorinţa de a lupta 

pentru neamul său, de unde putea fi mai bine condusă 

lupta aceasta, decât din sânul bisericii care i-a susţinut 

unitatea. Biroul de la vlădicie era şi centrul şi 

adăpostul de unde conducea această luptă, cum a fost 

acea însufleţită campanie, condusă pentru alegerea de 

episcop în 1903, după moartea unchiului său, 

episcopul Iosif Goldiş. 

Tot de aici a condus şi organizat lupta românilor 

împotriva legilor de maghiarizare ale contelui Apponi, 

în special legile şcolare. S-au organizat adunări 

populare de protest, bisericile au ţinut anchete şi s-au 

redactat memorii pentru a apăra dreptul la învăţătură 

în limba română a copiilor din şcolile primare. În mare 

parte, moţiunile adunărilor erau redactate de Vasile 

Goldiş şi protestele bisericii ortodoxe scrise cu 

demnitate, competente şi riguroase. Aceste documente 

sunt capodopere de apologie a limbii moderne. 

Dezbaterea legii Apponi în parlament a cunoscut 22 

de discursuri, admirate şi de duşmanii săi. De atunci, 

el intră definitiv în conştiinţa românilor, care vedeau 

în el un mare şi iscusit apărător.  

Ca secretar consistorial al Episcopiei Aradului, 

credinţa sa în Dumnezeu şi în valorile moralei creştine 

i-au întărit convingerea că şcoala este călăuza unui 

neam spre lumină, iar idealul şcolii este Legea lui 

Hristos: „Biserica ortodoxă – afirma Goldiş – a fost 

forţa unificatoare a neamului nostru, când el era rupt 

în multe dominaţii politice‖. 

După desăvârşirea unirii, Vasile Goldiş şi-a 

încununat opera vieţii cu activitatea depusă în calitate 

de cel de al zecelea preşedinte al ASTREI, ales în 

adunarea generală din Timişoara, în vara anului 1923. 

El a văzut în Asociaţiune cea mai puternică forţă a 

unităţii româneşti, adevărata făuritoare a zilei de 1 

Decembrie 1918. 

Conştient că tinerii nu cunosc istoria ASTREI, din 

cauza luptelor politice, care au fost gândurile, 

speranţele şi idealurile membrilor ei, îşi propune să 

scoată la lumină, să redea contemporanilor 

documentaţia necesară despre perioada care a realizat 

unirea. Zestrea educaţiei din copilărie, cu cea 

dobândită în înaltele şcoli frecventate îi insuflă 

emoţionantul Discurs rostit la Adunarea generală de 

la Timişoara, la alegerea sa ca preşedinte în 29 

august 1923, în care mărturiseşte credinţa în ajutorul 

lui Dumnezeu şi gândul la vrednicii înaintaşi, 

începând „cu strălucitul şi incomparabilul preot 

Andrei‖, vor sta la temelia muncii sale. 

Orizontul cultural vast şi experienţa politică, 

principiul solidarităţii românilor îl conduc la 

aprecierea deopotrivă a celor dintâi doi mari 

conducători ai ASTREI, precum şi la îndemnul la 

unitate prin credinţă. 

„La întemeierea „Asociaţiunii‖ au prezidat doi 

mari arhierei, ortodoxul Andrei Şaguna de la Sibiu şi 

unitul Sterca Şuluţiu de la Blaj. Să nu uităm că 

poporul românesc este concrescut cu biserica sa. În 

noaptea lungă a suferinţelor sale, nădejdea şi 

mângâierea unică i-a fost credinţa în mila lui 

Dumnezeu. […] De la început până în ziua de astăzi, 

cele două biserici româneşti statornic au stat santinele 

dârze la porţile acestei fortăreţe sufleteşti a neamului 

nostru, întrecându-se în munca de deşteptare şi 

solidarizare a românilor. […] Eu personal voi socoti 

insultă orice încercare de învrăjbire a bisericilor surori, 

care au fost stâlpi de temelie pentru «Asociaţiunea» 

noastră.‖ 

Intuiţia politică remarcabilă de care dispunea, 

bazată pe cunoştinţe temeinice, i-au facilitate un rol de 

diagnostician impecabil, care nu a dat greş niciodată, 

precum viziunea că în viitor, statele şi naţiunile se vor 

uni într-un mare stat universal: „Valorile creştine, 

religia – ca supremă valoare, sunt forţe spirituale 

sintetice în drumul omenirii spre statul universal. 

Creştinii, chiar prin credinţa lor se simt atraşi spre 

idealul statului universal‖. 
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PROFESORUL CONSTANTIN SPOREA (1876-1954) – UN ASTRIST DE 

SEAMĂ DE LA POALELE CIUCAŞULUI 
 

rofesorul Constantin Sporea, s-a născut pe 30 august 
1876, în satul Acriş comuna Vama Buzăului, judeţul 
Braşov, în Transilvania cuprinsă în imperiul bicefal 

Austro-Ungar. Din informaţiile familiei şi a celor care au 
alcătuit genealogia ei, se ştie că familia Sporea era originară 
din Banat, venită în zonă cu turmele de oi şi s-au aşezat la 
poalele Ciucaşului, zonă cu păşuni bogate, la extrema 
imperiului stăpânitor, unde au „sporit‖ un neam bine aşezat şi 
respectat. Este posibil ca migrarea lor spre 
marginea imperiului să fi avut cauze sociale în 
sec al XVIII-lea, când stăpânirea „nemţească‖ a 
devenit apăsătoare, sau din motive 
naţional-politice ori religioase, aşezându-se aici, 
unde era o zonă compactă românească, 
ortodoxă, neatinsă de „unitaţia religioasă‖.  

Constantin era la a patra generaţie stabilită 
aici în sec. al XVIII-lea. Era dintr-o familie de 
ţărani cu bună stare materială şi preţuire în 
comunitatea satului. Tatăl Nicolae a fost 
„birău/primar‖

1
 în anii 1879 – 1880 în comuna 

Vama Buzăului, apoi pădurar la groful Beldi şi 
epitrop la biserică.

2 

Familia pădurarului Nicolae Sporea era una 
tipic românească, cu 12 copii, Constantin fiind 
al 8-lea din 12. Familia era preţuită în comunitate pentru 
vrednicia, religiozitatea şi ataşamentul faţă de săteni. În casa 
familiei Sporea era o Capela unde se ţineau slujbele religioase, 
până la 1942 când s-a făcut biserică aproape de sat.  

Fiind o familie mai cu stare şi mai ancorată în situaţia 
cultural-naţională a românilor ardeleni, aceştia îşi dau copii la 
şcoală, în sat şi apoi la şcoli mai departe, chiar şi peste graniţă 
în România, aşa încât la începutul sec al-XX-lea, erau trei fraţi 
Sporea licenţiaţi: Ioan absolvent al Institutului Andreean de la 
Sibiu la 1901, Constantin licenţiat al Universităţii din 
Bucureşti Facultatea de Filologie la 1904 şi sora lor Valeria 
absolventă la 1909, a Institutului Oteteleşanu din Bucureşti.  

Constantin Sporea a început şcoala în satul natal Acriş 
unde era o şcoală confesională, sătească, apoi la Vama 
Buzăului cu „învăţător calificat,―

3 
(după cum mărturiseşte în 

Memorii) apoi la Prejmer şi Braşov. 
Constantin împreună cu fratele mai mic Ioan urmează la 

Braşov renumitul gimnaziu Andrei Şaguna, unde pe lângă 
instruirea strălucita pe care o primeşte, tânărul se va călii la 
focul sacru al efervescenţei naţionale ce clocotea în acest 
edificiu de prim rang al culturii naţionale.  

La Braşov fraţii Sporea au şansa să fie instruiţi de profesori 
renumiţi ca: I. Bunea, Valeriu Branişte, Iosif Blaga, Vasile 
Goldiş, Gh. Pop şi alţii mai puţin cunoscuţi, având colegi de 
liceu pe Ioan Lapedatu, Sextil Puşcariu, Zaharia Bârsan etc.

4 

La terminarea liceului în anul 1896, trece clandestin 
graniţa în România şi se înscrie la Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de Litere pe care o termină în anul 1903, deoarece a 
întrerupt cursul facultăţii pentru a se prezenta la armată. 
Ordinea austriacă din Ardeal îşi pusese amprenta pe 
personalitatea lui, iar fuga de armată ar fi însemnat represalii 
asupra familiei rămasă în Ardeal, de către autorităţile statului 
Austro-Ungar. 

Pentru a se întreţine a lucrat ca pedagog la liceul francez şi 
a dat lecţii particulare, sistem practicat de el încă din Braşov, 
unde dădea lecţii încă din clasa a lV-a de liceu.  

În timpul facultăţii la Bucureşti a avut legături apropiate cu 
fraţii Lapedatu, Ioan şi Alexandru (viitorul preşedinte al 
Academiei), Ilarie Chendi, Octav Tăslăuanu, Şt. O. Iosif şi Ion 
Slavici

5
 cu care a legat o prietenie trainică, căruia îi pregătea 

fiul în particular. Aşa a dus pe sora lui mai mică Valeria din 
Ardeal şi a urmat Institutul Pension Oteteleşanu unde era 
director Ion Slavici. 

La Universitate a urmat cursurile unor mari personalităţi 
culturale şi ştiinţifice ca: Ovid Densuşianu, 
Rădulescu Motru, Pompiliu Eliade, Titu 
Maiorescu, Gr. Tocilescu, Dimitrie Onciu şi 
Nicolae Iorga, V. A. Urechia, etc 

6
 titani care 

au clădit o personalitate puternică şi o pregătire 
remarcabilă, tânărului student. 

În anul 1904 este numit profesor de limba 
germană la Iaşi la gimnaziile Ştefan cel Mare 
şi Alexandru cel Bun şi apoi la Seminarul 
Pedagogic. Deşii a predat în timp şi limba 
română şi latină, ardeleanul disciplinat şi 
muncitor era înclinat către cultura germană, 
fiind încă din liceu poreclit „neamţul‖. 

Pentru perfecţionare în limba şi cultura 
germană, a urmat cursuri post universitare la 
Jena (finalizate cu certificatul: Jena, în August 

1910)
7
 şi Berlin, cu o bursă de la Casa Şcoalelor. Călătoria 

spre Germania a folosit-o profesorul Sporea pentru vizitarea 
unor centre cultural istorice ca Budapesta şi Viena. 
Deasemenea în Germania a călătorit mult, pentru cunoaşterea 
centrelor culturale şi istorice (Berlin, Leipzig, Wartburg, 
Weimar). Pentru documentare a cercetat bibliotecile germane, 
a frecventat cursuri la mai multe facultăţi, a unor profesori 
celebrii ai Universităţii berlineze, E. Milian, E. Şchmidt, 
Gessler, Wilhelm Munch sau W. Paszkowski, etc. A vizitat 
multe şcoli secundare pentru identificarea sistemului şcolar 
german. A vizionat expoziţii, spectacole şi a facut multe 
excursii. (mărturisiri făcute în Memorii pag. 135-160)  

Informaţiile şi experienţa de la cursurile din Germania au 
fost folosite la catedră, dar a şi publicat unele studii în revistele 
de specialitate din ţară dar şi din Germania. Preocupat de 
îmbunătăţirea sistemului didactic în predarea limbilor străine, 
publică studiul „Incercări asupra metodei limbii germane”, 
sau „Organizarea şcoalelor secundare din Prusia”, apărută 
în 1916.

8 

Cu spirit critic, european, trimite şi la o revistă de 
specialitate din Germania, la Halle articolul (Eninge Mangel în 
dem preussischen Unterrchtswesen – Câteva neajunsuri ale 
sistemului şcolar prusac). 

Constantin Sporea manifestă spiritul junimist al Iaşului de 
amprentă germană. 

Personalitatea intelectualului de marcă se conturează în 
climatul Iaşului în compania unor cărturari renumiţi ca: Gh. 
Nădejde, Octav Băncilă, Vasile Pârvan, G. Ibrăileanu, Iancu 
Botez, Mihai Carp sau Calistrat Hogaş, partenerul lui de şah. 

Izbucnirea Primului Război Mondial este o provocare 
pentru ardeleanul stabilit în România. Vrea să se înroleze 
voluntar dar nu poate, fiind prea tânăr; este repartizat la centrul 
de primire a refugiaţilor, care se revărsau la Iaşi. A colaborat 
strâns cu Centrul de Asistenţă Regina Maria, cu Prinţesa Olga 
Sturza, Maria M. Balş, Solomon Haliţa etc. Primea, repartiza 
la cazare şi masă pe refugiaţii din Regat şi pe ardelenii fugiţi de 
persecuţii.

9 
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Chiar şi în propria casă devenise neîncăpătoare pentru 
refugiaţi (Alexandru Lapedatu, profesori şagunişti din Braşov 
şi împrejurimi, Onisifor Ghibu cu toată familia).

 
Spiritul 

naţional românesc se manifesta puternic în firea ardeleanului 
care avea nu numai legături afective cu Regatul românesc dar 
şi de sânge. El era fiul ardeleanului Neculai Sporea şi al Ioanei, 
fiica unei regăţene din lunca Dunării şi a unui oier ardelean 
aflat în transhumanţă la Dunăre, iar soţia lui era prahoveancă 
din România. În familia Sporea nu existau graniţe, erau doar 
români fraţi de sânge.  

Realizarea României Mari a pus probleme deosebite în 
faţa ţării, pentru integrarea noilor provincii, în toate domeniile 
şi-n special în cel cultural şi de învăţământ. Organizarea 
învăţământului în ţara întregită se hotărăşte la Iaşi în anul 
1919, la Congresul dăscălimii din toate treptele şcolare.  

În Transilvania, unde nu era şcoală românească de stat, 
pentru confesiunea ortodoxă, organizarea învăţământului cerea 
eforturi deosebite după război. La lipsurile materiale se adaugă 
lipsa de şcoli şi de cadre didactice. Congresul condus de 
profesorul braşovean Andrei Bârseanu, sub lozinca „ne chemă 
Ardealul‖, face apel la dascălii din toată ţara să vină în 
Transilvania să dezvolte învăţământul românesc şi, în special, 
la ardelenii care erau în Regat, în număr destul de mare. 

Andrei Bârseanu şi Onisifor Ghibu insistă pe lângă 
Constantin Sporea să se întoarcă acasă în Ardeal, ca şi mulţi 
alţii, să clădească edificiul şcolii naţionale în Transilvania. 
Glasul pământului natal şi conştiinţa datoriei înving în cugetul 
său, lasă rostul lui benefic din Iaşi, şi vine la un apostolat la 
Deva, numit de Consiliul Dirigent de la Sibiu, directorul şcolii 
Normale de Stat pentru Învăţători. În legătură cu acest moment 
profesorul mărturisea „Mă chema Ardealul. Era glasul 
locurilor de naştere şi al copilăriei mele, trebuia să ascult, 
trebuia să vin”

10 
Folosind experienţa celor 15 ani din 

învăţământul ieşan, Constantin Sporea a reuşit ca să deschidă 
cursurile anului şcolar 1919-1920. A întâmpinat greutăţi 
materiale de la inventarierea patrimoniului şi gospodărirea lui 
(şcoala s-a susţinut în mare măsură din fonduri proprii) la 
organizarea procesului şcolar.  

A anunţat din timp, prin circulare trimise satelor la 
învăţători şi preoţi, deschiderea şcolii de pregătire a viitorilor 
dascăli pentru şcolile româneşti, ca sătenii să-si trimită copiii la 
Deva la Şcoala Normală. Pentru încadrarea şcolii cu personal 
didactic s-a deplasat la Sibiu la Consiliul Dirigent, de unde îşi 
alege cadre didactice pentru toate disciplinele.

11 

În scurt timp, şcoala din Deva devine cea mai bună din 
Ardeal datorită strădaniilor colectivului didactic, îndrumat cu 
pricepere şi seriozitate de directorul C. Sporea. Era o şcoală cu 
internat, prin autogospodărire, procedeu care trebuia învăţat de 
către elevi, viitori învăţători ai satelor unde şcolile aveau 
asemenea gospodării, după sistemul Haretian. 

Metodele folosite de director pentru ridicarea prestigiului 
şcolii erau diverse. Nivelul ridicat al instruirii elevilor era 
asigurat de buna pregătire a corpului profesoral, completat cu 
perfecţionarea la cursurile de vară organizate la Deva, unde 
chema personalităţi de marcă ale culturii româneşti ca: A. D. 
Roşca, V. Ghidionescu, C. Rădulescu Motru, Nicolae Iorga, 
Mihail Sadoveanu etc. Spirit de intelectual cu iniţiativă ştie 
cum să procedeze pentru cimentarea sentimentelor de unitate 
românească, absolut necesară viitorilor învăţători şi pentru 
acest deziderat aduce la şcoala din Deva elevi din Regat în 
fiecare clasă şi trimite de asemeni şi elevi ardeleni la şcolile din 
Regat. În acest fel dispar asperităţile regionalismelor din limbă 
şi obiceiuri.  

Directorul şcolii organizează acţiuni cultural-educative cu 
elevii cu specific din zonele lor natale, cu mare impact în 

rândul şcolarilor: formaţiuni corale, de dansuri tradiţionale, 
orchestră şi fanfară. Acestea sunt cunoscute şi în împrejurimi, 
dând spectacole în sate şi oraşe la sărbători.  

Famfara a devenit renumită încât concura cu cele militare, 
de aceea a fost invitată la „gratuita şi frumoasa excursie făcută 
de Tinerimea română la Constanţa-Bazargic- Balcic‖

12 

Formaţiunile folclorice ale şcolii erau renumite pentru 
repertoriul variat, având elevi din toată ţara. Într-un an a fost 
invitată şcoala la concursul obiceiurilor de Crăciun, organizat 
de ziarul Universul la Bucureşti,si mărturiseşte directorul în 
Memorii „Când au apărut elevii noştri pe scenă la Ateneul 
Român, publicul, fascinat de frumuseţea jocurilor, sculaţi cu 
toţii în picioare, rechemau cu ropote de aplauze şi strigăte de 
bravo să apară elevii la bara. Însuşi ministrul Instrucţiunii 
Publice aplecat peste bara lojii, aplauda şi striga, Bravo 
Deva, Bravo Sporea.”

13 
După spectacol, de la Ateneu la 

Patriarhie, normaliştii din Deva, prezentând puncte din 
program, au creat probleme sergenţilor, spre a-i proteja de 
mulţimea care se aduna în jurul echipei „altfel am fi fost 
sufocaţi de public.‖

14 

Acest mod de a cultiva tradiţiile şi valorile culturale ale 
poporului nostru se înscriu în misiunea şi rolul ASTREI, 
Constantin Sporea fiind încă din liceu un astrist vehement. A 
promovat în cariera lui idealurile ASTREI, şi un învăţământ de 
calitate, turnat în haina naţională, de educaţie, patriotică, civică, 
ancorată în realitatea românească. Toată activitatea lui de 
profesor şi de director de şcoală a contribuit la răspândirea 
limbii şi culturii româneşti, la cimentarea unităţii de neam, 
motiv pentru care prof. Constantin Sporea a fost ales 
Preşedintele Despărţământului-ASTRA Deva (1928-1932). La 
conducerea Despărţământului, a eficientizat activitatea prin 
diverse metode. Cu aprobarea Inspectoratului şcolar a 
colaborat cu cercurile culturale-pedagogice, desfăşurând şi 
programele Asociaţiunii cu multă rodnicie: conferinţe, 
dezbateri publice, spectacole, comemorări etc. 

Pentru bunul nume şi activitate eficientă a Despărţămân-
tului, a coptat în conducere personalităţi marcante cultural sau 
politic, ca: „Dr Justin reprezentantul naţional-ţărăniştilor, Dr. 
Virgil Olariu, preşedintele tribunalului Vasile Dragu 
magistrat, Dr. Eugen Tătar decanul baroului, Dr. Simion 
Câmpean averescan, Dr. Emil Caba.”

15
  

Pentru a spori prestanţa ASTREI, a invitat conferenţiari de 
marcă, precum: Şt. Bezdechi, (filolog Universitatea Cluj), Gh. 
Bratu, (matematician Universitatea Cluj), Al. Lapedatu 
(Preşedite al Academiei), M. Suciu Sibianu, Dr. P. Mihuţiu, 
etc. Majoritatea conferenţiarilor au fost plătiţi din banii 
personali ai preşedintelui, nefiind fonduri la Asociaţiune. 

A deschis în numele Astrei un cinematograf, închiriind o 
sală de la hotelul „Crucea Albă‖ al lui Petru Groza.  

Prestigiul ridicat al Despărţământului a făcut ca Adunarea 
Generală a ASTREI din anul 1932, să se ţină la Deva, ce a 
antrenat un volum mare de sarcini şi responsabilităţi, pe toate 
planurile, ca efort financiar pe măsură. 

În acest timp oraşul şi instituţiile de cultură sunt vizitate de 
miniştri, academicieni, scriitori, politicieni, etc. Amintim pe. 
Ministrul Instrucţiunii Publice, D. Gusti, D. Ţoni, preşedintele 
Asociaţiunii Învăţătorilor, E. Bucuţa, reprezentantul Acade-
miei Române, mitropolitul Nicolae Bălan şi multe alte perso-
nalităţi, cu care prof. Sporea avea legături. La acest congres a 
susţinut alegerea ca Preşedinte al ASTREI pe prof. univ. Iuliu 
Moldovan, cel mai longeviv preşedinte (1932-1947)‖

16 

La acest Congres, C. Sporea susţine pe Gh. Bogdan Duică, 
în înfiinţarea Universităţilor Populare, apreciind că vor 
contribui din plin la împlinirea idealurilor ASTREI. 
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Profesorul Constantin Sporea a rămas un intelectual de 
marcă, şi după pensionare, dovadă fiind volumul de Memorii 
apărut sub îngrijirea D-lui Dan Mănucă, la editura Timpul la 
Iaşi în 2002, prin care ilustrează atât problemele personale, 
cele ale familiei, dar prezintă cu spirit critic, analitic, şcoala şi 
societatea românească din prima jumătate a veacului XX. 
Memoriile au şi o importanţă istorică, dând informaţii despre 
şcoala din satul natal, obiceiurile şi economia rurală.  

Preşedinte al Despărţământului-ASTRA Deva, descrie în 
Memorii, imaginea unei Adunări Generale a ASTREI, în anul 
1896 la Sita Buzăului, localitatea aflată la graniţa Transilvaniei 
cu România, zona numită Buzăul Ardelean – depresiunea de la 
sânul Carpaţilor de Curbură ce cuprinde comunele Întorsura 
Buzăului (azi oraş), Vama Buzăului, Sita Buzăului şi Barcani).  

Între buzăenii din Ardeal, de la Obârşia Buzăului, zonă 
numită Buzăul Ardelean şi fraţii lor de peste munţi, din 
exteriorul arcului carpatic au fost legături permanente din 
vechime, prezente în toate marile evenimente, nealterate de 
vitregiile istoriei. În epoca modernă, legăturile sunt 
consemnate prin numeroase documente.  

Nu întâmplător, Nicolae Iorga şi-a stabilit tiparniţa şi 
centrul de cultură istorică la Vălenii de Munte, pe trecătoare 
Teleajen-Buzău, una din cele mai circulate artere spre 
românimea din Transilvania). Cărţile lui Nicolae Iorga, 
prohibite în Ardeal, treceau graniţa clandestin în căruţele cu 
marfă ale negustorilor şi în desagii oierilor, întocmai precum 
nepreţuitele fapte ale ardeleanului Badea Cârţan. Istoricul 
Traian T. Cepoiu, mărturiseşte că bunicul lui, Drăgan Cepoiu 
din com. Ceraşu, venit din Blaj în jud. Prahova, ducea cărţile 
lui Nicolae Iorga prin Vama Buzăului în Ţara Bârsei şi 
Braşov. Graniţă era doar în cancelariile regale şi pe hărţi, nu şi 
în sufletele românilor. 

Legăturile frăţeşti erau frecvente între preoţii şi bisericile 
din Buzăul Ardelean şi cei de la sud de Carpaţi. Este bine 
cunoscut faptul că spre sfârşitul sec al XIX-lea, pe la 1890, 
preotul David Coman de la biserica din Vama Buzăului, 
primea adesea vizita preotului – învăţător Ştefan Vasilescu din 
Slon, jud. Prahova cu familia, viitorul socru al lui Constantin 
Sporea, dovadă a legăturilor existente şi bine statornicite. 

Societatea ASTRA, la activităţile desfăşurate în Ţara 
Bârsei, cuprindea şi pe românii din Buzăul Ardelean, la 
Întorsura Buzăului fiind o filială a Despărţământului ASTRA 
Braşov. Astfel la 1896, Adunarea Generală a ASTREI se ţine 
la Sita Buzăului şi sunt invitaţi să participe şi românii de peste 
graniţă, din Regat, de pe valea Buzăului.  

Memorialistul arată efervescenţa din satele buzăiene la 
acest eveniment, descriind entuziasmul general: „...am strâns 
la noi vreo 20 de studenţi de prin satele vecine. Am invitat la 
serbare pe preoţii şi învăţătorii din împrejurimi. Am 
încunoştiinţat pe cei din Regat de pe valea Buzăului, despre 
ţinerea adunării generale, rugându-i să participe.‖

17 

Preşedintele Despărţământului ASTRA Braşov, Nicolaie 
Bogdan, profesor la Gimnaziul Andrei Şaguna a fost 
întâmpinat la Brădet, (la intrarea în depresiune dinspre Ţara 
Bârsei), cu mare alai şi s-au deplasat la biserica din Sita 
Buzăului, „...cu un convoi de vreo 20 de care lungi, cu câte 
patru cai... înţesate de feciori şi fete în port de sărbătoare, cu 
căruţe încărcate cu preoţi şi învăţători de prin satele vecine.‖

18 

Întreg alaiul a fost întâmpinat la biserica din Sita Buzăului, 
de mulţime de popor şi de preoţii în odăjdii, iar după serviciul 
religios au urmat cuvântări şi apoi o masă câmpenească care a 
întărit legăturile şi sentimentele de solidaritate după cum 
relatează autorul „...masa festiva s-a ţinut la Crasna, la 

graniţă, unde au participat şi fraţii noştri din Regat, care 
ne-au adus salutul cald al României libere.‖

19 

Asemenea momente au contribuit la cimentarea 
sentimentelor de frăţie şi de unitate de neam, dar şi de 
încurajare a ardelenilor, în lupta lor de eliberare şi unire cu 
Ţara.  

Comunitatea românească din satele Buzăului Ardelean era 
bine ancorată în solidaritatea românească din Ţara Bârsei şi 
Braşov, deoarece preotul David Coman din Vama Buzăului, 
trimitea anual o sumă de bani, din contribuţia localnicilor, la 
Gimnaziul Românesc Andrei Şaguna din Braşov, pentru 
susţinerea materială a şcolii. 

Implicarea naţională în cadrul mişcării culturale româneşti, 
patriotice arată gradul de emancipare şi maturizare patriotică a 
românilor din zonă, ce se datora unei bune educaţii a poporului 
făcută de biserica şi şcoală, sub îndrumarea ASTREI.  

Considerente asupra autorului Memoriilor, şi despre 
activitatea lui pedagogică, socială şi culturală, o găsim şi în 
mărturiile apreciative ale foştilor elevi sau colegi.  

Fostul elev, profesorul Alexandru Tohăneanu afirma: 
„Sporea a avut temeinice studii literare şi pedagogice făcute în 
ţară şi Germania şi calităţi organizatorice deosebite, iar 
Şcoala Normală din Deva, a ajuns să fie considerată ca cea 
mai bună din Ardeal.”

20
 Profesorul Şcolii Normale Mocanu 

Platon afirma că „Directorul Constantin Sporea a fost un om 
dotat cu însuşirea de a educa, care în tot timpul cât a condus 
Şcoala Normală, a lucrat cu plăcere, cu mare conştinciozitate, 
cu multă pricepere, obţinând rezultate deosebite, pe care nu 
le-a obţinut nici un director din cei care au condus şcoala 
după alipirea Transilvanie la Patria Mumă.”

21 

Cinstirea posterităţii pentru valorile trecute nu este 
totdeauna grija generaţiilor actuale dar totuşi amintim articolul 
„Un pedagog uitat: Constantin Sporea‖de Ştefan Munteanu 
(Despărţământul Astra Sibiu)

22 
în Tribuna din 7 octombrie 

2007  
Regretatul profesor Petre Istrate, Preşedintele 

Despărţământului Central ASTRA Braşov, evocă 
personalitatea astristului în Gazeta de Transilvania, octombrie 
2008. 

La iniţiativa profesorului Liviu Dârjan Preşedintele 
Despărţământului ASTRA „Fraţii Popeea‖ din Săcele, s-a 
înfiinţat un Cerc ASTRA Constantin Sporea, la Vama 
Buzăului, în noiembrie 2008, comuna lui natală. Ca semn de 
preţuire, profesorul Constantin Sporea a primit titlul de 
„Cetăţean de onoare al satului‖ dat de comuna natală, Vama 
Buzăului.  
 
Note 
1. Corina Sporea Bărăgan, Primarii Comunei Vama Buzăului, lucrare 
în manuscris; 2. Corina Sporea Bărăgan, Cronica Învăţământului din 
Vama Buzăului, ed. Scrisul Prahovean, 2012, p. 33; 3. Constantin 
Sporea, Memorii, Ed. Timpul, p. 29; 4. Constantin Sporea, op. cit. pp 
32-38; 5. Ibidem pp 54, 65; 6. Ibidem pp 72-74; 7. Ibidem p 141; 8. 
Ibidem pp 14-15, 187-191; 9. Ion Vlad, Braşovul şi Marea Unire, p 
39; 10. Şt. Munteanu, Desp. ASTRA Sibiu, Un pedagog uitat, în 
Tribuna / 7 octombrie 2003; 11. Constantin Sporea, op. cit. p. 224; 12. 
Ibidem p. 236; 13. Idem; 14. Ibidem p. 237; 15. Ibidem p. 256; 16. Şt. 
Munteanu op. cit.; 17. Constantin Sporea op. cit. pp 45-46; 18. Idem; 
19. Idem; 20. Petre Istrate, Constantin Sporea –Un astrist de excepţie 
mai puţin cunoscut, în gazeta de Transilvania, 25 octombrie 2008; 21. 
Alexandru Tohăneanu, Mărturisiri la 50 de ani de la Deschiderea 
Şcolii Normale din Deva, 1969; 22. Mocanu Platon, Mărturisiri la 50 
de ani de la Deschiderea Şcolii Normale din Deva. 

Laura Maria Savu, 
Despărţământul – ASTRA Buzăul Ardelean  
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ŞCOLILE ŞI ŞCOLARII BLAJULUI (1737-1848) 
(fragmente) 

 

lajul, vechea cetate de cultură românească, a 

fost una din pietrele de temelie aşezate la 

clădirea statului românesc de astăzi. Blajul prin 

biserica şi instituţiile lui de cultură, a fost cuibul 

spiritualităţii româneşti care a aprins făclia conştiinţei 

naţionale purtată din generaţie în generaţie şi din loc în 

loc până la împlinirea visurilor făurite de călugării şi 

dascălii învăţaţi, care s-au perândat pe acest colţişor de 

pământ de la întâlnirea Târnavelor. 

Blajul rămâne una din pietrele de temelie, pe care se 

reazămă măreţul edificiu al României de azi, fiindcă a 

clădit spiritualitatea învăţăturii neamului, pe stâncile de 

granit ale eticei. 

Blajul, ctitoria nemuritorului episcop Ioan Inocenţiu 

Micu, prin instituţiile lui de învăţământ şi cultură a fost 

vreme de aproape două secole, stâlpul de foc care a 

răspândit lumina conştiinţei naţionale în lumea obidită a 

românismului. Aici s-a concentrat tot ceea ce a fost 

energie creatoare şi luptătoare. Aici sărăcia românului 

iobag şi-a arătat nobleţea şi puterea de jertfă, 

răspunzând chemării bunului Inocenţiu, şi dând obolul 

pentru ridicarea altarului de închinare al culturii 

românismului. Căci şcoalele înfiinţate la Blaj au slujit în 

primul rând neamului. 

Flacăra învietoare a şcoalelor lui Inocenţiu, a încălzit 

toate marile suflete, care au purtat în lumea românească 

flacăra vieţii noi. Nu numai Ardealul, ci întregul pământ 

românesc a simţit binefacerile luminii iradiate de la 

Blaj. 

Vlădicul Ioan Inocenţiu Micu odată cu alegerea şi 

instalarea lui în acest scaun, a început o luptă dârză, 

vajnică şi hotărâtă atât la curtea împărătească din Viena, 

cât şi în Dieta Transilvaniei, nu numai pentru 

dobândirea drepturilor politice şi naţionale pe seama 

neamului românesc, ci şi pentru întemeierea de şcoli – 

vetre de lumină – în care fiii poporului său să se poată 

învrednici de toate binefacerile învăţăturii prin ştiinţa de 

carte. Stabilit cu reşedinţa la Blaj la 1737, de îndată a şi 

purces la realizarea acestor dorinţe arzătoare, aşezând în 

1741 piatra de temelie a mănăstirii Sfintei Treimi şi a 

şcolilor care aveau să fie înălţate în preajma ei. 

Mănăstirea Sfintei Treimi „gătindu-se în anul 1747 

de la Rusalii se aşează în ea întâii călugări, Silvestru 

Caliani şi Grigore Maior, care în anul 1747 venise de la 

Roma, apoi călugărul Gherontie Cotorea care venise de 

la teologia Sâmbetei Mari (Târnavia) din Ungaria‖. 

Destinaţia mănăstirii era – între altele – ca monahii 

aşezaţi în chiliile ei – să aibă şi datorinţa „a învăţa pre 

prunci, ca să poată forma din ei preoţi harnici‖. 

Episcopul Ioan Inocenţiu Micu – înainte de 

deschiderea şcolilor blăjene – a orânduit pe călugărul 

Grigore Maior să procreeze „embrionul întâilor instituţii 

culturale româneşti‖. Într-o chilie a mănăstirii Sfintei 

Treimi, înflăcăratul monah – vlădicul de mai târziu – a 

deschis o şcoală cu cîteva zeci de ucenici, „fii de preoţi 

şi iobagi‖, veniţi din toate părţile Transilvaniei, pe care 

cu multă sârguinţă îi învăţa „buchile‖ – abecedarul – 

mai dându-le şi alte învăţături folositoare. 

Episcopul Ioan Inocenţiu Micu prin lupta dreaptă şi 

energică purtată pentru cauza neamului românesc, şi-a 

ridicat în cap întreaga oligarhie, aristocraţia ungurească 

şi săsească din Transilvania. Denunţat prin insinuări 

mincinoase alcătuite cu vicleşug din partea duşmanilor 

săi, a fost înfăţişat Curţii împărăteşti ca un om nespus 

de primejdios, tulburător al ordinii publice din stat. 

Chemat la Viena, ameninţat cu arestarea şi 

întemniţarea, el la 1744 părăseşte pământul natal 

căutându-şi refugiul la Roma. Şi de aici – din cetatea 

eternă – a continuat lupta pentru drepturile poporului 

român până la moartea întâmplată în anul 1768. 

Episcopul Ioan Inocenţiu Micu „având foarte mare 

râvnă către neamu-şi şi bunul de obşte, şi care întru 

celelalte bunătăţi şi şi Blajul, au umblat să-l facă cetate 

liberă crăiască, spuză de pizmaşi au întărâtat asupra sa, 

până ce mai la urmă, ca jertfă, învins căzu‖. 

Urmaşul său în scaun, episcopul Petru Pavel Aron a 

avut bucuria şi meritul de a definitiva opera marelui 

exilat, deschizând la 11 octombrie 1754, şcolile Blajului 

„fântânile darurilor‖ cum le numeşte el. Ctitorul 

vesteşte obiditului neam românesc din Transilvania, 

marele eveniment cultural prin următoarele: 

„Publicarea şcoalelor ce s-au dat în Blaj la anul 

1754 oct.11 zile” 

„Noi P.P.Aron de Bistra din mila tuturor celor din 

Eparhia noastră cinst[iţilor] protopopi, preoţilor, 

ieromonahilor, clericilor, şi aşişderea şi tuturor 

mirenilor pace şi binecuvântare. 

Fiindcă prea înălţata stăpânitoarea noastră R. 

Crăiasa Maria Teresia, ca o preamilosivă a noastră şi 

nespusă ctitoră urmând prealăudata rânduială a 

preaiubitului oarecând marelui ctitorului nostru şi 

Chesar Carol al şaselea, nu numai acelaşi aşezământ 

despre partea vlădiciei, a mănăstirei şi a şcoalelor a le 

duce în sfârşit au voit, şi încă prin noua orânduială s-au 

milostivit a ne porunci, cum cuprinzând din milostiva 

dăruire averile vlădiceşti şi mănăstireşti, şi aşezându-ne 

într-însele, îndată ce va fi cu putinţă mai curând să ne 

apucăm de deschiderea învăţăturilor şi chivernisirea 

într-însele a celor lipsiţi, căreia împărăteşti porunci cu 

umilinţă supunându-ne şi după putinţă ajutându-ne 

Domnul, a-i face destul cugetând şi fiindcă începutul 

înţelepciunii este frica lui Dumnezeu, ca întru toate 

întâiul să poată învăţa cu fapta şi cu cuvântul mai ales în 

s. biserică numitul ecleziaru va avea grijă cum toată 

rânduiala bisericească, cu evlavie să se isprăvească 

B 



Astra blăjeană, nr. 4 (73), decembrie 2014 

 

27 

Lângă acestea se va începe în mănăstire acum întâiu 

până la altă a noastră rânduială, a se ceti, a se proceti şi 

a se tâlcui după vreme şi vârsta celor lipsiţi: întâi 

dumnezeieştile porunci, începând dimineaţa îndată 

după s. liturghie. A doua se va ceti, proceti şi tâlcui 

celea şapte dumnezeieşti taine şi bisericeştile porunci, 

care le vor începe la un ceas după prânz. 

A treia se vor dovedi şi se vor tâlcui cele mai de 

lipsă a credinţei, cu tâlcuirea şi iarăşi dovedirea din cărţi 

adevărului sfintei uniri: a cărei învăţătură iarăşi se va 

face dimineaţa îndată după s. liturghia, şi la un ceas 

după prânz. A patra va fi luată în seamă şi îndreptarea la 

citirea, procetirea, scrierea şi tâlcuirea limbilor şi ceva 

cunoştinţe a ştiinţelor, care aşişderea va fi în vremile şi 

ciasurile mai sus însemnate. 

Lângă toate acestea necurmata şcoală de obşte va fi 

a tuturor de toată vârsta, de cetanie, de cântare şi de 

scriere, nici o plată de la ucenici aşteptându-se, numai 

într-însele care vor vrea după rânduiala celui mai mare 

spre acea treabă pus să se chivernisească. 

Carele toate fiind rânduite şi aşezate pentru aceea 

am vrut a le face în ştire şi la arătarea tuturor, cum nu 

numai cei care vor fi datori a le cerceta şi după putinţă a 

le învăţa, adică care vor trage nădejde de sufletească 

păstorire, să le poată şti şi spre cuprinderea acelora să se 

poată îndrepta, ci încă şi la alţi toţi oricare iubitori de 

spăşenie fiind vor cugeta a aea dintr-însele ceva 

cunoştinţe de lipsă, să se poată înderepta, şi în ce vreme 

a le cerceta, precum şi dorim tuturor, cum într-însele 

chivernisindu-se să se deprindă şi cuprinzându-le să le 

înveţe spre îndreptarea vieţii creştineşti, şi a dobândi 

prin împlinirea lor viaţa de veci, care tuturor o poftim 

prin darul Domnului nostru Isus Cristos. 

Dat. Blaj, 1754 Oct.11 zile‖ 

Pentru bunul mers al învăţământului, episcopul cu 

data de 18 octombrie 1754 publică şi această  

„Instrucţie pentru cuprinderea grămăticilor”: 

„Fiindcă mai toţi sunt însătoşaţi şi flămânzi de hrana 

cea sufletească, pentru aceea tuturor fiilor noştri oricari 

vor cere, trebuie după putinţă a li se frânge sfânta pâine 

şi a-i cuprinde la învăţătură, însă pentru buna rânduială, 

pentru curgerea şi îndreptarea celor viitoare a 

cuprinderii grămăticilor acestea se vor ţine până la alta a 

noastră orânduială, cum 

Întâi nu numai dascălul, ce încă şi mai ales 

Prefectuşul sau Vătaful şcoalelor (fără a lui ştire nimene 

ales îndelungat nu se va primi) să ţie un catalog sau 

catastich, în care se vor însemna numele şi porecla 

grămăticilor, a cui fii sunt, de sunt feciori de protopop 

sau de preoţi, de nemişi sau iobagi, din ce sat, din ce 

varmeghie sau scaun, de câţi ani … în ce zi au intrat la 

şcoală şi în ce an, au mai ştiut ceva au ba, la ce au 

început şi cu ce vreme, ce sporiu face la învăţătura sa, şi 

de ce aşteptare sau nădejde va fi. 

A doua cuprinzându-se fieştecarele după treaba sa se 

va aşeza între ceata tablei sale, ca să nu se tulbure unii 

cu alţii, adică bună vneri (bunăoară?) de osebit la un 

scaun ceteţii de psalmi, de ciasuri, de psaltire iproci, 

osebit cântăreţii aşişderea şi fieşte cărora dascălul le va 

prefiţelui dintre dânşii unul care se va purta mai bine, în 

învăţătură şi în dumnezeiasca frică, ca un vătaf şi 

luătoriu de samă celorlalţi, ca în lipsa dascălului să-i 

procetească şi să le privegheze spre învăţătură şi spre 

cele de lipsă. 

A treia, Dascălul pre toţi şi pre fieştecarele pe rând 

adese să-i procetească de cele ce au învăţat, ca să nu 

uite, şi când proceteşte pe unul toţi cei de sama lui cu 

mare ascultare să asculte, aşa cum de va zminti 

procetitorul, fieşte care să fie gata, cui va porunci 

dascălul să spuie şi să-l îndrepte, carele de n-ar şti va 

avea canonul său. 

A patra, va rândui dascălul cu Prefectuşul vreme şi 

cias, dându-li-se şi casă de chilinit, ca să nu se 

îngălmăcească alţii la cântare se vor rândui cu toţii cei 

care vor fi de treaba aceea luând unul cântarea mai 

curând, va cânta celora lalţi, pentru uşurarea dascălului 

şi pre aceştia iarăşi aşişderea îi va proceti şi-i va ispiti. 

A cincea la besereceasca slujbă vor merge, când şi 

pre cari va rândui dascălul, iar când vor merge cu toţii, 

atunci cu litie şi cu bun rând doi câte doi de la mănăstire 

până la biserică, iar în biserică care vor ceti psalmi şi 

cele de lipsă se vor rândui întâiu de dascăl preste 

săptămână, şi aşa pre rând ca să ştie fieştecarele în 

beserică ce şi când să cetească şi nu acolo să se 

învăluiască, iar ceilalţi toţi vor sta în mare ascultare, 

procetind în taină după cel ce ceteşte, iar la cântare toţi 

dintr-o strană cu strana sa vor putea cânta numai cu 

înţelegere, luând sama la acela ce începe sau poartă 

cântarea. 

A şasea la răspunsuri mai scurte cum e Gospodin 

pomilui iproci: se vor rândui de dascăl întru amândouă 

stranele, care când să răspundă una apoi alta, iar nu 

amândouă odată, aşişderea la optusturi. 

A şaptea, în toate zilele se va ceti catasticul şi se vor 

însemna care vor fi de faţă, şi de cumva fără de bună 

ocă oare careva ar rămâne până de trei ori, se va da 

înaintea Prefectuşului. 

A opta, Duminicile şi în zilele mai de praznic, 

tablele nu-şi vor da iar învăţături şi întrebări creştineşti 

se vor face dimineaţa până merge la biserică şi după 

prânz până a merge la vecernie. 

A noua, Grămăticii dimineaţa şi după prânz la 

vremea sa, vor merge drept la şcoala sa şi acele 

învăţând vor rămâne până se va da semn de ştire. Iar 

prin mănăstire nici decum nu vor fi slobozi a umbla, 

mai ales la casele de sus nici unul nu va îndrăzni a 

merge fără ştirea şi blagoslovenia Prefectuşului, sub 

greu canon. Iar care pentru lipsă vor vrea să iasă, vor da 

semn şi vor cere de la dascăl slobozenie. 

A zecea, se vor rândui câte doi care peste săptămână 

vor avea grijă a sluji preotului în altariu cele de lipsă, 
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afară de cei ce poartă luminile şi aceia vor fi îmbrăcaţi, 

iar alţii nu se vor suferi a intra în altariu. 

Ce s-ar mai vedea de lipsă lângă acestea, după 

socoteala vremilor şi a întâmplărilor, va mai putea 

adăuga Prefectuşul, şi noi fiind lipsă ne vom socoti. 

Care proporţionalitar şi în şcoala limbilor se va ţine. 

Pentru care văzând începere, sporiu şi nădejde, şi altele 

ce vor lipsi se vor rândui. 

Blaj, 18 zile Octombrie 1754‖ 

După Pr.Prof. Dr. Ştefan Manciulea 
.............................................  

Nota bene: Am preluat acest fragment din articolul 

părintelui Ştefan Manciulea, păstrat în manuscris la Centrul 

Cultural „Jacques Maritain‖ din Blaj, cu speranţa că atât 

tinerii din Şcolile Blajului de azi precum şi dascălii lor, vor 

înţelege cu câtă preocupare pentru un învăţământ bine 

organizat şi orientat, a lucrat atât Ioan Inocenţiu Micu precum 

şi succesorul său Episcopul Petru Pavel Aron. Am păstrat 

cuvintele cu scriere arhaică pentru o mai plăcută întoarcere la 

momentul istoric al acestor documente. 

Spre lauda şi mărirea lui Dumnezeu şi prosperitatea 

neamului românesc. 

Blaj, la 27 septembrie 2014 

A consemnat Pr. Dr. Ioan Mitrofan 
 

 

 

CONSILIUL NAŢIONAL ROMÂN DIN BLAJ ŞI MAREA UNIRE DE LA 1918 
 

nfiinţat la 4 noiembrie 1918, conform indicaţiilor 

Consiliului Naţional Român Central de la Arad, 

într-un moment de răscruce a istoriei naţionale, 

Consiliul Naţional Român din Blaj, în frunte cu Vasile 

Suciu, vicar mitropolitan, profesorii Gavrilă Precup şi 
Victor Macavei (vicepreşedinţi), profesorii Zenovie 

Pâclişan şi Alexandru Borza (secretari) înfăptuieşte 

idealul revoluţionarilor de la 1848, dovedind că şi 

românii sunt capabili, să se organizeze şi să se 

autoguverneze. 

De un profund patriotism şi un înalt spirit civic 

rămâne şi astăzi la 96 de ani de la scrierea lui, apelul 

lansat după constituirea consilului şi publicat în 

„Unirea‖, XXVIII, nr. 68/4 noiembrie 1918. 

 

 
 

Iată un îndemn pe care ar trebui să-l asculte şi acum 

orice român, chiar dacă împrejurările istorice sunt cu 

totul altele, fiindcă ideea de libertate, cinste şi omenie ar 

trebui să rămână oricând cel mai înalt ţel al oricărui 

neam. 

Carmen Simu 

Î 

Fraţi români! 

A bătut ceasul! 

După suferinţe îndelungate, după jertfe supraomeneneşti, ce le-a adus neamul nostru, a răsărit în sfârşit şi 

pentru noi clipa sfântă a libertăţii! 

Fraţi români, bucuraţi-vă! 

Lanţurile sclaviei s-au prăbuşit în tină, şi neamul nostru îşi înalţă fruntea obidită de până acum- şi priveşte în 

jur de sine ca popor liber, ce singur are dreptul de a dispune asupra sorţii sale.  

Lăudat să fie Dumnezeul popoarelor, că ne-a învrednicit să ajungem această sfântă zi! 

Lăudată să fie amnitirea atâtor mii şi mii de eroi martiri, fraţi ai noştri, cari prin sângele vărsat au stropit din 

belşug glia strămoşească, până ce a răsărit floarea sfântă a libertăţii, egalităţii şi frăţietăţii tuturor popoarelor 

din lume. 

Fraţi români! 

Închegaţi-vă pretutindeni în jurul fruntaşilor voştri- constituiţi-vă în sfaturi naţionale şi în garde de pază, şi 

nu faceţi niciun singur pas, fără ştirea şi consentimentul Comitetului nostrum Naţional Central! 

Arătaţi-vă vrednici de însemnătatea istorică a acestui moment sublim; puneţi temeliile viitorului fericit, în 

linişte, fără tulburări, cu demnitatea unui popor conştient de sine! 

Mergeţi înainte mândri, cu fruntea ridicată, pentru a vă închina Dumnezeescului Soare al libertăţii, ce a 

răsărit, în sfârşit şi pentru noi! 

Deşteaptă-te, române! 

Visul urât al trecutului să rămână uitat în întuneric- să-l uităm cu toţii, ca şi când n-ar fi fost! 

Păstrţi liniştea şi ordinea, nu vă atingeţi de persona şi avutul nimănui! 

Aceasta o cer conducătorii voştri şi o pretinde cinstea voastră de români! 

Trăiască libertatea tuturor popoarelor! 

Trăiască neamul românesc! 

Blaj, 4 noiembrie 1918 
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ANIVERSĂRI 
 

TRAIAN DORZ – POET CREŞTIN. 100 DE ANI DE LA NAŞTERE 
 

iteratura română are, de la începuturile ei, o 

dimensiune religioasă, care s-a manifestat neîntrerupt 

până astăzi. De la primele încercări lirice consemnate 

de istoriile literare în veacul al IV-a (prin Niceta de 

Remesiana) poezia românească a promovat coordonata 

religioasă: poezia îşi are sursele originare în lirica Vechiului 

Testament (Psalmi, Cântarea Cântărilor) dar şi în cântările 

de cult religios (imnele şi acatistele bisericeşti). Aşa se şi 

explică faptul că, deseori, rugăciunea este poezie iar poezia 

este rugăciune (vezi, de exemplu Imnele Sfântului Simeon 

Noul Teolog sau ale lui Efrem Siriul iar la noi ale lui Ioan 

Alexandru). O astfel de lirică a promovat Traian Dorz, marele 

orator şi poet al „Oastei Domnului‖.  

Despre frumuseţea poeziei lui Traian Dorz, inegalabilul 

Nichita Stănescu spunea că: „Versurile lui Traian Dorz, în 

naivitatea lor divină, amintesc de colindele 

sau de ninsoarea cu fulgi albi de zăpadă a 

ochilor mamei mele (…) iar poezia lui 

izvorăşte în verbul stelar şi ceresc.‖ Zoe 

Dumitrescu Buşulenga evoca un portret 

moral exceptional şi o operă deosebită: 

„Glasuri ale amintirilor din anii luminoşi ai 

copilăriei, glasuri de colind românesc şi 

cântece de leagăn, glasuri de durere adîncă 

din funduri de temniţă, glasuri de rugă 

fierbinte în aşteptarea jertfei izbăvitoare, 

toate se strâng şi răsună cu putere în poezia 

lui Traian Dorz, topite şi transfigurate în 

focul credinţei arzătoare, al nădejdii şi 

dragostei de Dumnezeu. Cu o simplitate de 

suflet copilăresc, dar şi de martir, cuvântul 

se rosteşte curat şi blând în lumina cerească 

a aşteptării însetate a mântuirii, a întâlnirii 

faţă la faţă cu milostivul Domn Iisus. Şi 

tocmai această simplitate a unui însetat de 

absolut dă versului lui Dorz puterea de a emoţiona 

deopotrivă sufletele oamenilor de rând şi pe cele ale 

intelectualilor credincioşi. Forţa mesajului său duhovnicesc 

depăşeşte valoarea expresiei estetice, aşezându-l pe acest 

împătimit al credinţei în rândul poeţilor religioşi trecuţi prin 

cumplita gheenă a închisorilor din anii negri ai ateismului 

comunist, după Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Radu 

Gyr şi ceilalţi care au înălţat, asemenea lui, de după gratii, 

ruga lor către Domnul Izbăvitorul‖. 

Traian Dorz face parte din categoria poeţilor profund 

religioşi, a căror operă este dedicată, în întregime, credinţei 

creştine şi slujirii Omului prin artă, prin poezie şi prin muzică: 

„Prin voia lui Dumnezeu ne apropiem de împlinirea a 100 de 

ani de la venirea pe lume a eminentului poet creştin şi frate 

ostaş, Traian Dorz. E un eveniment marcant deoarece fratele 

Traian, prin duhul şi prin arta lui, a dat noi valenţe 

creştinismului românesc, îmbogăţind viaţa religioasă şi 

liturgică cu mii de poezii şi cântări. Poeziile lui Traian Dorz 

se cântă în mai toate bisericile de la noi. Se cântă în 

bisericuţe transilvane sau moldave, dar şi în catedrale 

măreţe. (...) Am putea spune şi noi că un om ca Traian Dorz 

nu se naşte, într-un popor, o dată la 100 de ani, şi nu se naşte 

o dată la 1000 de ani. El se naşte o singură dată. Iar a fi 

contemporan cu el înseamnă a ne fi născut şi noi atunci când 

istoria neamului avea ceva de spus. Opera lui Traian Dorz e 

unică prin întindere, prin varietate şi prin profunzime. Iar 

viaţa lui, prin dramatismul ei.
1
„ 

Traian Dorz (1914-1989) este un mărturisitor al Iubirii 

faţă de Dumnezeu. Prin vocaţia sa misionară şi lucrarea lui 

deosebită desfăşurată în cadrul mişcării „Oastei Domnului‖ 

din Sibiu, a rămas până astăzi autorul Cântărilor nemuritoare 

ale Oastei. Născut chiar în ziua de Crăciun, la 25 decembrie 

1914, Traian Dorz a fost un mărturisitor al Domnului Hristos 

căreia închinatu-i-a întreaga-i viaţă: „Când m-am născut cu 

trupul acesta printre voi era şi nor şi noapte şi iarnă şi 

război... ce stări nefericite, cum s-au răsfrânt durut cu 

toată-amărăciunea pe viaţa mea de lut...‖
2
 Precum toţi 

gânditorii şi scriitorii creştini care 

n-au acceptat colaborarea cu regimul 

comunist, şi Traian Dorz a avut de 

suferit, fiind condamnat de şase ori, 

urmând în total 17 ani de închisoare, 

iar până la sfârşitul vieţii a avut parte 

de „domiciliu forţat‖.  

Reeditată la Editura Oastea 

Domnului din Sibiu, întreaga 

Cântare nemuritoare a poetului 

Oastei, Traian Dorz, este azi tot 

mereu citită şi...citată. Meditaţii, 

imnuri, rugăciuni, proverbe, poezii, 

psalmi, colinde sau cântece, toate 

alcătuiesc o bogată comoară a unui 

mare şi vrednic Ostaş al Domnului, 

comoară poetică de care azi ne 

bucurăm şi noi, cei care descoperim 

timid un trecut de luptă biruitoare: 

„Traian Dorz este un exemplu de 

felul în care un poet născut cu o înzestrare neobişnuită a 

renunţat să-şi perfecţioneze talentul în direcţia slujirii 

propriei personalităţi artistice, pentru a lua calea slujirii 

celuilalt eu, care se alcătuieşte în clipa când fiinţa acceptă 

să-şi asume rolul de parte în întregul care este Biserica lui 

Hristos.‖
3
 

Câteva dintre capodoperele poeziei lui Traian Dorz sunt şi 

azi în atenţia iubitorilor de poezie: Cu Domnul spre Golgota, 

Omule, Păstor, Un mugur, ce dor adânc, Anul Nou, Blândul 

păstor, Iisuse veşnic călător, Ierusalim, cetatea mea, Nu 

mă-nspăimânt, Privesc la fratele ce tace, De hotarele luminii 

şi multe, multe altele.  

Profund religios, Traian Dorz urcă Cu Domnul spre 

Golgota într-un poem tulburător, în care este retrăită 

Săptămâna Patimilor Mântuitorului Care, deşi a fost răstignit 

                                                 
1 Ion Beg, Traian Dorz – 100. Închinare la împlinirea Centenarului, 

Editura Traian Dorz, Simeria, 2014, p. 6. 
2 Traian Dorz, O viaţă de jertfă, foaia „Iisus Biruitorul‖, Anul XIII, 

nr. 52, 23-29 decembrie 2002, p. 6 
3 Mircea Ciobanu, Prefaţă la Antologia Poeziile creştinilor români, 

Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1994, p. 2 
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pentru păcatele noastre, a înviat şi a biruit pentru noi, 

deoarece „El Iisus Biruitorul/ biruie în veci şi-nvie.‖ De 

asemenea, Hristos e adevărul, această aserţiune nu este doar o 

poezie, ci o convingere neclintită a omului credincios, care 

ştie că „Hristos e Adevăru-ntreg/ şi Lui câţi se închină/ 

Lumina veşnică aleg/ şi-n veci vor fi-n lumină!”. Rugăciunea 

este adresată, cu accente imnice şi melismatice, Aceluia Care 

este Părinte al mângâierii: „Zile-ntregi Te strig, Părinte,/ şi 

Te-aştept să vii curând,/ mi-arde inima fierbinte,/ după Tine 

sunt flămând!/ – O, Părinte-al mângâierii/ vezi adâncu-n care 

gem/ căci în braţele durerii,/ cu amar suspin Te chem.” 

Adresându-i-se însă şi propriului suflet, poetul reproşează 

lipsa iubirii sufletului pentru care S-a jertfit Hristos, uitându-i 

Iubirea: „El pentru tine S-a jertfit,/ cu ce iubire te-a iubit!”. 

Cântarea poetului seamănă cu o harfă a iubirii care aduce 

cântul arzător de iubire pentru Domnul Hristos: „Din harfa 

unei fără seamăn/ iubiri aprinse pe pământ / am vrut cum am 

ştiut, Iisuse,/ mai cald şi mai frumos să-Ţi cânt./ În orice viers 

am pus o parte/ din inima ce le-a purtat,/ în 

fiecare slovă-mi arde/ un strop din 

duhu-nflăcărat.‖ Cântarea de dragoste este 

a celui care „Ţi-am plâns/ întâia iubire 

şi-ntâia durere.‖ Fericirea este revelată în 

Trandafirul şi-n crinul pe care Domnul le 

strânge-n Mână, plinindu-şi „întreagă, 

sfântă şi curată/ iubirea din viaţa mea”. 

Această iubire „o ţin, Iisuse, pentru Ziua/ 

când va culege-o Mâna ta,/ o ţin pentru 

slăvita clipă/ din Primăvara Sfântă când/ 

Tu-Ţi vei alege trandafirii/ şi-i vei culege 

rând pe rând.‖ 

Sub pecetea poeziei imnografice 

regăsim câteva dintre cele mai depline 

realizări ale traducerii cărţilor poetice ale 

Vechiului Testament. De la Mitropolitul 

Dosoftei care a versificat pentru prima oară 

psalmii biblici şi până astăzi, s-a manifestat 

un interes constant pentru frumuseţea şi înţelepciunea textelor 

vechi-testamentare, astfel că avem momentan tălmăciri de 

profunzime şi variante poetice pe măsură. Bineînţeles, poeţii 

români care-au abordat acest tip de discurs liric au preferat 

Psalmii lui David, dar nici celelalte cărţi poetice (Ecclesiastul, 

Cântarea Cântărilor, Pilde, Rugăciunea Regelui Manase) nu 

au fost ignorate de poeţii noştri. În acest context îi putem 

aminti pe: Vasile Militaru, Traian Dorz, Valeriu Anania, 

Ştefan Augustin Doinaş, Paul Aretzu, Eugen Dorcescu, 

Şerban Foarţă. 

Cântările Psalmilor constituie o operă de căpătâi a lui 

Traian Dorz. Bine închegat tematic, acest volum este o 

versificare modernă a celor 150 Psalmi biblici. Având 

predecesori pe Mitropolitul Dosoftei şi pe poetul 

contemporan Vasile Militaru, Traian Dorz este un profund 

poet creştin, ancorat sufleteşte în poezia psalmilor.  

Fidel textului biblic, poetul preferă totuşi o numerotare 

diferită de ediţia lui Vasile Militaru, astfel că, de exemplu, 

Psalmul 50 este, la Traian Dorz, Psalmul 51. Se pare că acest 

lucru se datorează diferitelor traduceri ale psalmilor: fie din 

limba greacă, fie din limba ebraică. Diferenţa constă în faptul 

că Psalmul 9 are două părţi într-o traducere iar în cealaltă, 

partea a doua a Psalmului 9 este numerotată ca Psalmul 10 şi 

de aici diferenţa. Altfel, sensul este acelaşi, păstrându-se 

tonalitatea şi mesajul biblic pentru fiecare psalm în parte. 

Poetul se adânceşte şi se cufundă în frumuseţea neasemuită a 

cuvântului şi a cântării. Imnurile sale poetice se înlănţuiesc la 

fel ca şi cele ale lui David. Numerotate de la 1 la 150, 

poemele fac trimiteri biblice clare iar tălmăcirile originale 

ilustrează prezenţa unui versificator delicat, profund 

credincios, foarte bun cunoscător al textelor.  

De exemplu, aş remarca psalmii în care este preamărită 

divinitatea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de făptura 

umană. Este firesc ca poetul să insiste asupra acestei teme 

biblice, cu toate că fidelitatea faţă de Biblie nu este trunchiată. 

Însă, trebuie să ţinem cont de faptul că poetul a scris Cântările 

Psalmilor pentru uzul credincioşilor, nicidecum pentru 

slujbele de cult. Şi tot poetul a reuşit să compună muzica 

câtorva texte importante, astfel încât era mai uşor pentru 

credincioşi să cânte psalmii în adunările de cult. De o 

modestie rară, Traian Dorz îşi intitulează volumul Cântările 

Psalmilor, sugerând prin aceasta ideea că ele au fost 

versificate doar spre a fi cântate.  

O observaţie aparte merită 

însemnările făcute la începutul fiecărui 

psalm. Acestea ar putea fi considerate fie 

subtitluri ale Psalmilor, fie lămuriri 

suplimentare referitoare la instrumentele 

muzicale ce ar trebui folosite în cântarea 

psalmului, la anumite evenimente din 

viaţa socială a regelui David sau chiar din 

viaţa sa personală. Iată la Psalmul 39 

putem citi că este „Un psalm al lui David. 

Către mai-marele cântăreţilor. Către 

Iedutun‖, sau Psalmul 51 găsim 

următoarea însemnare: „Un psalm făcut 

de David. Făcut când a venit la el 

proorocul Natan. După ce intrase David 

la Bat-Şeba‖, sau la Psalmul 52 care este: 

„O cântare a lui David. Făcută cu prilejul 

celor spuse de Doeg Edomitul, lui Saul, 

când spunea: „David s-a dus în casa lui 

Abimelec‖. Însă trebuie să adăugăm că nu toţi psalmii au 

aceste însemnări şi că variante ulterioare (ediţia Valeriu 

Anania şi versiunea Şerban Foarţă) le vor folosi în tălmăcirile 

lor. 

În Psalmul 23 (O cântare a lui David) remarcăm o 

puternică amprentă personală. Din versuri se resimte bucuria 

scrierii şi trăirea autentică a rugăciunii de mulţumire faţă de 

Dumnezeu pentru purtarea de grijă şi ajutorul divin. Se 

observă cu lejeritate ritmul melodic al textului şi prezenţa 

refrenului, dovadă că textele sunt cântări pe harfa inimii 

poetice de-o rară credinţă şi puritate a gândurilor. 

Mult îmbogăţit faţă de textul original românesc (cel 

consacrat e Psalmul 22), psalmul lui Traian Dorz este o 

metaforă vie a omului care crede cu tărie în Pronia 

dumnezeiască: „Domnul e Păstorul meu, lipsă nu voi duce,/ 

El mă paşte-n verzi păşuni/ şi la apă dulce, lângă ape de 

odihnă, la păşune dulce./ Sufletul mi-nviorează/ cu poveţe-n 

lume,/ pe cărările Lui drepte/ pentru Sfântu-i Nume,/ pe-a lui 

drepte căi mă-ndrumă/ pentru Sfântu-i Nume./ Chiar 

umblând prin valea umbrei/ morţii nu m-aş teme;/ în tot locul 

Tu mă mângâi,/ Doamne,-n orice vreme,/ cu toiagul şi 

nuiaua/ Ta în orice vreme./ Tu-mi pui masa-n faţa celor/ ce 

mă văd cu ură,/ Tu-mi ungi capul şi-n paharu-mi/ torni peste 

măsură.../ Fericirea şi-ndurarea/ vor fi-n veci cu mine/ şi voi 
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sta în Casa-Ţi Sfântă/ Doamne, lângă Tine,/ până la sfârşitul 

vieţii,/ Doamne lângă Tine!...‖ 

De asemenea, muzicalitatea se resimte şi-n psalmii de 

laudă a divinităţii, precum Psalmul 33 în care este invocată 

imnic Atotputernicia divină. Bucuria celor care cântă imnele 

credinţei se transformă, treptat, în trăire şi extaziere lăuntrică. 

Focul dragostei de Dumnezeu e bucuria săltând pe coardele 

inimii iubitoare de semeni şi de Dumnezeu: „Bucuraţi-vă în 

Domnul, voi, toţi cei fără de vină,/ căci vă şade bine imnul de 

mărire şi lumină!/ Lăudaţi pe Domnu-n harfe/ şi-L slăviţi din 

alăute,/ Să vă sune-n glas şi-n coarde/ noi cântări 

necunoscute!/ Căci Cuvântul Lui e veşnic Adevăr şi Bucurie/ 

şi lucrarea-I se-mplineşte pururi, cu credincioşie./ El 

iubeşte-n veci dreptatea/ şi cinstita judecată;/ bunătatea Lui 

cuprinde/ tot pământul, lumea toată.‖ Rugăciunea este 

continuată în psalmul următor, când credinciosul este invitat 

să guste din bunătatea şi dragostea divină: „Gustaţi – şi veţi 

vedea ce bun e Domnul şi-ndurat,/ 

ferice-n veci de omul care se-ncrede-n El 

cu-adevărat!/.../ Veniţi, fii, şi-asculţi, căci 

frica de Domnul vă voi învăţa./ O, cine-i 

cel ce vrea viaţa şi zile fericite vrea?/.../ 

De-a pururi Domnul este-aproape 

de-acel cu sufletul zdrobit/ şi mântuieşte 

pe acela cu cuget bun şi duh smerit. „ 

Tot un Psalm de laudă este Psalmul 

106, a cărei tălmăcire surprinde prin 

bogăţia şi armonia limbii poetice 

româneşti, ca şi linia melodică specifică 

lui Traian Dorz. Precum Psalmul 103, şi 

acesta conţine o întreagă galerie de 

simboluri religioase legate de istoria 

poporului lui Israel, făcând trimiteri 

concrete la robia egipteană şi trecerea 

Mării Roşii, la necredinţa acestuia care 

s-a închinat idolilor ignorându-şi 

credinţa, la alte episoade din primele 

cinci cărţi ale Vechiului Testament, cărţi atribuite lui Moise: 

„Să-L lăudăm pe Domnul, toţi, pe Domnul nostru Mare,/ căci 

El e bun şi ţine-n veci adânca-I îndurare!/ Cine-ar putea a 

Lui isprăvi măreţe a le spune/ şi cine toată slava Lui o va 

vesti pe lume?/.../ Părinţii noştri, în Egipt, minunile-Ţi uitară,/ 

uitând a Tale îndurări,/ la mare n-ascultară./ Dar El i-a 

izbăvit pe el, pentru-al Său Mare Nume,/ ca să-şi arate-a Lui 

puteri şi slava Lui, în lume./.../ Făcut-au în Horeb viţel şi lui i 

se-nchinară/ Şi astfel, Slava lor, în chip de bou, ei şi-o 

schimbară./ Şi L-au uitat pe Dumnezeu, şi mântuirea-I mare,/ 

Minunile din ţara Ham şi semnul de la mare.‖ 

Poetul Traian Dorz face parte din speţa celor care au 

crezut până la capăt în puterea rugăciunii şi a poeziei de-a 

recrea lumea, de-a recrea un spaţiu sacru, în care să trăim 

bucuriile creştine în linişte, cântare şi psalmodiere a bunătăţii 

divine. Prin opera sa, el rămâne nu numai poetul Oastei 

Domnului, ci şi unul dintre cei mai prodigioşi autori de 

literatură religioasă, opera lui numărând câteva mii de pagini 

de poezii, dar şi de meditaţii creştine, toate ilustrând imaginea 

unui sensibil şi delicat poet al literaturii veacului trecut. 

Şi pentru că ne aflăm în Postul Sfânt al Naşterii 

Domnului, nu pot încheia evocarea unui veac de la venirea în 

Lumină a lui Traian Dorz fără a readuce în atenţie frumoasele 

versuri ale unei colinde excepţionale, care scaldă în lacrimi de 

Iubire sufletul creştin. Fie ca apropierea Marii Sărbători să ne 

apropie pe noi toţi în Iubirea Lui cea Sfântă şi să ne poarte pe 

drumuri de înger: Copil iubit cu ochi senini / Tu vii din nou 

printre străini / În peşteră pe paie reci / Tu iarăşi capul Ţi-l 

apleci./ -Dar astăzi magii nu mai vin / şi nici păstori să-Ţi 

cânte lin, / Copil iubit cu ochi senini / Tu vii străin printre 

străini... / Copil iubit cu chipul blând / Te naşti şi azi ca 

oarecând / de mii de ani în chip sărman / Tu vii în lume an de 

an. / Şi ştii că cei ce-Ţi cântă azi / scuipa-vor mâine-al Tău 

obraz / şi totuşi Tu, Copil preablând, / cobori ca anii rând pe 

rând. / Demult, cu suflet plin de dor / Te-ai coborât de mila 

lor – / În ieslea rece-ai fost culcat, / şi nimeni nu s-a-nduioşat. 

/ L-ai Tăi Isuse ai venit, / ei, neştiind Te-au răstignit. / Iar Tu 

cu suflet plin de dor / iertând, cereai iertarea lor. / Copil iubit, 

ceresc hoinar, / azi baţi la uşi închise iar. / O, Te-am văzut 

Copil iubit / din mii de praguri izgonit, / la mii de uşi ai 

aşteptat / dar în zadar! – Erai uitat. / Azi tot mai mulţi 

Te-aruncă-afar? / ceresc şi sfânt şi drag hoinar! / Şi totuşi, 

iar, sub chip sărman / cobori la oameni an 

de an / cu bine răul să-l plăteşti / să 

chemi, să ierţi şi să iubeşti; / să-mparţi 

avutul Tău divin / acelor ce la Tine vin, / 

murind pe cruce între hoţi / s-arăţi cât îi 

iubeşti, pe toţi! / Copil, ceresc şi sfânt 

copil / ascuns sub chipul cel umil, /Tu baţi 

la toţi, dar toţi se-nchid / mai reci ca 

piatra lor din zid.../ – O, mâine şi ei uşa 

Ta / pe veci închisă-o vor afla. / Azi plângi 

Tu starea-n care zac / dar mâine ei vor 

plânge-n veac. 

Părintele Dumitru Stăniloae 

mărturisea preţuirea lui necondiţionată 

pentru un Om deosebit: „Am o aleasă 

preţuire pentru fratele Traian Dorz şi 

pentru poeziile pline de o înflăcărată 

dragoste pentru Dumnezeu, exprimată în 

minunatul grai al poporului nostru pe 

care îl sfinţeşte şi mai mult prin aceste 

poezii. Facă Dumnezeu să sporească credinţa poporului 

nostru prin această ofrandă caldă a sufletului său.‖  

La ceas aniversar (100 de ani de la naştere şi 25 de ani de 

la plecarea din viaţa aceasta pământeană), aşternem gândurile 

de faţă izvorâte din dragostea divină, cu speranţa ca ele să ne 

reamintească de un poet profund creştin, ale cărui versuri au 

menirea să inunde sufletele însetate de Lumina cea 

Adevărată: „Poeziile lui ştiute pe de rost de sute şi sute de mii 

de oameni de toate vârstele, recitite şi cântate pe toate 

drumurile de pelerini umbriţi de prapori în căutarea 

sanctuarului ce-i adăpostea mai ales în noapte, până la 

revărsatul zorilor, sunt ca ale lui Vasile Militaru, suflet din 

sufletul săracilor, însetaţilor după Duh al anonimilor acestui 

popor creştin al celor mulţi şi neluaţi în seamă, al celor care 

nu şi-au luat sufletul în deşert în aceşti ani, al celor care şi-au 

luat din libertate Crucea, urmându-L pe Iisus Hristos până la 

martiriu. (...) Prigonit, închis, bătut, fratele Traian a iubit şi a 

binecuvântat: nici una din poeziile sale nu blestemă, nu 

loveşte, ci cheamă la viaţa nouă, singura absolut necesară de 

aici şi posibilă în Iisus Hristos, pe care L-a iubit şi slujit ca pe 

Dumnezeul şi al neamului românesc‖ (Ioan Alexandru).  

 

Maria-Daniela Pănăzan 
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ION BRAD – 85 DE ANI 
 

LA ANIVERSARĂ  
 

onsider un privilegiu al vieţii mele că am cunoscut 

oameni care mi-au marcat devenirea intelectuală şi 

moral-umană. Sunt mulţi, începând cu învăţătorii din 

clasele primare şi terminând cu scriitorii 

contemporani care mă onorează cu prietenia şi preţuirea lor. 

Unul dintre aceştia este scriitorul Ion Brad, absolvent al 

şcolilor Blajului, devenit cu o sintagmă în vogă prin anii 

‗30-‗40 ai veacului trecut, un om al Blajului, în sensul valoric 

al noţiunii. 

L-am cunoscut mai întâi din scris, citeam revistele pentru 

şcolari care veneau în satul de pe Someş, unde am urmat 

şcoala primară şi gimnaziul, citeam 

revistele literare (destul de puţine prin anii 

‗60) unde semnătura lui era frecventă. Cred 

că în Filologia clujeană, Leon Baconsky, 

fratele poetului celebru prin iniţiativa de 

înnoire artistică a poeziei române 

contemporane, îl pomenea la acest capitol. 

Ajuns profesor la Blaj, i-am citit câteva 

cărţi de poezie şi proză, pentru că înfăţişau 

oameni şi locuri din Mica Romă 

eminesciană, iar profesorii blăjeni îmi 

povesteau cu preţuire despre fostul lor elev, 

din promoţia 1948, promoţia centenarului 

Revoluţiei paşoptiste. La Blaj trăia şi era 

încă activ la catedră şi în scris, profesorul 

său de istorie Teodor Seiceanu cu care am alcătuit o Istorie a 

Blajului – în texte alese. Iniţial i-am spus Pagini despre Blaj 

şi am înaintat-o spre publicare Editurii Dacia din Cluj. A fost 

mult amânată, n-am primit nici un răspuns; cred că redactorii 

Editurii Dacia nici nu s-au obosit să o citească şi atunci am 

hotărât să ne retragem manuscrisul. Într-una din vizitele sale 

la Blaj, Ion Brad s-a interesat de fostul său dascăl de istorie, 

Teodor Seiceanu, şi l-a întrebat la ce lucrează. Profesorul i-a 

spus despre antologia noastră şi eterna ei amânare la editura 

clujeană. Scriitorul ne-a spus că o va duce la Bucureşti şi o va 

oferi Editurii Albatros (condusă pe atunci de Mircea 

Sântimbreanu) cu o prefaţă de Domnia sa. A şi apărut într-un 

timp record pe atunci şi s-a bucurat de succes. Am rememorat 

aceste lucruri pentru a arăta una din trăsăturile dominante ale 

profilului moral al scriitorului aniversat: disponibilitatea de a 

veni în ajutorul colegilor, blăjenilor, prietenilor şi cunoscuţilor 

săi. 

N-am să arăt aici ce-a făcut Ion Brad pentru Blaj. Am 

făcut-o cu alt prilej, când Blajul i-a acordat titlul de cetăţean 

de onoare şi când Clujul tinereţii sale studioase i-a acordat 

acelaşi onorant titlu. Am să spun însă că pentru Ion Brad 

Blajul este un fel de topos sufletesc, care ocupă în scrisul său 

(poezie, proză, teatru, evocări) un loc privilegiat. Antologia de 

curând apărută Blajul nostru cel de toate 

zilele, este o mărturie în acest sens, deşi 

cuprinde numai o parte din scrisul său pe 

această generoasă temă. Între scriitorii 

români care au evocat Blajul, nici unul 

nu se poate compara cu Ion Brad, prin 

dimensiunea artistică a evocării. Câteva 

din cele mai bune pagini ale sale de 

poezie şi de proză sunt evocări ale 

Blajului. 

Între multe cărţi cu dedicaţie primite 

de Ion Brad este şi una care poartă 

semnătura lui Lucian Blaga. Este, cred, 

cea mai preţioasă, pentru că are valoare 

sentimentală; era oferită de poetul 

Nebănuitelor trepte „cu bucuria nespus de rară de a fi 

întâlnit în aceeaşi fiinţă un poet şi un om”. Fănuş Neagu, în 

Cartea cu prieteni vorbea despre frumuseţea statuară (precum 

numele ce-l poartă0 a scriitorului, într-un fel asemănător cu 

Zaharia Stancu care vorbea cu admiraţie despre distincţia 

fizică şi intelectuală a lui Vladimir Streinu. 

La aceste lucruri m-am gândit în preajma aniversării unui 

scriitor pe care îl preţuiesc în mod deosebit şi pentru talentul 

său şi pentru omenia sa ardelenească. La mulţi ani, domnule 

Ion Brad! 

Ion Buzaşi 

 

 

CUM L-AM CUNOSCUT PE ION BRAD 
  

u ştiu de ce fiecare întâlnire cu Ion Brad se 

constituie pentru mine şi familia mea într-o 

revedere de suflet, încărcată cu multe şi felurite 

simţăminte, toate având însă acelaşi filon: al iubirii. Al unei 

iubiri ce naşte preţuire, respect şi afecţiune, o iubire caldă, 

adâncă şi sinceră, o iubire sfântă. Căci chipul lui cuminte şi 

blând mi se pare totdeauna al unui mucenic coborât de pe 

altarul Catedralei din Blaj, încercând s-aşeze pace şi linişte 

pe pământ, iar între oameni bună învoire, la anii ce-i poartă 

cugetând deopotrivă cu poetul „nebănuitelor trepte‖: 

„iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea‖. 

Îl ştiam pe Ion Brad de multă vreme, încă de pe băncile 

şcolii, căci pătrunderea sa timpurie pe porţile scrierilor 

frumoase, în lumea cea înaltă a literelor, mi-a înlesnit de 

timpuriu întâlnirea cu izvodirile sale poetice, iar mai apoi şi 

cu cele ale epicii în proză, romanele familiei Borcea şi mai 

toate cărţile sale cu întoarcere în trecut („Descoperirea 

familiei‖, „Ultimul drum‖, „Întâlnire periculoasă‖ ş.a.) 

fascinându-mă de-a dreptul, ele punându-şi amprenta în 

bună măsură şi asupra condeiului meu, a prozei mele de 

inspiraţie rurală, cu oameni, fapte şi mentalităţi specifice 

satului ardelenesc din zona de spiritualitate gravitând în 

jurul aceluiaşi focar de lumină, al „Blajului nostru cel de 

toate zilele‖- după cum atât de fericit îl şi numeşte, de altfel. 

E de înţeles că n-avea de unde şti la acea vreme că la Roşia 

de Secaş (unde Poetul fusese în vizită la Septimiu Muntean 

prin anul 1956) trăieşte un cititor şi un admirator al scrisului 

său, ce şi-l însuşeşte, în devenirea sa ca scriitor, în bună 

C 
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parte drept model, ba încă descoperind mai târziu şi o 

anume potrivire în manifestări, izvorâte din înclinaţii, 

îndrăznesc să zic, oarecum apropiate (respectând de bună 

seamă vârsta, mărimile şi toate celelalte de cuviinţă).  

Cum anume, în ce împrejurare l-am cunoscut direct pe 

Ion Brad, nu pot nicicum să-mi aduc aminte. Deşi poate n-or 

fi mai mult ca trei decenii. Şi asta, cu atât mai apăsat, cu cât 

ţinerea de minte, încă sănătoasă şi la locul ei, socotesc eu, nu 

prea m-a făcut de ruşine până acum. Să fi fost în 

încăperea-birou a Monicăi Anton de la Biblioteca „Timotei 

Cipariu‖, unde deseori zăboveam la un ceas de taină, la o 

poveste captivantă cu inegalabila Monica, cu ea, la rându-i, 

Poetul din Pănadea lui Cipariu fiind într-o neîntreruptă şi 

largă corespondenţă, cercetând-o mai de fiecare dată la 

trecerea sa prin Blaj?! Să fi fost în tovărăşia lui Teodor 

Seiceanu (autor între altele al valorosului volum „Dascălii 

Blajului‖), în apropierea căruia mă aflam de multe ori şi, 

cum Poetul îl avusese diriginte în clasele de liceu de la 

„Sfântul Vasile‖, nu uita niciodată să-l vadă, să-l întrebe de 

sănătate şi de toate celelalte, aflat acum la anii senectuţii?! 

Ori poate în cabinetul primarului de pe atunci al Blajului, 

Dionisie Heljoni, ce-mi aprecia stăruinţa întru cele ale urbei 

sale, şi cu/prin care „ambasadorul‖ orăşelului şcoalelor de 

pe Târnave la Bucureşti, Ion Brad, a înfăptuit multe „acasă‖ 

pentru intrarea în normalitate şi revenirea în firescul ei a 

vieţii spirituale blăjene după anii de oprelişti şi mutilări, 

venite din mai toate părţile şi pe mai toate liniile?! Sau, tot 

pe-atunci, şi tot la Primăria oraşului, după vizionarea în 

premieră a filmului „Pădureanca‖, după nuvela lui Ioan 

Slavici, cu tânăra şi frumoasa Manuela Hărăbor în rolul 

principal, de faţă fiind toţi cei ce şi-au dat mâna la realizarea 

lui: Augustin Buzura, Nicolae Mărginean, Ion Brad şi, 

alături lor, minunata Manuela, descoperită cu totul 

întâmplător pe stradă, după cum spuneau ei, în marea de 

oameni, trăsăturile ei delicate şi pline de graţie atrăgându-le 

de departe privirea?! Sau, poate, cu totul întâmplător, căci 

feţele întâlnindu-ni-se de-atâtea ori la manifestările cele de 

suflet ale Blajului, cu siguranţă Poetului nu i-am rămas de 

nebăgat în seamă, mai ales dacă o fi şi auzit c-aş fi din satul 

bunului său prieten şi coleg de liceu, Septimiu Muntean?! 

Marcat întotdeauna de omenia şi cumsecădenia Domniei 

Sale, dar şi cu respectul cuvenit unei asemenea personalităţi, 

nu ştiu iarăşi cum se face că parcă din totdeauna mi-ar fi fost 

pe-aproape, că înălţimea de la care cobora printre noi 

(realizări într-ale scrisului, dregătorii şi funcţii 

impresionante) se micşora de fiecare dată într-atât că 

aproape nici nu mai exista. Dar câţi oare sunt în stare de aşa 

ceva? Doar oamenii mari, dăruiţi de Dumnezeu cu suflete 

nobile, cu multă şi aleasă înţelepciune, cu largă putere de 

înţelegere, de generozitate fără seamăn, manifestate faţă de 

toţi deopotrivă, doar ei – zic – sunt capabili de aşa ceva, de o 

astfel de manifestare, de un aşa comportament. Poate tocmai 

de aceea nu mi s-a întipărit nici acel moment al cunoaşterii 

directe, de visu, cum ar fi zis cei vechi, totul curgând atât de 

familiar şi de natural de parcă pătrunsesem în şirul fraţilor 

mai mici, la care privea necontenit cu atâta grijă şi căldură, 

urmărindu-le mereu mersul prin vreme şi prin lume. Oricum 

şi oricând s-or fi petrecut toate astea, ele aparţin deja unor 

vremuri demult duse. Mai importante sunt acum urmările 

lor, care, socotesc eu, nu sunt deloc de neluat în seamă (se 

înţelege, desigur, că doar în privinţa persoanei şi a devenirii 

mele!). 

Intrat pe nesimţite în atenţia Poetului, nu mică îmi era 

mirarea (şi-apoi bucuria?!) auzindu-mi numele rostit în 

diverse împrejurări, în faţa unei asistenţe, pe cât de 

numeroase, pe atât şi de alese. Căci pe atunci lumea lua 

parte la manifestări cu mult mai multă însufleţire. Mi-aduc 

aminte cum, prin anii ‗80 ai veacului trecut, la venirea la 

Blaj a lui Radu Voinea, preşedintele Academiei Române 

(oare cât din această venire se datora lui Ion Brad?), sala de 

conferinţe (pe atunci, festivă) a Primăriei devenise 

neîncăpătoare, multă lume ascultând luările de cuvânt ale 

celor mari de pe coridoare ori de prin sălile alăturate. Câte 

idei, câte propuneri, care de care mai constructive şi mai 

valoroase! Cu câtă căldură au fost ele îmbrăţişate, având de 

acum şi girul înaltului for academic! Şi ce păcat că 

evenimentele căpătaseră în derularea lor un curs nefiresc, că 

de dragul unor principii (cine mai ştie cât de sănătoase or fi 

fost?!) s-au pornit rotirile de cadre, s-au promovat femei în 

funcţii de conducere şi cu rost şi fără rost, doar ca să acopere 

şi să justifice anume urcuşuri la vârf, aşa încât proiecte 

deosebite pentru cultura Blajului au fost uitate, abandonate 

ori neluate în seamă de cei nou veniţi la cârma oraşului. Aşa 

se face că ideea creării la Blaj a Muzeului „Şcoala 

Ardeleană‖, salutată cu atâta entuziasm de întreaga adunare 

de care pomeneam mai sus, s-a pierdut pe drum, ieşind din 

sfera preocupărilor conducătorilor ce s-au perindat prin 

cabinetul din colţ al Primăriei. 

Altădată, venind la Blaj (se-nţelege, însoţit de cine altul 

decât de Ion Brad!) cunoscutul istoric şi critic literar, 

Valeriu Râpeanu, editor, între altele, al operei lui Nicolae 

Iorga, la întâlnirea organizată cu acest prilej în sala mare a 

Casei de Cultură, moderator fiind universitarul de azi, Ion 

Buzaşi, luând şi noi parte, cu soţie şi copii, am rămas iarăşi 

surprins când, pesemne după ce ne căută cu privirea prin 

sală şi nu ne află (ne văzusem ceva mai devreme), Poetul 

afirma cu oarecare regret: „Era pe aici şi profesorul Popa de 

la Roşia, care, se pare, de teama drumului lung şi a nopţii, 

s-a grăbit către casă, să treacă dealurile cele mari ce-i stau în 

cale pân‘ a nu fi prea târziu‖, iar când ne-am semnalat şi noi 

prezenţa să rămână mirat de gestul nostru şi să-l aprecieze 

ca atare. 

Şi mai plăcută i-a fost surpriza întâlnindu-ne după 

spectacolul oferit de Teatrul Mic din Bucureşti jucând piesa 

sa „Nu pot să dorm‖ (având ca erou central pe eruditul şi 

veneratul savant Timotei Cipariu, între actori figurând şi 

Dinu Ianculescu, poet distins, precum şi actualul prinţ Radu 

Duda), mai ales că întâlnirea cu familia noastră se petrecea 

către miez de noapte („La vremea asta încă aici?!‖), luând 

după asta în piept lungul drum al întoarcerii către casă. Se 

petrecea asta în anul 1983, la revederea de 35 de ani de la 

terminarea liceului, Poetul oferind colegilor o surpriză dintre 

cele mai plăcute, cinstită apoi, după cum se cuvine, cu 

nesomnul unei nopţi întregi, răpit de petrecerea la care „s-au 

înhămat‖, mai toţi cu sănătatea şubrezită, neînstare să mai 

urce, către ziuă, nici dealul de pe Strada Învăţătorilor, ca să 

însoţească spre casă pe colegii Ion Comşa (fiul profesorului 

Nicolae Comşa, şi el dus atât de devreme), pe Nicolae 

Frăţilă (ei şi pierind la scurtă vreme) şi Niculae Botnarencu 

(dispărut şi el nu după mult timp, încât la întâlnirea 

următoare, de 40 de ani, l-a reprezentat doar nevasta). 

Cu siguranţă, asemenea manifestări s-ar fi putut 

desfăşura şi fără noi, dar, ca observator fin al lucrurilor şi al 

faptelor în derularea lor, scriitorului nu-i putea scăpa 
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asemenea gesturi, mişcându-l de fiecare dată într-o oarecare 

măsură şi punând pentru noi câte o părticică de apreciere 

într-un colţişor al sufletului său atât de încăpător. Mult mai 

târziu mi-am dat seama că Omul Ion Brad avea pentru satul 

nostru şi pentru oamenii lui o preţuire aparte, că el era de 

multă vreme legat de toţi şi de toate ale lui încă din vremea 

şcolii (în cartea „Printre oamenii Blajului‖, apărută recent la 

Editura „Buna Vestire‖, îl şi numeşte „Un sat fără pereche‖, 

rezervându-i aproape 40 de pagini). Ne venise, pare-se, şi 

nouă rândul să ne alăturăm celora ce îşi aveau deja locul 

câştigat în inima sa (învăţătorul Ştefan Muntean, profesorii 

Septimiu Muntean şi Iulian Ionaş, rapsodul legendar Ion 

Blăjan). 

După ani, îndrăznesc a-i încredinţa unele povestiri spre 

lectură şi cuvenită îndrumare. „Încearcă să le dai suflu mai 

susţinut, să tensionezi mai apăsat faptele şi să te fereşti de 

moralizare, aşa după cum vă este vouă dascălilor felul!‖- 

mi-a transmis cu francheţe şi fără ocolişuri la întâlnirea 

următoare. Fireşte, n-aveam cum să mă supăr, conştient 

fiind de înălţimea de la care veneau observaţiile şi 

recomandările. Ba, altădată îmi trimitea îndemnuri şi mai 

cuprinzătoare: „E timpul să treci la o epică mai largă, mai 

susţinută, la roman, câtă vreme ai o aşa bogăţie de material 

şi un suflet atât de încărcat!‖. Cât şi cum oi fi reuşit să-i 

împlinesc „poruncile‖ aveam să aflu, iarăşi doar la o vreme, 

abia la întâlnirea ce-a urmat prezentării volumului de care 

vorbeam mai sus („Printre oamenii Blajului‖): „Am citit tot 

ce mi-ai trimis. Scrii bine şi frumos. Bravo!‖ Şi cum i-am 

trimis mai tot ce am scris, îmi dădeam seama acum pentru 

ce, de fiecare dată când făcea referire la paginile de 

memorialistică blăjeană ori la proza cultivată de condeiele 

Blajului, nu uita să mă alăture unor nume precum Timotei 

Cipariu, Septimiu Popa, Ion Agârbiceanu, Al. 

Lupeanu-Melin, Pavel Dan, Radu Brateş şi ale altora de 

largă circulaţie şi amplă cunoaştere. Am ajuns, tot după 

afirmaţia dumnealui, să ni se întretaie, de la o vreme, 

cărările literare şi spirituale, mijlocitoare fiindu-ne în bună 

măsură şi Despărţământul „Timotei Cipariu‖ al Astrei de la 

Blaj cu acţiunile sale mari şi nenumărate, dar şi paginile 

revistei de istorie şi cultură tot de aici, „Astra Blăjeană‖, ce 

ne-au găzduit laolaltă cu atâta generozitate, căldură şi folos. 

 

Ioan Popa  

 

PORTRET LITERAR – ION BRAD 
 

„Angulus ridet”. („Ce morceau de terre, á Petite Rome, nous sourit”). „Această bucată de pământ, Mica Romă, ne surâde” 

Horatiu, Ode II, 6/13  

 
n 8 noiembrie a.c. – poetul şi scriitorul Ion Brad, a 

împlinit vârsta de 85 de ani, (văzând lumina zilei în anul 

1929). În această lucrare succintă nu o să fac referinţă la 

biografia scriitorului, lucruri de care se ştie şi despre care s-a 

scris destul de mult, ci îndeosebi la o parte din complexa şi 

multipla sa activitate literară. 

Pe lângă faptul că este absolvent al Facultăţii de 

Filologie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai‖ din 

Cluj-Napoca, dânsul s-a născut la Pănade – „topos originar 

ce integra motive precum satul, familia, stămoşii, iubirea‖ – 

permanent frecvente în opera sa, iar poetul şi satul natal sunt 

o fiinţă, un tot unitar; iar pe de altă este absolventul Liceului 

„Sfântul Vasile cel Mare‖ din Blaj – Blajul este o temă 

dominantă în scrisul lui Ion Brad. Blajul este nu numai o 

„transilvană cetate fără somn, ci este corabia de piatră a 

neamului”, care prin cărţile scrise sau tipărite aici, îndeosebi 

Bibliile blăjene „îşi aduce aminte de Roma‖, este oraşul „ce 

stă credinţei noastre căpătâi / Şi leagănul în care se născură / 

Ideile, ca taina din prescură‖. (I.Buzaşi, Introd. La cartea Ion 

Brad – De la Pănade la Blaj- Antologie lirică de Dan 

Mircea Cipariu).  

Originar dintr-o familie „curată‖, „pură‖ de ţărani 

ardeleni (aşa cum sunt bunicii şi străbunicii noştri), format 

în Şcolile Blajului şi ale Clujului, Ion Brad s-a remarcat în 

literatura română ca: poet, prozator, dramaturg şi 

memorialist. 

Este un om prietenos, sincer, cald şi deschis. 

Impresionează prin simplitatea, echilibrul, credinţa şi iubirea 

sa pentru tot ceea ce este frumos şi autentic. 

În universul liric, poetul îmbină romantismul şi 

clasicismul: „două mari filoane ale unor moduri permanente 

de sensibilitate şi scriitură, fiind un poet al satului 

românesc‖ (Romul Munteanu, Ipostazele poeziei, apud 

Maria Cordoneanu, Ion Brad în oglinda criticii). 

Ca şi prozator, Ion Brad, continuă linia romanului 

tradiţional: Liviu Rebreanu, Ion Agârbiceanu, Pavel Dan. În 

romanele sale: Descoperirea familiei, Ultimul drum, Raiul 

Răspopiţilor Leagănul mării -(acestea intrgrându-se în 

romanul familiei)- „scriitorul retrăieşte amintiri dintr-un 

timp istoric asupra căruia s-au oprit şi cei doi prozatori 

ardeleni şi pentru că locurile sunt aceleaşi‖ (I. Vlad – 

Asimilarea unei tradiţii). 

Lui Ion Brad nu i s-a putut contesta originalitatea 

romanelor sale – pentru că în cele de familie transpune în 

plan literar o altă experienţă de viaţă, un alt fel de a vedea şi 

de a filtra întâmpările. 

Dacă în seria operelor dedicate familiei Descoperirea 

familiei este un roman social „de factură epică densă‖- 

celelalte trei: Ultimul drum, Raiul Răspopiţilor şi Leagănul 

mării „aduc tensiunea morală, accentul reflexiv‖. Aici, 

epicul se rarefiază punându-se accent pe „sondajul de 

conştiinţă, mişcarea lăuntrică‖, iar eul „e scos la vedere‖ 

(Constantin Crişan- O saga în mers). 

Despărţindu-se, temporar, de romanul de familie, vastă 

„cronică‖ a Borceştilor, povestea devenirii unei familii, ce 

avansează pe planul realismului, în romanul eseu – Muntele 

prozatorul păşeşte „pe un teritoriu narativ, reflex al 

experienţei sale în spaţiul grecesc‖. 

Prin acest roman, prozatorul ne introduce pe „un 

teritoriu revelator‖ pentru ethosul românesc, cel al lumii 

mediteraneene, lume de care poporul român este legat prin 

origini şi prin anumite episoade din istoria sa.  

Scris între anii 1978- 1980, când autorul era ambasador 

la Atena „romanul atestă prezenţa multiseculară a culturii 

noastre la muntele Athos‖ (Şerban Cioculescu, Muntele 

Catârilor).  

Prin romanul epistolar Monologuri paralele: Ion Brad – 

Monica Anton – prozatorul continuă într-o oarecare măsură 

Î 
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„stilul epistolar‖ inaugurat în literatura română de Gr, 

Alexandrescu, Costache Negruzzi şi Ion Ghica şi regăsit în 

cartea Patul lui Procust de Camil Petrescu. Cartea ocupă un 

loc de excepţie în peisajul literar românesc al epocii prin 

noutatea absolută a formulei compoziţionale. 

Se constată prezenţa „filonului ardelenesc… în 

problematica, dar şi în concepţia ce ordonează materia 

romanului Proces în recurs, un roman – anchetă, este 

rezultatul amestecului dintre realitate şi ficţiune, iar 

prozatorul este personaj, în acest roman în care combină 

procedee compoziţionale metaromanul, romanul în roman, 

romanul anchetă…‖ (Ioana Bot, Despre istorie). 

În şi prin romanul memorialistic Întâlnire periculoasă – 

cel de-al şaselea roman al lui Ion Brad apărut la Editura 

„Eminescu‖- din Bucureşti – prin care păstrează unele 

legături cu locul natal şi cu familia ardelenească, „se 

abandonează într-o măsură destul de avanstă poeziei‖. Din 

fiecare rând al cărţii se desprinde „o atmosferă general 

poetică, cu eficientă lirică‖ (Valentin Taşcu- Întâlnire 

periculoasă).  

Ion Buzaşi afirmă: „Romanul îşi trage seva din două 

experienţe de viaţă, hotărâtoare pentru scriitorul narator: anii 

de studii în Şcolile Blajului, urbe ce revine frecvent în 

povestire cu metafora „Orăşelul şcolilor şi anii de activitate 

diplomatică, petrecuţi ca ambasador al 

ţării noastre în Grecia. Cele două 

momente autobiografice înlesnesc 

evidente filiaţii cu opera anterioară a lui 

Ion Brad: versuri şi dramaturgie, dar mai 

ales romane‖ (I.Buzaşi. Întâlnire 

periculoasă). 

Jurnalul literar şi memoriile sunt 

specii autobiografice, bazate pe un pact 

opus celui propus de ficţiune. Ele se 

referă nemijlocit la realitate. În cazul 

jurnalului, autorul consemnează impresii, 

fapte privind realitatea imediată, 

cotidiană, în ordinea în care se întâmplă, 

iar în cazul memoriilor, autorul 

reconstituie, retrospectiv, întâmplările 

unei vieţi, ale unei epoci. În cadrul 

memorialisticii, prolificului scriitor ardelean Ion Brad, 

amintim următoarele cărţi: Ambasador la Atena (6 volume), 

Blajul nostru cel de toate zilele, Mircea Zaciu – Ion Brad, 

Dialog epistolar, Printre oamenii Blajului, Aicea printre 

ardeleni, Ion Agârbiceanu- sfânt părinte al literaturii 

române, Dincolo de munţi, Antalogii: Veniţi de luaţi lumină, 

Întoarceri la „Mica Romă”. 

Memorialistica lui Ion Brad, formată în majoritate din: 

mărturii, scrisori şi comentarii este extrem de importantă 

pentru istoria literaturii române, cuprinzând evenimente şi 

fapte revelatoare din perioada 1950-1989. Conform 

afirmaţiei lui Ion Buzaşi: „proza memorialistică se 

conturează tot mai ferm ca un capitol distinct al operei lui 

Ion Brad, în care diverse specii literare epice sunt revigorate 

cu ajutorul scrisorilor amicale. Ion Brad reia într-un fel, 

tradiţia paşoptistă a epistolei în proză, cu valoare 

documentară, istorică şi literară, integrand epistola în 

construcţia unor specii literare moderne: romanul epistolar- 

Monologuri paralele, dialog epistolar- Mircea Zaciu-Ion 

Brad, Dialog epistolar sau portret-evocare Printre oamenii 

Blajului‖. 

Cele trei cărţi apărute după 1989, respectiv, Blajul 

nostru cel de toate zilele(2004), Veniţi de luaţi lumină(2003) 

şi Întoarceri la – Mica Romă (2008)- antalogii aniversare – 

au rostul de a aduce la lumină din „întunericul‖ trecutului, 

şcolile Blajului şi importanţa lor: Aici (după mărturia 

autorului) „Sunt texte amestecate, articole de gazetă, proză 

şi versuri, pe care le reproduc fără modificări aşa cum le-am 

cules de-a lungul unor vremi de nelinişti şi suspiciuni‖. În 

nenumărate rânduri şi cu diverse ocazii, Ion Brad a elogiat 

Blajul şi marile personalităţi ale „Micii Rome‖: Ion 

Inochentie Micu Klein, N. Comşa, Teodor Seicean, corifeii 

„Şcolii Ardelene‖, afirmând: „Mulţi dintre dascăli,- preoţi, 

figuri proeminente nu numai ale şcolilor şi bisericii Blajului, 

ci ale întregului neam, au fost arestaţi şi torturaţi, sfârşind 

între zidurile puşcăriilor şi mănăstirilor – închisori, fiind 

aruncaţi în gropi comune. Şi despre numele, viaţa şi jertfa 

lor vorbesc paginile acestui „roman‖. Aşa cum aduc ele şi 

un elogiu indirect multor nume de dascăli care, chiar în 

condiţiile dificile ale ultimilor 45 de ani, au încercat să 

reinnoade vechile tradiţii, să-i înveţe carte pe numeroşii 

copii de tărani şi muncitori, ieşiţi în acest răstimp de pe 

băncile şcolilor blăjene. Tradiţia acestor şcoli s-a dovedit cu 

mult mai puternică decât încercările unor forţe vrăjmaşe 

de-a face din ele tabula–rasa. O singură explicaţie există: 

fluxul tainic al credinţei în rosturile 

permanente ale şcolii, ale harului de-a preda 

şi de-a şti să primeşti învăţătura‖. 

Cartea Întoarceri la „Mica Romă „– 

apărută La Editura Astra din Blaj, în anul 

2008 este scrisă cu ocazia organizării 

întâlnirii şi revederii promoţiei de la 1948 – 

absolventele Liceului „Sfânta Ecaterina‖ şi 

absolvenţii Liceului „Sfântul Vasile cel 

Mare‖. Se vede şi se simte şi-n acest caz 

experienţa scriitoricească a unui om cu 60 de 

ani de activitate în acest domeniu. Iată 

structura cărţii: O emoţionantă tradiţie a 

şcolilor Blajului, Istoria – ştiinţă a educţiei 

patriotice, Din catalogul dascălilor, Între noi 

colegii – iar în finalul cărţii, Cronică în 

imagini decolorate. Cap.‖ Între noi colegii – 

cuprinde mărturii simple, dar sincere ale unor tineri de ieri 

ajunşi la o venerabilă vârstă „având o experienţă istorică, în 

spate‖. Cartea este „o mărturie― în timp a unor destine 

exemplare, a unor vieţi recâştigate, a unei „tinereţi‖perpetue. 

Fiecare mărturie constituie un elogiu adus Blajului, şcolilor 

şi profesorilor săi. Aceşti elevi educaţi şi formaţi la 

„fântânile darurilor‖ au transmis din învăţăturile, credinţa şi 

iubirea lor celor din jur, în locurile în care se aflau. 

Voi încheia cu afirmaţia lui Steinhard – din cartea 

Jurnalul fericirii – ap. La Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995: 

„Din sentinţa lui Artur Miller reiese de asemeni că fericirea 

şi liniştea nu le putem crea noi singuri, pe cale materială – şi 

că ne sunt date de sus. 

Încă o dovadă a existenţei lui Dumnezeu‖ 

 „Homo doctus în se semper divitias habet‖. „Omul 

învaţat poartă pururea averea sa cu sine‖. (credinţa, 

inteligenţa, înţelepciunea, iubirea, talentul)  

 

Prof. dr. Angela Groza 



Astra blăjeană, nr. 4 (73), decembrie 2014 

 

36 

MIRCEA POPA 75 – PORTRET AL CRITICULUI LITERAR  
 

un cunoscător al istoriei şi literaturii, 

familiarizat cu documentele de însoţire a 

creaţiei, pe care le priveşte încântat, de 

aproape, cu mai multe feluri de ochelari, Mircea Popa 

scrie mult, sobru, legat. Ordinea scrisului său masiv, 

chibzuit ardeleneşte, provine din ordinea (şi aventura) 

literaturii şi din rigoarea autorului. Plăcerea punerii în 

pagină este o componentă a bucuriei 

încăpătoare a criticului şi istoricului ce ţine la 

adevărurile şi la farmecele literaturii. Mircea 

Popa este un însingurat care trăieşte din 

voluptatea lecturii, din plăcerea documentării 

şi a descoperirii. De aceea, bucuriile, 

supărările şi polemicile criticului provin în 

primul rând din necitiri, necitări ori din rele 

citiri şi citări. Căci, convenţia literară conţine 

pacturi ce nu pot fi trădate sau falsificate. 

Probele criticului din texte arată neastâmpărul 

strunit al celui ce cunoaşte bine scena 

literaturii, culisele ei şi spectacolul receptării. 

Într-un imaginar (deocamdată) inventar al 

noutăţilor, priorităţilor şi precizărilor critice şi 

istorico-literare, esenţial pentru cultură, 

mentalităţi şi intelectuali, Mircea Popa ocupă 

unul din primele locuri. […] Meticulos şi 

sobru, scrisul lui Mircea Popa se aşează temeinic 

într-un cuprinzător dicţionar al ideilor literare şi al 

circulaţiei acestora la românii care (mai) citesc şi 

consemnează ce scriu alţii.‖ (Ioan Derşidan, Gândul, 

între estuar şi ostrov în „Al cincilea anotimp‖, Oradea, 

1997, decembrie, p. 6) 

[...] „Sunt specifice metodei portretistice practicată 

de dl. Mircea Popa medalioanele însoţite de lungi 

rulouri de titluri: cărţi, studii, reviste, traduceri, revărsate 

în pagină din memoria de infailibil computer a 

istoricului literar întru documentarea gestei unor 

cărturari enciclopedici. Impresia exercitată asupra 

cititorului de aceste enumerări torenţiale retezate 

aforistic -„Vremile nu iartă pe tembeli‖(P. Şeicaru) – nu 

diferă de cea produsă de frescele bizantine (frecvent 

citate în studiu), unde protagoniştii ţin în mână suluri 

desfăşurate cu slove ce „zic‖ de pildă „Făţărnicie, 

scoate mai întâi bârna din ochiul tău. [...] Om de 

bibliotecă, discernător meticulos, aparent abstras, în 

largul său pe banchiza exclusivă a periodicelor 

interbelice de la BCU, dl Popa e şi un sentimental 

evocator al Clujului, unde activitatea sa exegetică intră 

acum în al doilea pătrar de veac.[...] La mulţi ani, 

domnule Mircea Popa!‖(Doina Curticăpeanu, Scara de 

cristal, în „Familia,‖ nr.10, 1999, p. 22-24) 

„O trăsătură, aş zice călinesciană, care îl diferenţiază 

pe Mircea Popa de şcoala de istorie literară clujeană 

este refuzul „specializării‖ într-o perioadă anume a 

literaturii române. El scrie tot atât de bine şi competent 

şi despre Timotei Cipariu să zicem, dar şi despre 

contemporani, semnând prefeţe la cărţi aparţinând lui 

Adrian Grănescu, Horia Muntenuş, Dan Marius 

Drăgan, Lucian Cristea sau Justinian Gr. Zegreanu. În 

acelaşi timp, de aproape zece ani el deţine în ziarul 

clujean „Adevărul‖ o rubrică intitulată „Cărţile 

clujenilor‖ în care face o binevenită critică de 

întâmpinare, într-o epocă 

în care majoritatea 

criticilor s-au dezis de ea. 

O constantă a scrisului 

său poate fi însă 

aplecarea specială spre 

figuri de prim-plan sau de 

plan secund ale literaturii 

transilvane începând cu 

perioada iluministă şi 

până în 

contemporaneitate. 

Astfel, a scris despre G. 

Bariţ, S. Bărnuţiu, T. 

Cipariu, Samuil Vulcan, 

Al. Gavra, Gr. 

Obradovici, Iosif Paşca 

de Penicei, Tincu Velea, 

Georgian Hagi Peşacov, Codru-Drăguşanu. A consacrat 

ediţii recuperatoare unor scriitori ca Nicolae Oţălea, O. 

Goga, I. Agârbiceanu, L. Blaga, Emil Isac, Il. Chendi, 

iar şcolii clujene de istorie literară i-a închinat o amplă 

analiză de tip „portretistic‖ în Figuri universitare 

clujene. N-a neglijat nici figurile de al doilea plan ale 

acestei culturi, cărora le-a închinat pagini restitutive în 

volumul Penumbre, apărut de curând. [...] Cu o operă 

impunătoare, cu o exemplară hărnicie şi probitate 

ştiinţifică, Mircea Popa merită din plin, acum în 

moment aniversar, preţuirea noastră.‖ (Ion Buzaşi, Un 

istoric literar, în „Luceafărul‖, nr. 5, 2004 (11 febr.), p. 

6) 

„[...] Mircea Popa, trebuie să recunoaştem, 

reprezintă astăzi pentru istoria literară, un nume care se 

impune prin calitatea scrisului său, prin diversitatea 

temelor abordate, prin capacitatea lui de a cuprinde 

într-o desfăşurare, aş zice fără rival, aproape tot ce este 

important în literatura română. Cele câteva zeci de cărţi 

pe care le-a scris sunt tot atâtea pietre – câteodată pietre 

de hotar – pentru ceea ce însemnează spiritualitatea 

noastră. Mircea Popa ştie să păstreze viu gândul vieţii 

noastre româneşti. [...] Se întâmplă adesea ca o sumă de 

nechemaţi să se exprime în domeniul nostru cultural. 

Mircea Popa a ştiut să intervină cu sagacitate şi aş zice 

câteodată neconcesiv asupra tuturor formelor de 

impostură. Sunt celebre intervenţiile pe care le-a avut în 

legătură cu editarea unor clasici, cu lacunele pe care le 

reprezintă diferitele producţii, aşa- zis ştiinţifice, făcute 

„B 
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de nişte amatori. Numele lui din acest punct de vedere 

s-a impus în conştiinţa tuturor. Ce intră sub observaţia 

lui Mircea Popa răspunde unei acute necesităţi a vieţii 

noastre culturale.‖ (V. Fanache, Mircea Popa-65, în 

„Steaua‖, LV, nr.4-5, 2004, p.101) 

„Observăm că scriitura profesorului pe suport 

documentar se încinge pe deplin motivat, totodată 

creşte în amplitudine, capătă orizont eseistic pe acest 

fundal pozitivist. În scurt vorbind, extensia 

preocupărilor din ultimul deceniu specific al discursului 

său analitic ne îndeamnă să enumerăm pe profesorul 

Mircea Popa între primele personalităţi ale domeniului, 

alături de Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Dan 

Horia Mazilu, Ion Simuţ, Ioan Derşidan, cu bucuria de 

a vedea că bihorenii s-au ridicat la nivel naţional şi pe 

această scară.‖ (Constantin Mălinaş, Profesorul Mircea 

Popa la 65 de ani, în „Impact‖, an II, nr. 4, 2004, p. 6) 

„Fidel unei profesiuni de credinţă afirmată încă de la 

început de carieră, istoricul literar Mircea Popa s-a 

înscris firesc în ampla acţiune de recuperare a unui 

segment extrem de important al literaturii române – 

literatura exilului. Domniei sale îi datorăm, aşadar, 

rezultatele unui interes deosebit pentru un nume mare al 

exilului românesc, Vintilă Horia.[...] Atenţia istoricului 

literar s-a îndreptat asupra fenomenului cultural 

românesc în aspectele sale cele mai diverse: relaţii 

interculturale, contribuţii bio-bibliografice, valorificarea 

aportului transilvan de orice fel la patrimoniul cultural 

naţional, semnalarea unor manuscrise sau reviste vechi, 

recuperarea şi publicarea corespondenţei unor scriitori, 

monitorizarea vieţii literare actuale.[...] Complexitatea 

unei astfel de personalităţi, febrilitatea căutărilor şi 

descoperirilor, informaţia transmisă în calitate de 

dascăl, pledoaria pentru conservarea valorilor naţionale 

alcătuiesc un model.‖  

(Georgeta Orian, Omagiu profesorului Mircea Popa, 

în vol. Annales Universitatis Apulensis, seria 

Philologica, tom I, nr. 5, 2004, Alba Iulia.) 

„În fond, Mircea Popa nu e un pozitivist de factură 

tradiţională şi nici nu s-a cramponat de o anumită 

metodă, după cum nici nu s-a fixat definitiv asupra 

vreunei epoci literare. Concentrându-se o vreme asupra 

iluminismului transilvan, s-a dezlănţuit apoi într-o 

cuprindere vastă a întregului spaţiu literar şi chiar 

cultural. Descoperă cărţi şi scriitori uitaţi, face 

numeroase ediţii, în special din creaţii ale unor autori 

consacraţi, dar rămase prin diverse publicaţii; iniţiază la 

Institut un dicţionar al romanului românesc şi 

colaborează la Dicţionarul general al literaturii române, 

scos de Academie; scrie despre scriitorii din exil, despre 

marile „figuri‖ ale Universităţii clujene ori studii de 

sociologie a receptării. Explozia se produce de prin anul 

1994, de când a publicat cel puţin o carte în fiecare an. 

Dar, cumva surprinzător, o foarte intensă activitate a sa 

în ultimii ani este aceea de cronicar al literaturii române 

contemporane. În cotidianul „Adevărul de Cluj‖, 

îndeosebi, a scris sute de recenzii despre cărţile 

scriitorilor clujeni. Nu-s simple inventare: comentariile 

aparţin unui critic veritabil, bine orientat în 

metamorfozele literaturii, cu gust şi discernământ. Are 

deseori fineţe analitică, intuiţie şi o dezinvoltă 

expresivitate a limbajului. Formaţia sa de istoric literar 

nu pare deloc inhibată pentru această carieră târzie, însă 

fulminantă, de foiletonist. Mircea Popa şi-a întreţinut o 

vie curiozitate intelectuală prin lecturi solide, 

familiarizându-se cu modalităţile criticii moderne şi cu 

diversitatea limbajelor literare în desfăşurare.‖ (Petru 

Poantă, Scriitori clujeni în eboşă, în „Adevărul de Cluj,‖ 

XVII, nr. 5016, 2007, (26 apr), p. 5) 

„Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea apăruse ca un 

fel de meserie, aceea a căutătorilor de aur. Grea, foarte 

grea meserie, implicând un spirit aventurier, o mare 

tenacitate, speranţă şi încredere în izbândă şi nu mai 

puţin dorinţa de a scoate la lumină, din tenebrele unui 

material oarecum amorf, acel grăunte de metal preţios 

care să dea lumii un licăr de nouă strălucire. Mulţi 

dintre cei ce s-au încercat în a scoate din steril roca 

productivă, au renunţat, s-au prăpădit, au dispărut în 

neantul uitării. Alţii, cei norocoşi – dar norocul e cum 

şi-l face omul –, mai cu fler, ca să zic aşa, cei care au 

reuşit, au devenit, dacă nu celebrităţi, în orice caz 

puncte de reper, fără tăgadă. Aşa se face că această 

îndeletnicire a urcat cumva în simbol, iar azi, prin 

translaţie, îi numim căutători de aur pe toţi aceia care îşi 

cheltuiesc energia şi timpul, inteligenţa şi priceperea etc 

în a scoate la lumina lumii fapte şi mărturii 

semnificative în existenţa noastră, ce păreau pierdute, 

îngropate pentru totdeauna în molozul de pe urma 

ridicării atâtor edificii de prim -plan, care s-au impus în 

conştiinţa epocii, a istoriei. Unul dintre aceştia este şi 

Mircea Popa, neobosit cercetător al istoriei noastre 

literare, profesor universitar, autor a nenumărate studii, 

comentarii şi comunicări, ca să folosesc un termen de 

rutină, pe seama unor descoperiri făcute în urma unor 

insistente, zilnice descinderi pe labirinticele cărări ale te 

miri căror biblioteci şi arhive. Aproape de fiecare dată 

întoarcerile au fost binecuvântate de succes…[...] Nu 

puţini sunt cei ce-l ţin pe Mircea Popa de om exigent. Şi 

cum n-ar fi, când o asemenea muncă de salahor literar 

este atât de puţin preţuită azi.Dar mâine?… Istoria 

literară, oricâte intemperii s-ar abate asupra ei, are un 

fond necoroziv, în care numele unor asemenea căutători 

de aur – Hurmuzachi, Torouţiu, Haneş, Lucian 

Predescu etc.- rămân încrustate pentru totdeauna. Cu 

asemenea destin cată a se împăca şi Mircea Popa, dacă 

nu cumva, norocul îi va hărăzi, cu îndreptăţire, încă mai 

mult.‖ (Constantin Cubleşan, Portrete neconvenţionale. 

Între căutătorii de aur, în „Filarmonia‖, Revista artelor 

şi profesiilor liberale, an IV, nr. 4, 2008, p. 55.) 

 

Maria Vaida 
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VALENTIN MARICA – 65 

COLABORATOR ŞI PRIETEN DEVOTAT AL ASTREI NOASTRE 
 

alutăm iniţiativa Centrului European de Studii 

Covasna-Harghita de a sărbători, printr-un volum 

aniversar, personalitatea scriitorului Valentin 

Marica la 65 de ani de activitate pusă în slujba 

promovării culturii şi spiritualităţii româneşti. Sunt 

onorată să exprim câteva gânduri despre domnul 

Valentin Marica, Profesionistul şi Omul plin de har de 

la Dumnezeu, care răspândeşte, prin 

tot ceea ce gândeşte şi exprimă, mesaj 

de lumină, de armonie şi de dragoste. 

Sunt fericită că l-am cunoscut, cu 

mulţi ani în urmă, pe omul de cultură 

şi spirit românesc Valentin Marica la 

manifestările culturale organizate sub 

auspiciile Asociaţiunii ASTRA, 

Despărţământul „Timotei Cipariu‖ la 

Pănade şi Blaj. Pentru astriştii blăjeni, 

pentru mine personal, întâlnirea cu 

poetul, publicistul, profesorul 

Valentin Marica reprezintă un 

moment de sărbătoare şi îmbogăţire 

spirituală. Simt că sunt prea puţine 

cuvintele pentru a surprinde 

dimensiunea unei personalităţi care 

copleşeşte prin bogăţia gândirii, diversitatea 

preocupărilor, mesajul luminos. Noi, astriştii, trăim 

bucuria că l-am cunoscut, că am avut prilejul de a-i fi în 

preajmă, de a-i surprinde profunzimea trăirilor şi fineţea 

sentimentelor. 

Dacă îi parcurgem biobibliografia, ne impresionează 

uriaşa muncă depusă, preocuparea permanentă de a 

aduce în actualitate problemele esenţiale ale existenţei 

pe care le mărturiseşte cu gravitate. Senior – editor al 

Societăţii Române de Radiodifuziune, Studioul 

Regional de Radio Târgu-Mureş, colaborator 

permanent la Radio România Cultural şi Radio 

România Internaţional, preşedintele Fundaţiei Culturale 

„Cezara‖, doctor în Filologie şi Ştiinţele Comunicării, 

membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti, membru al 

Uniunii Scriitorilor din România, Valentin Marica se 

afirmă şi în domeniul creaţiei literare, venind din lumea 

ce gândea în basme şi vorbea în poezii. Făuritor de 

frumuseţi şi preţuri noi, Valentin Marica, stăpân pe arta 

cuvântului, înzestrat cu har divin, publică numeroase 

volume de versuri, publicistică, note de călătorie şi 

istorie literară. Susţine sute de conferinţe publice şi 

emisiuni de cultură difuzate pe undele radio. Am dori să 

elogiem personalitatea emblematică a scriitorului 

Valentin Marica, fiindcă face parte şi din familia 

spirituală a ASTREI noastre. Această împlinire de viaţă 

personală a poetului şi profesorului Valentin Marica la 

cei 65 de ani de viaţă trebuie marcată cum se cuvine, 

pentru că noi suntem importanţi în măsura în care ştim 

să ne preţuim valorile, să ne respectăm colaboratorii şi 

prietenii şi să arătăm ce reprezintă aceştia pentru noi. 

Erudiţia exemplară a poetului Valentin Marica, 

precum şi devotamentul în slujirea culturii şi neamului 

românesc a proiectat o strălucire aparte în activitatea 

desfăşurată în cadrul Asociaţiunii ASTRA, 

Despărţământul Central Târgu-Mureş. Relaţiile de 

colaborare între cele două 

despărţăminte, Mureş şi Blaj, au fost 

susţinute prin prezenţa benefică a 

scriitorilor mureşeni, între care 

Valentin Marica aduce întotdeauna 

un spor de frumuseţe şi strălucire. 

Nu putem uita prezenţa 

scriitorului şi slujitorului ASTREI, 

Valentin Marica, la manifestările 

Despărţământului ASTRA Blaj, 

organizate anual la Blaj şi Pănade, 

dedicate poetului nepereche Mihai 

Eminescu şi cărturarului patriot 

Timotei Cipariu: simpozioane, 

colocvii literare, lansări şi expoziţii de 

carte.  

Este important să menţionăm 

efectul benefic pe care l-a avut prezenţa poetului 

Valentin Marica la Festivalul Naţional de Poezie 

„Ocrotiţi de Eminescu‖, ediţii la rând, începând cu anul 

2002. În calitate de membru al juriului semnează, în 

Antologia Lirică a Festivalului (ediţia 2009), care 

cuprinde creaţiile premianţilor, cuvântul de omagiu 

adus tinerilor participanţi – elevi şi studenţi din peste 25 

de judeţe ale ţării. Mesajul transmis dă aripi tinerilor, le 

umple sufletul de încredere în rostul poeziei şi al 

poetului, în viaţa contemporanilor. Redăm din cuvântul 

rostit câteva paragrafe semnificative: „Îi simt pe tinerii 

poeţi din paginile acestei cărţi, conştienţi de ei înşişi 

prin poezie. Sunt adepţii genuinului. Poate că scrisul lor 

bate în definiţia dată de Platon poeziei, aceea de 

nebunie sacră. 

Când timpul cărţilor se gârboveşte lent, când ziua e 

lenevită, împânzită de teorii ale dezvrăjirii literaturii, 

sute de tineri, elevi şi studenţi, vin la Blaj, cu năzuinţe 

lirice la unul din cele mai importante festivaluri de 

poezie Ocrotiţi de Eminescu,uimind prin firesc şi 

candoare, prin credinţa că iau din opera lui Eminescu 

ideea de lume românească. Ei nu imită, nu se supun 

agresivităţii cotidianului, resping stereotipiile, 

platitudinea, încrâncenarea critică, nu sunt prinşi în 

capcana gândirii subalterne, înţelegând cât de important 

este manualul de poezie al salvării spiritului. Vin la 

Blaj, cu vârsta pe care o avea Eminescu când descindea 

în Mica Romă, scriu versuri sau interpretează artistic 

din opera lirică eminesciană cu o vădită naturaleţe, cu 

S 
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talent tandru, ştiind că a fi ocrotit de Eminescu 

înseamnă să te bizui pe moralitate, cumpătare, cultură şi 

adevăr. Pentru tinerii poeţi veniţi la Blaj, şi găzduiţi în 

pâinea caldă a acestei cărţi (Din cerurile albastre, 

Antologie lirică, Editura ASTRA Blaj, 2009, p. 186), 

Eminescu este cuvânt de învăţătură, Luceafărul de ziuă 

şi Luceafărul de seară, este punct de referinţă, din care 

ţâşnesc noile creaţii ce dezmărginesc lumea, întru 

aflarea fiinţei ei.”  

Preocupat de promovarea tinerelor talente, poetul 

Valentin Marica participă la activitatea Cenaclului 

Literar Fântâni ale darurilor, aflat sub tutela 

Despărţământului Timotei Cipariu Blaj. În tradiţia 

bunei colaborări existente între Despărţămintele şi 

Cercurile ASTRA din judeţul nostru şi cele similare din 

judeţul Mureş, în anul 2003, 22 februarie, la Blaj a avut 

loc o acţiune comună organizată de Despărţământul 

ASTRA Timotei Cipariu Blaj şi Casa de Cultură Iacob 

Mureşianu sub genericul „Biografii paralele – întâlnire 

cu scriitori alba iulieni şi mureşeni”. Au participat 

valoroşi scriitori din ambele judeţe: Dumitru Mălin, Ion 

Buzaşi, Valentin Marica, Lazăr Lădariu, Răzvan 

Ducan, Cecilia Daniela Bogdan. Dialogul scriitorilor cu 

membrii Cenaclului Fântâni ale darurilor, în jurul 

destinului contemporan al literaturii române, a fost 

incitant. Manifestarea care a stârnit un interes deosebit a 

fost momentul dramatic susţinut de elevii Colegiului 

Naţional „I. M. Clain‖ în frunte cu Alexandra Fărcaş, 

preşedinta Cenaclului blăjean, aici în calitate de autor şi 

regizor al scenetei „Şi, totuşi…‖ Cuvântul elogios 

adresat tinerilor de invitatul special, poetul Valentin 

Marica, a avut un efect benefic şi imediat, reuşind să 

reaşeze pe făgaşul firesc relaţiile dintre elevi şi 

profesori. Textul publicat în „Astra Blăjeană‖ (anul VII, 

nr. 1, 26 martie 2003) a avut un ecou neaşteptat în 

lumea şcolară blăjeană. Reproducem câteva paragrafe 

reprezentative pentru modul său inteligent de a înţelege 

psihologia tinerilor şi forţa cuvântului viu şi ziditor: 

„Într-un timp al gesturilor reci şi rebarbative, un cuvânt 

tânăr, accesibil şi original vine din oraşul şcoalelor, 

Blajul, să fie aplecare în adânc. Este cuvântul din 

scrierile literare ale Alexandrei Fărcaş, elevă a 

Colegiului Naţional „I.M. Clain‖. În edificarea de sine, 

în claviaturile ei lirice, Alexandra Fărcaş cuprinde 

demnitatea cuvântului, expresivitatea lui, acurateţea 

spiritualităţii cuvântului. Nu idolatrizează cuvântul. Îi 

descoperă nunaţat, înârjit, fiinţa, frumuseţea şi puterea, 

demers în care inefabilul vârstei este simţit pe deplin. 

Eleva de la informatică, din a XI-a, pare că repetă 

insistent, cuvintele lui Marin Sorescu: „Puţin îmi pasă 

mie de noutăţile voastre. Eu vin cu noutăţile mele‖. Cu 

acest sentiment urmăream, la Blaj, la Casa de Cultură 

„Iacob Mureşianu‖, sceneta Şi, totuşi… a Alexandrei 

Fărcaş. Eleva Colegiului „I.M.Clain‖ este autoarea 

textului şi regizoarea spectacolului, distribuindu-i în 

roluri-simbol pe colegii ei de clasă, membri ai 

Cenaclului literar Fântâni ale darurilor. La început a 

fost ideea… aceea a unui joc… grav, de-a copilăria, 

de-a tinereţea ca să-i spună „doamnei diriginte‖ că 

urâtul lumii trebuie dat afară… de la oră‖. Jocul 

reverberat a ieşit din şcoală în public, aşezându-se şi în 

programul Biografii paralele, program iniţiat, cu spirit 

de civilitate, de ASTRA Blaj. Aşa anunţata scenetă 

Şi… totuşi a Alexandrei Fărcaş (cât de relevant este 

spiritul astrist în viaţa elevilor blăjeni!) avea, în 

desfăşurarea scenică, toate datele unui debut în 

dramaturgie ale unui poem dramatic despre maladiile 

spiritului contemporan, greul fiinţei, antinomiile ei, dar 

şi despre putinţa unei alte trăiri în zori în care omul să 

consume doar cu lumina, cu dragostea, cu autenticitatea 

vieţii. Poemul dramatic al Alexandrei Fărcaş, 

inflexiunile poetico-filosofice ale mizanscenei nu aduc 

nici un afront şcolii sau dascălului. Partiturile 

învederează respingerile de către elevi a rigidităţii, 

falsului, mecanicului, şabloanelor, tot ceea ce ţine de o 

comunicare în impas. Mesajul scenic nu este abrupt. 

Acuzele nu anulează speranţa, transpusă în finalul 

spectacolului prin susurul unui cântec de dragoste, 

sporind, emoţional, nesfârşirea… Sub zodia Sophiei se 

restrâng rătăcirile… Am însoţit spectacolul tinerilor 

blăjeni astrişti de aceste cuvinte pentru că în ziua 

vizionării spectacolului, la Blaj şi Pănade se desfăşurau, 

înspre binele lumii, manifestările culturale Timotei 

Cipariu. Pe când lumea se pustieşte în ruginirea 

cuvintelor, la Blaj, o tânără, Alexandra Fărcaş, ne 

cheamă la minunea cuvintelor, prin care să ne privim 

numele şi umbletul. Astfel, am simţit, urmărindu-i pe 

elevii actori că de acolo se vede foarte departe.‖  

Prezent la omagierea lui Timotei Cipariu la Pănade, 

la multele ediţii ale manifestării cultural-artistice aflate 

sub genericul Timotei Cipariu – personalitate 

enciclopedică a secolului al XIX-lea, dedicate zilei de 

naştere a marelui cărturar patriot, între personalităţile 

participante îi amintim pe scriitorii mureşeni,Valentin 

Marica aduce omagiul de înaltă preţuire marelui 

cărturar evocat. 

La împlinirea frumoasei vârste de 65 de ani nu-i pot 

spune domnului Valentin Marica decât că prin tot ceea 

ce a creat şi realizat, prin contribuţia adusă la 

promovarea idealului ASTREI în sufletul românilor de 

pretutindeni, va rămâne în conştiinţa blăjenilor şi a 

astriştilor, model de dăruire totală, de slujire cu credinţă 

a valorilor româneşti.  

Îi doresc, împreună cu soţul, profesorul Ion Pop, şi 

în numele Despărţământului „Timotei Cipariu‖ Blaj al 

ASTREI – LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI! 

Prof. Silvia POP, 
Preşedinte Despărţământul „Timotei Cipariu‖ Blaj  
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VALENTIN MARICA – POETUL 
de la maci şi fire de iarbă până la cer sau călătorie de îmblânzit thanaticul 

 
Motto: „La-ntâia încercare de n-aţi izbutit să m-ajungeţi, / nu pierdeţi nădejdea, /  

Dacă nu mă găsiţi într-un loc, căutaţi-mă într-altul, / Eu undeva m-am oprit şi v-aştept.‖1 

 

oemele1 scriitorului Valentin 

Marica sunt lacrimi care râd. 

Prin intermediul unei călătorii 

de îmblânzit thanaticul, poetul 

parcurge un timp de esenţă în vâltorile 

cuvintelor care în forja durerii, 

vaierul, cum o defineşte poetul, se 

călesc şi devin oţelite, ieşind la lumină 

de sub cerneala întunecată, şerpuind, 

ca adevărate bijuterii-metafore: 

Rochia ta e din apă, / din aer; / rochia 

ta e din vaier […] e apa / pe care o 

tai, / o parte să curgă / în mine, / o 

parte în rai
2
. 

Trăirea poetică este intensă, 

filigranată, uneori întinsă până la 

efilare. Scriu aceste acorduri sub 

semnul macilor de iunie, simbol al 

dualităţii somn-moarte, somn pentru 

că din maci se extrage opium, iar 

asemănarea cu moartea, dacă ne 

gândim la macii roşii de culoarea 

sângelui: Ziua învârte / acele amintirii 

/ rabd / ninsoare / apăsarea firii / 

mă îmbie să-i iau somnul / floare 

de mac
3
. Aripile fragile ale acestei 

flori de câmp, frumuseţe răvăşită, 

mă prind în această reverberaţie 

empatică. Mă gândesc la petalele 

care sunt atât de fragile, dar, mai 

mult, la acea eşarfă, veşmânt 

rubiniu, înflăcărat, atât de 

frământat, de înghesuit în interior, 

care deodată izbucneşte flamură 

înafară. Petalele macilor, vele în 

vânt, se umflă şi se întind cu 

eleganţă. Fragilitatea şi candoarea 

lor o regăsim în sufletul fiicei 

care, plecată într-o lungă călătorie, 

revine prin versurile poetului ca 

decantări sublime de metafore din 

preaplinul inimii care nu poate fi 

desfrunzit de uitare: scutur 

arborele... / doar surâsul e pe 

                                                 
1 Daniela Andronache citându-l pe Walt Whitman, 

http://www.poezia.3x.ro/DANIELAi9.html, accesat la data de 1 iunie 

2014. 
2 Valentin Marica, Rochia de apă, un volum de poezii în curs de 

apariţie. 
3 Valentin Marica, Ziua canonului, Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 

2001, p. 31. 

ram... sau în altă parte: Înfipt e 

cuţitul în flori / Cu ce se mai pote 

măsura durerea?
4
. 

Dimensiunea afectivă este 

urzeala prin care se trece firul 

temporalităţii. Combustia interioară 

este predominantă şi duce la o 

expresivitate de geodă metaforică, 

un spaţiu miniatural sacru în care 

taina se distilează şi se cerne, iar 

bijuteria lirică, mac plesnind spre 

libertate, izbucneşte în negrăită 

frumuseţe: în orbita firului de iarbă 

/ cade / un tremur de cer
5
, [...] să iei 

cerul / cu mâna / ca pe un fruct
6
.  

Câtă eleganţă în ţinuta macilor! 

Floarea durerii, floarea pasiunii. 

Arde şi suferă deopotrivă. Se 

bucură în suferinţă. În veşmântul 

delicateţii absolute îmbrăcat, 

butonieră peste câmpuri, dansează 

în vântul începutului de vară, în 

respiraţii dese, gaia sancta. 

În marele univers o petală 

de mac în toată frăgezimea sa, 

iubind şi rodind, ne trimite 

nemurire. Pentru că prin 

inspiraţia poetului, Cezara 

Codruţa ne aduce în inimile 

noastre bucurie neumbrită. 

Din nămolul suferinţei a 

răsărit deasupra apei un nufăr 

diafan, bucuria metaforei care 

metamorfozează, ca toposul 

liric profund blagian, „doar în 

lacuri cu noroi pe fund cresc 

nuferi‖, unde cuvintele se 

îngeresc. 

E zbatere, zvâcnet, 

nebunie-n floare, tumult, raiuri 

în rotire, viaţă în zbucnire. E 

început de vară. Curge seva-n 

plante furibund, în neştire, ca 

vinul care fierbe în bahice 

butoaie. Cântecul divin se 

aude de peste tot. Verde, verde, verde. Şi macii roşii 

                                                 
4 Idem, Vecernii, Editura Fundaţia Culturală „Cezara Codruţa 

Marica‖, Editura Cezara, Târgu-Mureş, 1998, p. 36-37. 
5 Idem, Ziua canonului, Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 2001, p. 31. 
6 Idem, Ziua canonului, Editura Tipomur, Tîrgu-Mureş, 2001, p. 20. 
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netulburaţi, pete fiinţiale de fumuseţe, în graţioasele 

rochii, pete de culoare, iscălituri divine, 

bijuterii-metaforă care surâd mereu sub pana inspiraţiei 

poetice. Iarba creşte mângâietor 

săgetând firmamentul. E sub pernă şi 

gâdilă în somn, talpă delicată a 

amintirii. Arborele îşi creşte coroană 

înaltă ca să potolească cu umbra 

deasă suferinţa. Toate acesea, iarbă, 

frunză, arbore, floare sunt metafore 

reprezentative în lirica poetului. 

Valentin Marica e condeierul care 

aşterne pe hârtie velină metafora 

bucuriei izvorâtă din profunda durere: 

Mai văd / doar girafele umbrelor / 

peste îmbătrânirea rugăciunii.
1
 

Poezia este mediatorul pe calea 

iarbă-stea: iarba atinge neuitarea
2
. 

Metafora arborelui este o stare de 

menţinere a identităţii în neveştejire, 

formă de supravieţuire în cotidian. 

Lacrima de pe firul de iarbă este 

catapultată, prin sublimare 

sufletească, altă formă de evaporare, 

un artificiu divin, teleportată în acorduri de vioară, 

învăluită în orchestra miresmelor de floare din grădinile 

de mai, înălţată spre cer: Cuvântul pogorât, / călcâiul, / 

va fi spălat la începutul drumului / în iarba zorilor, / 

sfâşierea soarelui / să aibă unde să cadă
3
. Şi lumina 

sufletului călătoreşte ca lumina astrelor. Este 

lumina-martor, este libertatea-cuvânt: „Mă îndepărtez 

ca aerul, îmi scutur părul [...] către astrul ce scapătă, / 

Îmi las carnea în vârtej să mi-o soarbă dantela / 

spumoaselor creste. // Mă las moştenire ţărânei ca să 

cresc din iarba pe care o iubesc, /De vreţi să mă găsiţi 

de-acum încolo, căutaţi-mă/ sub tălpile ghetelor 

voastre‖
4
.  

Din gulerul ierbii a ieşit marele strigăt de durere 

până când firul de iarbă a spintecat cerul şi s-a crăpat în 

cuvânt, s-a făcut ziuă iar după plecarea de lângă 

copilul-înger. Şi din floare au picurat cuvinte pline de 

miresme lirice cu care ne întâmpină poetul Valentin 

Marica. Sufletul potopit de durere, după epuizarea 

lacrimilor, stoarce cuvinte, rotunjite până la substanţa 

foarte densă şi astfel se naşte poemul: „trupurile 

cuvintelor cresc ca zidul unei mănăstiri din fiinţa ta‖
5
. 

Dualitatea durere-bucurie este surprinsă magistral de 

                                                 
1 Valentin Marica, Cruci în deşert, Editura Veritas, Târgu-Mureş, 

2000. 
2 Idem, Ceasornicul de lut, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj-Napoca, 2009, p. 23. 
3 Idem, p. 58. 
4 Daniela Andronache citându-l pe Walt Whitman, 

http://www.poezia.3x.ro/DANIELAi9.html, accesat azi, 1 iunie 

2014.  
5 Ligia Csiki, Nubiathan sau divan pentru părinţi şi îngeri, Editura 

Fundaţiei Alfa, Cluj-Napoca, 2002, p. 53. 

scriitorul Vasile Voiculescu: „Durerea vine din afară, pe 

calea văzduhului şi a intemperiilor, se hrăneşte cu spaţii, 

se adapă cu timp. Bucuria vine dinăuntru şi-ţi umple 

fiecare celulă cu osanale. Bucuria e 

fără motiv lumesc şi e cel mai înalt 

extaz al omului. Durerea e un val, 

bucuria – marea...‖ Rabindranath 

Tagore, maestrul liric indian, scrie 

la fel: „suferinţa este simbolul 

nesfârşitei posibilităţi de 

desăvârşire‖. Valentin Marica este 

uşa deschisă prin care respiră 

bucuria, pentru că din fântâna 

durerii lacrimile au fost 

metamorfozate în apă rece de izvor 

dătătoare de viaţă. Adevarata 

bucurie se naşte din durere, miezul 

durerii este bucuria. Este graniţa 

trecerii dincolo, prin durere la un alt 

nivel calitativ de fiinţare: Un cer 

senin de amplu iunie prin veac / 

şi-a-nfiinţat azurul nefiinţei / în 

cestălalt tărâm, al suferinţei, / şi 

cată-n ceas a fi durerii mele-leac
6
. 

„Există o nedistrugere a ceea ce odată a existat. Nimic 

din ceea ce odată a străfulgerat prin timp – scria 

Serghei Bulgakov – nu poate deja să dispară, să se 

transforme în nefiinţă, fiindcă are o proiecţie în 

veşnicie, este chiar veşnicia sub forma unuia dintre 

chipurile sale nenumărate. Prezenţa şi neprezenţa se 

interferează
7
.‖ Scriitorul, Domnia Sa, Valentin Marica, 

este martor al durerii şi martor al bucuriei învierii. 

Amintirea fiicei sale este viu încrustată în fiecare vers, 

metafore-arbori purtătoare de povara frumuseţii, a 

lirismului profund. Versurile nu se împedică în odăjdii. 

Nu au timp de pierdut. Ele ne caută fiinţa în adâncime: 

„La Muzică şi Dramă... în dalbe sărbători, / Voi să 

le-ngân viaţa şi-n cupa lor aurie / Să torn zi şi-ntuneric, 

dureri şi bucurie...‖
8
.  

O floare plăpândă de mac a fost ruptă brusc de un 

vânt puternic şi dusă departe...a rămas în urma ei 

surâsul... şi durerea. Iar durerea a născut un crin. 

Fructul durerii e bucuria, scrie Nicolae Băciuţ, ipostaza 

morţii ca viaţă. Dragostea este un liant puternic, sădit în 

adâncul fiinţei noastre, un cifru divin, de nepătruns, iar 

tocmai această taină a dragostei este cea care defineşte 

relaţia inefabilă cu divinul: „Risipitorule, mi-ai dat 

                                                 
6 http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=Lucian+Blaga%40 

durere, accesat astăzi, 1 iunie 2014, Vedenie dantescă, poezie de 

Lucina Blaga. 
7 Valentin Marica, Apoftegeme ale suferinţei umane în opera lui Ion 

Agârbiceanu şi Pavel Dan, Revista „Mişcarea literară‖, Anul VI, Nr. 

4 (24), Bistriţa, 2007, p. 91. 
8 http://amitabhose.net/Articol.asp?ID=109, accesat la data de 1 iunie 

iunie 2014, poezia Întunericul şi Poetul de Mihai Eminescu. 

http://www.poezia.3x.ro/DANIELAi9.html
http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=Lucian+Blaga%40%20durere
http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=Lucian+Blaga%40%20durere
http://amitabhose.net/Articol.asp?ID=109
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dragoste – iată pentru ce / eu însumi îţi aduc prinos de 

dragoste! / O negrăit de pătimaşă dragoste‖
1
. 

Poezia nu va fi niciodată expresia urâtului. 

Diamantul rămâne şi în mocirlă diamant. Dacă cineva 

doreşte să slujească mocirla, să o facă, aşa cum mai 

bine de o mie de ani lansa această invitaţie Saadi, 

distinsul poet persan: „La mine, spui, mătasea-i lipsă. 

Fie! / Tu căptuşelii-adu-i mărinimie‖
2
. Valentin Marica 

nu este convertit de urâtul de azi. Nu se aliniază 

hidoşeniei. Poetul are ţinută aleasă în cuvânt, un 

aristocrat al frumosului: Să vii mai repede de miezul 

nopţii / să te întreb / cum să aşez raiul / doar pe muchia 

unui cuvânt
3
.  

Locul natal este un alt motiv 

întâlnit în lirica scriitorului: despre 

Zoreni, satul natal, scrie că este 

prima îmbucătură de pâine / a 

cuvântului meu
4
. Acea palmă de 

pământ pe care ne simţim Acasă 

poartă în noi amprenta Edenului, 

părticică ruptă din rai şi aşezată în 

sufletele noastre pentru a ne păstra 

mereu animată fiinţa. Poeme 

închinate locului natal se regăsesc 

în volumul Absidă pentru ziua a 

treia (Poemele Zoreniului)
5
. Şi 

Acasă nu poate fi definit mai 

frumos şi mai complet decât prin 

cuvântul Mamă: Ţi-e slabă mâna 

ce m-a scăldat întâi. / Cu greu îţi 

urci privirile la grindă... / 

Ascunsă-n foi de Biblie, la 

căpătâi, / doar umbre vin de 

umeri să te prindă. Satul este 

locul de reîntoarcere acasă. E 

fântâna lui Iacov, care, doar ea, 

poate astâmpăra setea Vieţii: Sat 

molcom, vin să-ţi rup din pleoapă / Pârg de îmbunare 

şi colină, / Să-mi trag sufletul o zi, o noapte, / Ieşi în 

cale-mi cu găleata plină!  

Centrul fiecărui om în jurul căruia se roteşte întreg 

universul este locul natal. Plecăm şi ne întoarcem aici, o 

pendulare în miniatură a vieţii în marea ei trecere între 

leagăn şi închisul pleoapei. Şi acest microcosm- Zoreni- 

e cuprins în distihul: E-n pământ şi e în stele / Cumpăna 

fântânii mele. Prin cuvânt este recreată lumina: În iarbă 

– creştet de înger, ecou / Peste valuri, irosind privirea. / 

                                                 
1 Daniela Andronache citându-l pe Walt Whitman, 

http://www.poezia.3x.ro/DANIELAi9.html, accesat la data de 2 iunie 

2014. 
2 Saadi, Bustan (Livada), Colecţia „Cele mai frumoase poezii‖, 

Editura Albatros, Bucureşti, 1978, p. 15.  
3 Valentin Marica, Metanii. Versuri, Fundaţia Culturală ―Cezara 

Codruţa Marica‖, Editura Cezara, Târgu-Mureş, 1997, p. 51. 
4 Idem, p. 37. 
5 Valentin Marica, Absidă pentru ziua a treia (Poemele Zoreniului), 

Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2010. 

De rouă-i oul în cuiburile mâinii...
6
. Creaţiile lirice de 

mare sensibilitate sunt metafore-candelabre. Timpul se 

opreşte în loc, secundele se coboară-n rugăciune: 

„se-ascunde apa să viseze. / Obrajii din icoane-s de 

gutui..., e Crăciun la Zoreni, o atmosferă patriarhală, 

familia e împreună şi cinează; e atâta dragoste acolo: Pe 

omătul mesei sub obraji de pâine, / Se toarnă-n blide 

abur de iubire. / Mâini se-nmlădie-n brâu de mir. / 

Steaua poartă-n colţuri preamărire. [...] E seara-n care 

icoanele tresar... Cu grija unui bijutier versurile sunt 

şlefuite când cu praful de diamant al dragostei, când cu 

cel al durerii, până când cele două se înlănţuie în 

mântuire. Chipuri vii, legate pe altarul amintirii, al fiicei 

şi al mamei, sunt redate prin 

versuri de profundă delicateţe, 

sensibilitate şi trăire creştină. Am 

surprins două pe care aş dori să 

le pun alături pentru a desăvârşi 

exprimarea poetului: În grâu e 

părul ei ca mierea (al Cezarei), 

cu obrazul tău, cu mierea zării... 

(al mamei). Cele două alcătuiesc 

fizionomia Dragostei încrustată 

în profunzimea fiinţei. 

Semiologia acestor decantări 

stilistice sufleteşti reprezintă 

reliefurile poemelor scrise cu 

condeiul arzând phoenixian.  

Valentin Marica este un poet 

religios. Tonul elegiac al 

poemelor răzbate în întreaga sa 

operă. Cuvântul care zideşte, 

purtarea crucii, rezistenţa în faţa 

sfâşierii lăuntrice, suferinţa 

christică sunt jaloane definitorii 

ale poeticii sale. „A scrie despre 

lirica lui Valentin Marica este ca 

şi cum ai scrie despre lacrima lui Dumnezeu căzută 

adânc pe sufletul imaculat, dar rănit. Bucuria cuvântului 

se revarsă preaplin în tristeţea sensului şi sublimul 

poetic‖
7
.  

Boarea gândurilor ca delte ale memoriei înaintând în 

mare îşi aruncă năvoadele pentru a pescui în ape adânci. 

Un glas de vioară se aude parcă de departe, se vede un 

lan de maci, un plâns melancolic, fericire şi durere 

îngemănate perfect într-un vis de creaţie, o poartă 

deschisă larg spre inimă prin care îngeri te invită să treci 

într-o augustă grădină în caldă fremătare. 

 

Lőrinczi Francisc-Mihai 

                                                 
6 Idem Ibidem. 
7 Maria Daniela Pănăzan, Spirale literare, Editura TipoMoldova, Iaşi, 

Iaşi, 2013, p. 107. 
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SPAŢIUL SACRU ÎN LIRICA LUI VALENTIN MARICA 
 

pera lui Valentin Marica este un corpus vivendi de 

spaţii neomogene, care adunate într-o sferă 

concentrică, întemeiază o Lume proprie, unică, 

inconfundabilă. Spaţiul sacru de la care pornesc 

toate ideile poetice şi la care se reîntorc mereu, mereu, este 

spaţiul natal. Zoreni este spaţiul privilegiat al venirii în 

Lumină, satul înveşnicirii sufleteşti, este simbolul unei eterne 

reîntoarceri la rădăcini, pentru că „orice spaţiu sacru implică 

o hierofanie, o izbucnire a sacrului, care duce la 

desprinderea unui teritoriu din mediul cosmic înconjurător şi 

la transformarea lui calitativă‖
1
.  

Volumul Absidă pentru ziua a treia, subintitulat Poemele 

Zoreniului
2
, este punctul central al cosmogoniei operei 

poetice a lui Valentin Marica. Incipitul volumului este o artă 

poetică reprezentativă: Zoreniul apare ca o creaţie divină, 

naşterea lui este datorată unui înger care, „jucându-se, a 

aruncat o stea… / Deodată, steaua a făcut petale‖. Invocaţia 

poetică este de sorginte biblică: sintagma Să fie lumină este 

transfigurată poetic: „Să ai mireasmă şi limbă de clopot, / Sat 

mic, cât e un deal şi-o vale‖, „Să ştii şi cum să rabzi şi cum să 

mori!‖, „Să ai seminţe în bulgării pumnilor / Când osia 

carului iese din hău! / Sat mic, cât e un deal şi-o vale / Dar 

cât e câmpia lui Dumnezeu!” Satul natal are „chipul de 

cruce‖, simbol al suferinţei supreme dar şi al iubirii 

nepreţuite, mărturie şi semn al existenţei sacre într-un topos al 

(re)naşterii.  

În alte poezii, imaginea satului natal sacralizează 

universul în toate dimensiunile sale. Acesta este sat molcom, 

sat domol, cu miruri în cărare, / Răzimat în cruci de lemn, la 

poduri. Percepţia toposului sacru marchează lăuntric fiinţa 

purtătoare de sens şi de istorie umană. La Zoreni „e-n pământ 

şi e în stele / Cumpăna fântânii mele‖, acolo se află echilibrul 

vieţii şi al morţii, al iubirii şi al jertfei. Şi pentru că iubirea este 

jertfelnică iar mai presus de toate Dumnezeu îşi iubeşte 

necondiţionat Fiul, Din Sus de Sat este „fuga mea în cer / La 

început de lume şi de scâncet”. Acolo, în sfinţenia satului, 

„mai arde foc de rai, / Sub botul vitelor, în ugere de pâine. / 

Pipăi veşti din linii de-orizont…/ Din Sus de Satul 

veşniceşte-n mine.‖ Aşadar, satul ne face eterni, pentru că 

Acasă înseamnă mereu întoarcerea în cer, fuga în raiul venirii 

în Lumină, în clipa miraculoasă a respiraţiei şi a cuvântului 

care clădeşte lumea noastră, mai ales că vremea trăirii este 

atunci când „Dumnezeu se-mpiedica în barbă, / Peste coliba 

mea de murmur şi de iarbă‖.  

Imaginea sacră a satului este legată de două fiinţe foarte 

dragi, simboluri îngereşti ale cosmologiei lirice: mama şi 

Cezara Codruţa. Fiinţa adorată a mamei apare în ipostaze de 

înger care veghează paşii fiului în lume. Scrisorile mamei sunt 

atât de frumoase şi, în simplitatea lor, atât de măreţe! Ele 

rostesc şi rostuiesc valori morale eterne legate de Acasă, de 

credinţă, de dragoste, de Dumnezeu. Cezara Codruţa este 

prezentă în două ipostaze îngereşti distincte: fie ca prezenţă 

concretă în spaţiul sacru, jucându-se, fie ca evocare sau 

rememorare a Îngerului care-a plecat: Zoreni, fără Cezara 

este un Zoreni mai trist, semn că tristeţea poate ajunge şi în 

                                                 
1 Idem, p. 23.  
2 Valentin Marica, Absidă pentru ziua a treia (Poemele Zoreniului), 

Editura Dacia XXI, Colecţia „Scriitorii la ei acasă‖, Cluj-Napoca, 

2010.  

paradis: „Dacă mi-ai fi lăsat încă un surâs, / Cerul ar fi 

rămas albastru deschis, / Dacă mi-ai fi strigat încă o dată 

numele, / Toamna, nu mai cădeau brumele. / Am 

îngenuncheat în lunga noapte… / Ai îngenuncheat în lunga 

zi… / Numai prin cerul alb, de piatră, / Numai prin cer ne 

mai putem privi.” În acest context, cerul devine liantul de 

comunicare, speranţa regăsirii şi a contopirii în spaţiul sacru al 

divinităţii absolute. Aceste versuri apar şi în alt volum, sub 

titlul Zuuuuu……… şi au fost dedicate Cezarei, care era 

alintată „Zu‖.  

Poemul Zoreni este o definire a cercului cosmologic, 

punctul de intensitate maximă a spaţiului sacru liric, 

anamnesis-ul eternizat în Cuvânt şi slovă mărturisitoare. 

Înşiruirea frazei loveşte ca un fier înroşit iar coordonarea 

sintactică lasă impresia unor sentinţe: Zoreni „E ca şi cum 

dealul s-ar lovi de cer. / E ca şi cum ochiul s-ar închide-n 

mister. / E ca şi cum ar cădea o zăpadă târzie / Peste gura ta 

şi palma ta arămie./ E ca şi cum oul ar fi cămaşă de mire. / E 

ca şi cum naşterea ar fi doar uimire. / E ca şi cum în pulberi 

de aur ne-am duce. / E ca şi cum ne-am răstigni pe cruce‖. Şi 

acest poem se regăseşte, cu mici modificări şi cu titlul E ca şi 

cum…, în volumul de debut Metanii. Versuri, reluarea 

anumitor versuri fiind, bănuiesc, o nevoie de ordin interior de 

a accentua durerea Cuvântului scris…  

În afara locului naşterii, ca spaţiu sacru etern, întâlnim în 

opera lui Valentin Marica şi alte spaţii lirice sacralizate prin 

prezenţa Mântuitorului. Cu ocazia efectuării unui pelerinaj în 

Țara Sfântă, autorul a reuşit să aştearnă gândurile de Iubire în 

versuri memorabile, pe care le găsim în volumul La Fântâna 

Îngerilor
3
. Spaţiul sacru inundă cu preaplinul lui fiecare vers, 

fiecare pas prin Țara binefăcătoare, fiecare clipă petrecută 

acolo e o clipă de liniştire, de apropiere de cer.  

Experienţa primordială a păşirii în Țara Sfântă 

echivalează unei renaşteri spirituale sau, de ce nu?, unei 

eterne reîntoarceri: „Pironit în veşnicia ta, / nu voi mai plânge 

în somn…/ Mă naşte, din nou, tăcerea…‖. Rând pe rând, 

locurile sfinte se dezvăluie cuvintelor – răni ale inimii 

purtătoare de sfinţenie: la Biserica Nunţii, la Iordan, la 

Beit-Lehem, la Ghetsimani, pe Golgota, admirând Valea lui 

Ioasafat sau Căutând Fântâna lui Iacov, clătind lacrimile în 

Izvorul Mariei, la Ierusalim, la Sfântul Mormânt sau la Marea 

Tiberiadei, la Mănăstirea Sf. Gherasim sau la Ierihon sau pe 

Muntele Fericirilor, toate sunt puncte centrale din sfera 

cosmologică lirică. Fiecare părticică de pământ este o parte 

mare din cerul inimilor creştine care, păşind pe urmele 

Mântuitorului, conştientizează unicitatea clipei şi 

îndumnezeirea umanului. Mă voi referi doar la câteva poeme, 

cu toate că fiecare vers simbolizează o ramură de măslin de pe 

munte şi o floare din Grădina Ghetsimani înflorită în inima 

lectorului fascinat de poeme.  
Potrivit lui Mircea Eliade, în cartea „Sacrul şi profanul‖, 

strigătul „Sunt în Centrul lumii!‖ ne dezvăluie „una dintre 
semnificaţiile cele mai profunde ale spaţiului sacru. Acolo 
unde s-a petrecut, printr-o hierofanie, o ruptură de nivel a 
avut loc în acelaşi timp o „deschidere” pe sus (lumea divină) 
sau pe jos (regiunile inferioare, lumea morţilor). Cele trei 
niveluri cosmice – Pământul, Cerul, regiunile inferioare – pot 

                                                 
3 Valentin Marica, La Fântâna Îngerilor, Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj-Napoca, 2009.  

O 
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astfel comunica. Această comunicare este uneori exprimată 
cu ajutorul imaginii unei coloane universale, Axis mundi, 
care leagă şi menţine în acelaşi timp Cerul şi Pământul şi 
care este înfiptă în lumea de jos‖

1
. În acest Centru al Lumii se 

regăseşte omul religios, pentru că Centrul este un spaţiu 
sacralizat: „lumea adevărată se află întotdeauna în mijloc, în 
Centru, pentru că aici se produce ruptura de nivel, 
comunicarea dintre cele trei zone cosmice. (…) Imago mundi, 
ca şi Centrul, se repetă în interiorul lumii locuite. Palestina, 
Ierusalimul şi Templul din Ierusalim reprezintă fiecare şi 
toate laolaltă imaginea Universului şi Centrul Lumii‖

2
. 

Un Centru al Lumii evocat de Valentin Marica îl găsim în 
poezia Cuvine-se, la Iordan… Simbol al Botezului creştin, 
Iordanul semnifică trecerea celui botezat la o nouă condiţie 
existenţială, naşterea la o nouă viaţă, creştină, având ca scop 
final intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu: „Cuvine-se / să ţii 
pe palme giulgiul apei / în locul unde Preasfântul / ducea în 
braţe Leul, / unde s-a pus securea / la rădăcina pomului. / 
Cuvine-se, / aici, / să te speli cu umbra, / să nu te pierzi / când 
ţi se vor găti căile Lui… / Pe una curge botezul cu apă. / Pe 
alta, / s-a oprit botezul cu foc.‖ 

Betleemul, locul Naşterii Mântuitorului, este evocat în 
poemul Casa Pâinii. Venirea în Lumină în Peştera cea 
întunecoasă are semnificaţii numeroase. Amintim doar că 
peştera în sine este considerată, în tradiţia ortodoxă, un chip al 
lumii noastre păcătoase, un loc de unde omul trebuie să iasă la 
Lumina Lumii care este Iisus Hristos. Beit-Lehemul 
reprezintă, pentru Valentin Marica, un loc sacru, în care 
„Păianjenul întinde fiorul lacrimei / peste muchii de văzduh / 
şi-n Peştera unde durerea caută / smirnă şi tămâie. / Din 
pâine cresc naosuri.‖ 

Cel mai fascinant poem este Cei morţi sunt vii, deoarece el 
aduce mărturie despre adevăratul sens al vieţii noastre, care este 
dincolo de moarte, în nemurirea sufletului. Credinţa în Înviere 
dă celui chemat puterea să comunice, dar credinţa nu vine 
dinspre umanitatea noastră, ci de la Cel care ne-a spus: „Eu sunt 
Învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va 
trăi; şi tot cel ce trăieşte şi crede întru Mine, în veac nu va 
muri!” (Ioan 11, 25-26). Fără nici o îndoială, Iubirea este mai 
puternică decât moartea. Precum în Cântarea Cântărilor, 
„iubirea este cea mai personală proprietate şi cea mai 
puternică, cea care îl individualizează pe om în modul cel mai 
adânc. (...) Iubirea este puternică precum moartea. O realitate 
mistuitoare de care nu poţi fugi ca de moarte. Ea este tot atât 
de puternică precum duşmanul cel mai cumplit: moartea. Se va 
dovedi că e mai puternică decât moartea.‖

3
 Într-o poezie de 

Ioan Alexandru găsim această convingere care dă viaţă 
credinţei creştine şi care transfigurează sufletul omului, 
redându-i adevărata libertate: „Nu mai este moartea la putere/ 
Giulgiuri rămase goale în mormânt/ Pământul sfâşiat de 
înviere/ E vindecat de celălalt pământ/ De-acuma vieţuirea-i 
libertate/ Frica de moarte-a dispărut/ Străvezi umilă vietate/ 
Paradisul care te-a-ncăput/ E-atât de sigur că nu mai este 
moarte/ Că voi pleca de-aici fără să mor/ Mă-ntorc la tine 
mamă de departe/ Cu fiul tău la chip nemuritor”.  

În poemul de faţă, poetul Valentin Marica suprapune 

locurilor sfinte locurile natale, evocând, pe Muntele Fericirilor 

tocmai Zoreniul de Acasă, Centrul Lumii care uneşte, printr-o 

                                                 
1 Mircea Eliade, op.cit., p. 30-31.  
2 Idem, p. 35.  
3 Ioan Alexandru, Cântarea Cântărilor, Traducere din limba 

ebraică, note şi comentarii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1977, p. 78.  

axă, cele două spaţii sacre ale Iubirii absolute. Lirismul 

vizionar este liantul între Cer şi Pământ, între sufletul omului 

şi Dumnezeu, între rugăciune şi încredere absolută: „Pe piatra 

cea mare stă tata, / hotărând, la Zoreni, secerişul din iulie... / 

Peste umărul lui e mâna lui Lazăr, fratele mai mare... / Mă 

ostenesc să fiu / în umbra moale a legiuirii lui cereşti... / 

Nebolnav îi este, acum, Valeriei pasul.../ Întotdeauna, mâna 

ei / ne-a arătat pânza albă a cărării suitoare. / Cu zumzetul 

ierbii în poală, / Iese Cezara în calea şirurilor de îngeri.../ 

Pui de om în pui de cer. / În urma lor, mama / acoperă 

capătul râului cu răsuflarea răbdării.../ Ea gustă din râu. 

Vede şi... aude... / Fă-mi, Doamne, braţe mai lungi, / din 

lemnul nădejdii, / să le cuprind, celor ce învie, hotarul de 

lapte cald, / cum cuprind, pe muntele moale, poienile / 

Fericirilor!‖.  

„În cartea sa Introducere la estetica sacrului, Doina 

Butiurca porneşte de la premisa că sacrul este „limbajul 

universal al culturii”şi cunoaşte cele mai variate 

metamorfoze în discursul literaturii române şi europene.‖
4
 Ei 

bine, poezia lui Valentin Marica se regăseşte în acest limbaj 

universal al culturii, forţa exprimării şi, în acelaşi timp, 

delicateţea exprimării spiritului care trăieşte, prin poeme, 

fiecare clipă de viaţă, fiind de esenţă revelatorie, precum în 

opera blagiană.  

Sacralitatea este o coordonată esenţială a scrisului 

poetului, iar spaţiul sacru cunoaşte şi o dimensiune mentală, 

nu doar concretă, cum am dovedit până acum. Autorul este un 

homo religiosus în înţelesul deplin al cuvântului, cu o gândire 

poetică nepervertită, imaculată, atipică pentru literatura de azi. 

El îşi hrăneşte versurile cu Pâinea Vieţii, apropiindu-se de 

modelele divine, recreându-se mereu, imitatio dei, 

asumându-şi o mare responsabilitate în Lumea pe care singur 

şi-o construieşte. Religiozitatea este o stare naturală, orice 

lume este pentru el o lume sacră: „Omul religios îşi asumă un 

mod de existenţă specific în lume şi, în pofida numărului 

apreciabil de forme istorico-religioase, acest mod specific 

poate fi întotdeauna recunoscut. Oricare ar fi contextul istoric 

în care se încadrează, homo religiosus crede întotdeauna în 

existenţa unei realităţi absolute, sacrul, care transcende 

această lume, unde totuşi se manifestă, sanctificând-o şi 

făcând-o reală‖
5
. 

În plan mental, spaţiul sacru este spaţiul rugăciunii. Aşa 

cum subliniam şi cu altă ocazie, „Poezia-rugăciune este o 

modalitate artistică de a comunica gândurile, ideile şi 

sentimentele într-un mod specific liric, în care profunzimea 

cugetării şi complexitatea exprimării primesc conotaţii dintre 

cele mai diverse. Autorii români care au promovat acest tip de 

lirism au manifestat o tendinţă accentuată de a imprima 

discursului poetic convergenţe lirice (prin extensie, artistice) 

şi religioase, deoarece în poezia-rugăciune regăsim ambele 

forme de exprimare, al căror sens nu poate scăpa unui cititor 

avizat‖
6
. Volumele Metanii

7
 şi Vecernii

8
 ale lui Valentin 

                                                 
4 Apud Iulian Boldea, 

http://arsacademica.ro/images/pdf/42_butiurca_estetica-sacrului_bt.p

df, accesat azi 18 iulie 2014.  
5 Mircea Eliade, op. cit., p. 135 
6 Maria-Daniela Pănăzan, Poezia religioasă românească. O istorie 

comentată, Editura CronoLogia, Sibiu, 2013, p. 414 
7 Valentin Marica, Metanii. Versuri, Editura Cezara, Tg. Mureş, 

1997. 
8 Valentin Marica, Vecernii. (În căutarea cuvântului...) – exerciţii 

poetice, Editura Cezara, Tg. Mureş, 1998.  

http://arsacademica.ro/images/pdf/42_butiurca_estetica-sacrului_bt.pdf
http://arsacademica.ro/images/pdf/42_butiurca_estetica-sacrului_bt.pdf
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Marica sunt rugăciuni literare de profunzime şi esenţă a 

spiritului creator.  

Iar dacă „Răstignit / CUVÂNTUL / sângerează‖, 

rugăciunea clipei este trăită la modul absolut: „Dimineţile 

mele / ca o cruce / tac / Mâinile tale / cruce / se fac / 

Orizontul / ne prinde / în şoapte / Cum vom trece / amândoi / 

prin noapte?‖. Dialogul omului cu Dumnezeu este 

permanent. Rugăciunea este o stare ce eternizează fiecare 

şoaptă şi fiecare Cuvânt. Interogaţiile retorice apar uneori ca 

emoţie sau resemnare, alteori ca reproş: „Cum să te leagăn / 

aproape de rai / cu numele vântului / pus cruce pe frunte?‖ 

sau „Vei mai auzi / pasărea / cum cade / în prăpastia 

cuvintelor?‖ sau „Pasul frânt / spre ce alint?‖. Dintre 

Vecernii amintim poemul cu numărul VII şi cel cu numărul 

XXXV. Rugăciunea este expresia jertfei supreme, a morţii pe 

Golgota şi a credinţei în Înviere. Imaginea motrică însoţeşte 

invocarea divinităţii: „Rugina crucii / te coboară, Doamne, / 

în praful drumului.../ Călcăm / peste Golgota / ca într-un 

pantonimic dans nupţial / răstignindu-te / iar...‖ De 

asemenea, în poemul XXXV, apare ca formă a rugăciunii şi 

troparul, un termen bisericesc, întâlnit în imne şi acatiste: 

„Tropar / – punct de vamă – / pe pajiştea flăcării de 

lumânare... / Unde vom merge după amurgul cântărilor? / Cu 

mâinile pline / de dealul surpat / ce povară / semnul crucii...‖ 

Şi nu în ultimul rând, ne oprim asupra 

poemului-capodoperă Rugăciune pe o carte dintr-un volum 

publicat în 2013
1
. Invocarea divinităţii şi credinţa sunt aripile 

care înalţă sufletul în rugăciune. Poezia este, în facto, 

rugăciune. Cuvânt către divinitate. Poetul stă la taifas cu 

Dumnezeu. Iar dialogul lor este sublim, dincolo de fire, 

atemporal, aspaţial, tainic. Fărâme şi picături de cuvinte curg 

în poem firesc: „Să-ţi fie litera frunte / şi fruntea să-ţi ardă / 

ca grâul... / Să-ţi fie litera mal / şi malul să dezmierde râul... / 

Să-ţi fie litera mers / şi mersul să nu aibă seară... / Seceră a 

lunii să-ţi fie / peste vecernii de vară. / Să-ţi fie litera trup / şi 

trupul lăicer al zării, / veac, cărări, trezie / peste luciul sării... 

/ Litera să-ţi fie / gândul fără vini, / veşti, văzduh şi ape, / 

lumină din lumini, / vindecări de rane, / sceptru de pământ, / 

laptele fierbinte / din sânul mamei, / sfânt.” 

Aşadar, spaţiul sacru în poezia lui Valentin Marica este o 

coordonată esenţială, care face liantul între emoţie şi 

exprimare, pe de-o parte, între pământ şi cer pe de altă parte. 

Poezie sensibilă, cu fine articulaţii metaforice revelatorii, 

tinzând mereu spre comunicarea cu divinitatea percepută 

dincolo de viaţă şi de moarte în Iubirea supremă, poezia lui 

Valentin Marica se dezvăluie cititorului în forme şi esenţe şi 

valori creştine, menite să amintească de marea poezie a lumii, 

care nu poate fi decât sacră, pentru că „Marile creaţii sunt 

rodul întâlnirilor cu Dumnezeu în Iubire, rodul unei intense 

trăiri lirice, manifestate prin raportare la sacralitatea vieţii‖
2
. 

vieţii‖
2
. 

 

Maria-Daniela Pănăzan 

                                                 
1 Valentin Marica, Metanii peste strigătul arborelui, Editura Cezara 

Codruţa Marica, Târgu-Mureş, 2013.  
2 Maria-Daniela Pănăzan, op.cit., p. 5.  

LA CEAS ANIVERSAR 
 
Întotdeauna am fost convins că de multe ori, 

ceea ce noi numim întâmplări, nu sunt altceva 
decât rodul mâinii lui Dumnezeu; că ajunsă mit în 
urma exaltării – cum îi plăcea să spună autorul 
Necuvintelor în Mitul ca exaltare a întâmplării din 
Fiziologia poeziei – întâmplarea/coincidenţa ne 
aduce aminte că niciodată nu suntem singuri pe 
acest pământ; că întotdeauna este cineva care ne 
poartă de grijă. 

Nici un pot gândi decât numai în acest mod, ori 
de câte ori rememorez clipele petrecute împreună 
cu scriitorul şi redactorul Valentin Marica. 

Prietenia noastră s-a înfiripat într-o zi de mare 
sărbătoare, la Blaj unde în acel ianuarie 2011, eu 
mă prezentam la Simpozionul Ocrotiţi de 
Eminescu, cu câţiva elevi – concurenţi la secţia 
recitare, iar domnia sa făcea parte din juriu. 

Nu ştiu nici acum ce anume m-a fascinat încă 
de la început, la domnul cu statură de patriarch şi 
cu ochelari fumurii. Cred totuşi că simpatia a fost 
şi este reciprocă. 

Corespondenţa noastră, mai apoi, s-a derulat 
extrem de repede, pe internet. Dl. Valentin Marica 
m-a invitat să particip cu un articol la redactarea 
cărţii omagiale apoetului Grigore Vieru, 
Dimensiuni critice II, Tg. Mureş, 2011 şi mi-a dat 
un termen. 

Între timp, în luna mai a aceluiaşi an, a răspuns 
invitaţiei mele de a-mi prezenta primul volum de 
proză scurtă Ziguratul iubirii la Dumbrăveni, chiar 
la Liceul Teoretic unde funcţionez. A fost 
într-adevăr, o prezentare de înaltă clasă şi făcută 
mai ales din tot sufletul, aşa cum numai dl. 
Valentin Marica ştie să o facă. 

Mai apoi au urmat în fiecare an, întâlniri la 
Blaj, cu diferite ocazii, sau virtual când am trimis 
la concursurile organizate de dânsul, creaţii de-ale 
elevilor mei. 

Poet orfic, descendent din familia modernilor 
Rilke şi Blaga, de o rară sensibilitate, scriitor de 
înaltă ţinută şi redactor la radio, cu o voce caldă, 
cuceritoare, domnul Valentin Marica se numără 
printre puţinii cărturari români de azi, pentru care 
iubirea de patrie nu va putea să cadă niciodată în 
derută. 

Drumurile de la Târgu Mureş la Chişinău şi 
mai apoi în toate ţinuturile româneşti care l-au 
fascinat şi pe regretatul Grigore Vieru – o 
dovedesc pe deplin. 

La ceas aniversar, pe data de 9 decembrie, în 
zodia în care şi eu m-am născut, am onoarea să îi 
fiu sufleteşte alături şi să-i doresc viaţă lungă, 
sănătate, cât mai multe cărţi şi un călduros LA 
MULŢI ANI. 

Nicolae Suciu 
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COMEMORĂRI 
OCTAVIAN ŞCHIAU 

AŞA AM PIERDUT EXERCIŢIILE DE TERAPEUTICĂ… 
 

 
 

ntotdeauna
 
când vorbeam de Dumbrăveni, dar mai 

ales despre liceu şi despre profesorii domniei sale, 

domnul decan pe atunci al Facultăţii de Litere din 

Cluj, se transpunea trăind din plin fiecare 

vorbuliţă. Dintre aceştia, pe câţiva profesori îi 

prinsesem şi eu: pe profesorul de limba latină, Virgil 

Ungureanu, pe d-na Maria Reich, profesoară de 

chimie, devenită Burlacu, pe dl. Gheorghe Mihăiescu, 

pe dl. Gheorghe Poenaru şi pe d-na Iohana Costiniuc 

şi pe dl. Ion Domnariu, pe care nu-l avusesem ca 

profesor la clasă, dar cu care mă preparasem la 

domiciliu. Auzindu-le doar numele, întreaga faţă i se 

scălda într-o lumină deosebită, salvatoare. Savura cu 

ochii larg deschişi fiecare cuvânt-ecou, orice 

întâmplare, chiar banală. 

Era suficient să încep a povesti ceva despre cineva 

cunoscut din Dumbrăveni, că şi începea, cu darul său 

de mare povestitor, să depene câte şi mai câte istorii: 

despre străzile Dumbrăveniului, despre clădirile lui cu 

arhitectură monumentală, despre prietenii, care unde 

locuia, despre viaţa în internatul liceului şi despre alte 

câte şi mai câte. Derula, cu o memorie de invidiat, 

întâmplări frumoase, amintiri cu prieteni… 

Nu trecea săptămâna şi mă suna la telefon ca să 

întrebe ce mai e nou prin Dumbrăveni. Întotdeauna 

suna după orele şase seara şi simţea nevoia să 

povestească timp de o oră şi mai bine, despre 

momente petrecute în şcoală. Vorbea de intransigenţa 

dirigintelui, Virgil Ungureanu, de sufletul cald al d-rei 

Fernegel – profesoara de germană, care-l simpatiza, 

de profesorul de geaografie Garda. Nu uia să-l 

pomenească de fiecare dată pe mentorul său, 

profesorul Ion Domnariu. Îşi amintea cu drag de 

căldura sufletească a bucătăresei Ana (viitoarea 

doamnă Goian) care-l ajuta extrem de mult. Îşi 

amintea, în sfârşit, cu lux de amănunte, despre unii 

colegi de clasă: dl. Bitea, Rich Schuster, Aurel Gereg, 

Wachsmann, Şancu, etc. 

Sincer să fiu, telefoanele dumnealui deveniseră 

pentru mine, adevărate exerciţii de terapeutică. De 

multe ori le aşteptam. Dacă nu eram cumva acasă 

(suna întotdeauna pe fix), lăsa vorbă mamei mele că 

va reveni. Nici nu apucam să-l sun când reveneam la 

domiciliu, că şi suna dumnealui. Atât de promt era şi, 

pe cât de consecvent, pe atât de elegant cu doamnele 

(mama şi soţia) cu care vorbea la telefon în absenţa 

mea. « Am să revin mai târziu » – aşa spunea cu 

vocea caldă, uşoară. 

Într-o zi, prin noiembrie, n-a mai revenit la telefon. 

N-a mai revenit, pentru că s-a dus « să se culce 

puţin » – vorba lui Marin Sorescu. Aşa am pierdut 

exerciţile de terapeutică … 

Bunul Dumnezeu să-l odihnească în latura celor 

drepţi. 

 

 
Nicolae Suciu 

 

  

Î 

* In memoriam OCTAVIAN ŞCHIAU (n. 10 
martie 1930, Coroisânmărtin, judeţul Târnava 
Mică – d. 22 noiembrie 2013, Cluj-Napoca), filolog 
şi istoric literar român. A studiat filologia română 
și rusă la Facultatea de Litere a Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj, iar în 1954 devine primul 

lector român permanent al Universităţii din 
Leipzig, activând aici, dar şi la Tübingen, mai bine 
de un deceniu. Doctor în filologie cu teza Circulația 

vechii cărți româneşti (1971). Director 
al Institutului de Lingvistică și Istorie Literară 

Cluj (1976-1990). Decan al Facultății de Litere din 

Cluj. După 1990, profesorul Octavian Șchiau a 
pus bazele învățământului filologic universitar la 

Alba Iulia. A publicat două volume de autor, 
Circulaţia cărţii româneşti în epoca medievală şi 

Cărturari şi cărţi în spaţiul românesc medieval, 
colaborând la numeroase istorii ale literaturii şi 
culturii româneşti, cu precădere transilvănene. A 
semnat importante studii şi articole în prestigioase 
reviste literare din ţară şi străinătate, formând o 
generaţie de elită. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/10_martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/10_martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1930
http://ro.wikipedia.org/wiki/Corois%C3%A2nm%C4%83rtin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_T%C3%A2rnava_Mic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_T%C3%A2rnava_Mic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/22_noiembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/2013
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Babe%C8%99-Bolyai_din_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Babe%C8%99-Bolyai_din_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Institutul_de_Lingvistic%C4%83_%C8%99i_Istorie_Literar%C4%83_%E2%80%9ESextil_Pu%C8%99cariu%E2%80%9D
http://ro.wikipedia.org/wiki/Institutul_de_Lingvistic%C4%83_%C8%99i_Istorie_Literar%C4%83_%E2%80%9ESextil_Pu%C8%99cariu%E2%80%9D
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POEZIE 
ION BRAD 

 

PĂNADE 
Dealuri din ţara poveştilor, 

Pâini rumene, uriaşe 

Să ne ţină de foame veac după veac, 

Aerul – ca inul topit în Târnavă 

Pentru cămaşe, 

Cânepă aspră, mătasa celui sărac, 

A satului cândva de şerbi, 

Cămaşa nădejdii 

Îmbrăcată direct peste nervi. 

Între dealuri, răsucită frânghie, 

Uliţa Popii. 

De ea suspendată, ca un hamac, 

Casa noastră bătrână 

Sortită mie 

Cu veghetorii neliniştii, plopii. 

Trecătorule, fratele meu cunoscut, 

Ori necunoscut, 

Dacă te-apropii, 

Să n-atingi satul acesta c-o floare: 

Cămaşa de aer pe rănile vechi, 

Tăiate pânâ la os, 

Încă doare! 

Ori numai eu 

Mai plătesc tristeţilor vama, 

Lunatec, când vin 

Şi-l îmbrăţişez dureros 

Ca pe-o iie de in 

Ţesută în copilărie de mama?! 

 

BLAJUL NOSTRU 
In memoriam Radu Brateş 

Blajul nostru cel de toate zilele 

Dă-ni-l, Doamne, înapoi aşa cum a fost 

În Catedrală şi-n toate filele 

Bibliotecilor... Adu-ţi aminte de vechiul lui rost 

De-a lua copiii de mână, să-i ducă departe 

Prin tot Ardealul, până-ajungeau dascăli cărunţi, 

Netemători de-ntuneric, de suplicii, de moarte, 

Din şcoli făcându-şi cetăţi, ca Iancu din munţi. 

Când ochii s-apleacă spre numele tău, o mie de sori 

Răsar şi ne-nvâluie sufletul, stârnesc clopotele o mie 

Pentru cei răstigniţi, înviaţi, nebiruiţii biruitori 

Mutaţi în areopagul de bronzuri de pe Câmpie. 

Tot mai adânci, temeliile. Tot mai înalt uriaşul tău 

policandru. 

Blajul nostru cel de tote zilele, până la ceruri te-nalţi 

Cu mormântul lui Inocenţiu, cu mormântul lui 

Alexandru, 

Cu cei fără cruci din groapa comună, decât toţi mai 

înalţi. 

Un neam întreg s-a trezit din somn tot prin tine. 

Romă crescută din lut, din cărţi, din idei, 

Din toate comorile noastre latine, 

Pe care tu şi azi le vesteşti şi le vrei. 

Cu ele ne-aprinzi şi patima şi dorul 

De-a fi încă o dată copii şi dascăli cărunţi, 

Să vedem în lumină deplină suveran doar poporul 

Prin care vecia întreagă s-o-nfrunţi. 

Dă-ne, Doamne, iarăşi şi iară, un Blaj cât o ţară. 

 

SĂ AI ÎNCĂ FRAŢI 
Ce bine e să ai încă fraţi 

În jurul tău – împrăştiaţi 

Sămânţă solară 

Peste timp, peste ţară. 

Mă caută... îi caut, cântând, plângând 

Pe pământ, sub pământ..., 

Unde-aţi rătăcit de pe-aici 

Rădăcini de părinţi, bunici, străbunici, 

Pădure, popor numeros 

Prin tărâmul de sus. 

Prin tărâmul de jos? 

Dacă-i chem, dacă se-ntorc 

Toţi de-odată 

Se-mbracă în brazi lumea toată... 

 

ÎNTÂLNIREA PĂNĂZENILOR  

CU SFÂNTUL PETRU 
„Dă, Doamne, să murim sănătoşi‖  

Se rugau, seară de seară, bătrânii noştri  

Cu oasele frânte de muncile câmpului...  

Şi Dumnezeu i-a prea auzit, i-a prea ascultat  

Chemându-i pe rând în grădinile Lui.  

Poate şi-acolo i-a pus să mai şteargă de praf  

Candelabrele stelelor. Cum seară de seară  

Ştergeau sticlele afumate-ale lămpilor  

Din casele scunde, amirosind a petrol.  

„De unde veniţi?‖ i-a-ntrebat Sfântul Petru  

Văzându-i nemulţumiţi, gata de harţă.  

„Din satul lui Cipariu venim‖, i-au răspuns  

Toţi deodată, ca şi cum ar fi scos fiecare  

Un scut în faţa unor săgeţi nevăzute...  

„Păi, spuneţi aşa! Cine nu-l ştie pe el?  

Avea o barbă mai sură ca mine.  

Învăţa toate limbile lumii  

Cu ochii topiţi în lumânarea de ceară.  

Şi când nici lumânare n-avea.  

Citea toată noaptea la razele lunii.  

De-aceea, Tatăl Ceresc i-a iertat toate păcatele.  

Iar eu l-am luat de tălmaci  

Să mă pot descurca printre-atâtea popoare.  

Dar vouă ce să vă ierte? Ce să vă ceară?  

Că sunteţi cam puşi pe gâlceavă...‖  
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„Tocmai de-aceea, ţine cu noi, Sfinte Petre,  

Că mintea ne-a furat-o Cipariu la toţi, 

Doar limba ne-a rămas ascuţită. 

Ne-a fost singura armă în luptele de pe pământ...‖ 

„Dar ce? Voi pe-acolo aţi fost luptători? 

Poate v-aţi bătut unii cu alţii...‖ 

„Numa când nu ne-au bătut alţii pe noi. 

Şi, Doamne, de câte ori ne-au bătut, 

Încă de mici, când îngheţa apa în scaldă. 

Cu vorbe, cu biciuri, cu plumbi ne-au bătut. 

Ne-am semănat sângele pe fronturi 

În toate războaiele. Şi lacrimile, cu Colectiva. 

Acum...‖ 

„Acum o să-i cer voie Prea-Bunului  

Să vă întoarceţi acasă...  

Nu vedeţi că înţeleneşte hotarul?  

Doar câţiva copii mai trimiteţi la şcoală.  

Strânşi cu toţii într-o singură clasă.  

„Ba, iartă-ne, Sfinte, dar noi înapoi nu ne ducem!  

Tot noi să lucrăm şi alţii să cânte?  

Mai bine daţi-ne-o stea  

Să ne călăuzească măcar în ceruri,  

Să vedem cum arată de sus fratele nostru, pământul...‖ 

„V-o dau, de vă rugaţi împreună cu mine  

Să vină mai mulţi prunci pe lume  

Chiar şi-n Pănade, 

Iar noi să le facem hamacuri legănătoare  

Între stelele noastre...‖ 

„Primim, Sfinte Petre,  

Poate s-o naşte Cipariu din nou,  

Să ne tălmăcească şi nouă poruncile Tatălui,  

Că noi numai de El ascultăm!‖ 

 

IARĂŞI ŞI IARĂŞI 
Pomenirii lui Inocenţiu Micu 

Întotdeauna Blajul mai întâi!  

El stă credinţei noastre căpătâi  

Şi leagănul în care se născură  

Ideile ca taina din prescură,  

Hrănindu-ne o foame milenară  

De-a fi noi înşine la noi în ţară,  

Din sângele potirului sublim  

Prin care veac de veac ne mai hrănim  

Aceeaşi sete de lumină vie  

Ce până şi pe morţi îi reînvie...  

Îngenunchem în rugă şi sfială  

La Ctitorul tăcut din Catedrală  

Unde s-a-ntors să fie printre noi  

La aspra Judecată de Apoi. 

 

„FÂNTÂNILE DARURILOR” 
Mă-ntorc precum o apă la izvor,  

Copac ce rădăcinilor se-nchină.  

La voi, pentru vecii mi-am adăpat  

Întâia sete oarbă de lumină. 

 

De unde-aţi izbucnit? Din ce adânc?  

Ce răzvrătită undă vrajitoare  

Din miezul de-ntuneric a ţâşnit  

Cu cântece şi curcubeie-n soare? 

 

Acolo unde-n chinuit pământ  

Îşi tipărise Făt-Frumos călcâiul  

S-a răsucit cu apele în fulger  

Izvorul limpezimilor, întâiul. 

 

Şi-a fost destulă sabia de-azur  

Înfiptă-n platoşa de gheaţă oarbă  

Ca munţii să vuiască dedesubt,  

Izvoarele de unde noi să fiarbă. 

 

Adânci le-aţi adunat în voi fântâni  

Acestui neam de robi să-i potolească  

Din veac arşiţa, visul lui din veac.  

Cu limpezimi de vorbă românească. 

 

Şi-aţi fost mai mult mulţimilor decât  

Un nobil val de ape-n jur cetăţii.  

Un brâu de foc pe cer a izvorât  

Pe sumbrul cer de plumb, al nedreptăţii. 

 

UN ŞCOLAR DE AZI PE CÂMPIA 

LIBERTĂŢII 
Vatră amintirii noastre de jăratec totdeauna,  

Stea-poiană de ţârână, 

Privegheată de stejarul care-a sărutat furtuna  

Anului ce-a fost pe fruntea veşniciei să rămână.  

Duc la buze încântatul fir de iarbă ce te soarbe,  

Şipot de lumină lină, veşnic visurilor frate.  

Unde-s, răstignind mulţimea, lanţurile mute, oarbe,  

Pătimite, ruginite, scuturate? 

Plopii sfredeliţi în soare, ei fac semne printre primii,  

Cu staturile asemeni celui care-a fost odată  

Crăişorul, braţ de fulger, munţilor şi iobăgimii,  

Iancul cu toiagul-fluier,  

Inimi despicând, de piatră. 

Plopii doar, neliniştiţii, înclinaţi se sfătuiesc cu  

Dealul larg ca fruntea arsă de ideile-cicloane  

Din care-a suit Bălcescu 

Munţii visurilor ţării cu-nfrăţiri republicane.  

Apele sărută umbra celor patruzeci de mii de  

Piepturi clocotite-n setea ceasului iluminării,  

Zbuciumate în cuvântul lui Bărnuţ şi iar avide,  

Glasuri fluturând ca barba lui Cipariu-n dunga zării.  

Duc la buze încântatul fir de iarbă şi se-apleacă  

Frânţi genunchii lângă Piatra Libertăţii ce domneşte.  

Ţara largă, împrejumri, schimbă ţundra ei săracă,  

Uriaşă şcoală nouă, înălţată tinereşte.  

Ţara largă, şcoală dragă, razele de foc trimite  

Peste pâlpâirea vie a-nceputurilor grele.  

Visurile-s cât stejarii, bolţi de cântece-nmiite,  

La hotarul împlinirii şi al tinereţii mele. 
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VALENTIN MARICA 
 

ROCHIA DE APĂ 

Cezarei Codruţa,amintindu-mi de rochia ei 

din ultimul pâlpâit de viaţă pământeană  
Moto: 

În podul palmei 

dezmierdări de îngeri, 

arderi 

în care ziua aşază o minune 

şi noaptea 

ocroteşte o taină. 

 

Rochia ta e din apă,  

din aer; 

rochia ta e din vaier.  

Rochia ta e din frig, 

e greşeală; 

rochia ta e frica de boală. 

Rochia ta e din trup, 

e nesfârşitul, 

ochiul de fereastră, 

hulitul.  

Rochia ta e din soartă; 

e apa 

pe care o tai, 

o parte să curgă  

în mine,  

o parte în rai. 

 

 

*** 

 

Rochia ta, atât de netedă... 

a atins botul fiarei; 

a acoperit ochiul celui ucis 

sub cel mai arzător soare. 

Rochia ta, din mărgean pur... 

a străfulgerat sângeriul visului.  

Rochia ta, atât de netedă... 

a atins  

apa nălucirii. 

 

Rochia ta e atât de netedă... 

 

Rochia ta e din miazăzi... 

 

 

***  

 

Pe rochia ta, 

roţi se făceau 

surâsurile 

de soare, 

să fie 

cuvânt ce nu doare. 

Nevăzutul se lipea 

de rochia ta, 

fiorul începutului de zi, 

văpaia, 

semnul 

de a nu lovi. 

În braţele vântului, 

rochia ta 

înflorea. 

Sub râul ei 

ardea 

aripa 

şi se-nălbea... 

 

 

*** 

 

Cât de frumos  

îţi privea, în iulie, Dumnezeu 

rochia cu heruvimi la poală, 

cu galben aprins, cu polen,  

cu iarbă, 

cu sare din marea domoală! 

Era o cărare,  

o albie, un pământ  

sub aripi de fluturi. 

O întindeai peste lujer de flaut... 

Era pom în vară; 

şi încercai să-l scuturi... 

 

 

*** 

 

Când ai vrut, Doamne,  

să fiu şi eu pământ,  

lângă scâncet,  

lângă îngenuncherea mamei,  

lângă frământ,  

ai pus fir de iarbă, 

margine de drum,  

cuib de ciute, 

caier de fum. 

Mi-ai atins, Doamne, 

umărul de pâine, 

salcâmul din ochi,  

tremurul din leagăn, 

ziua de mâine, 

pâinea din mei, 

fulgerul,  

rochia ei... 

Sunt al nimănui, 

nu am dimineţi,  

nu am frunză verde,  

sunt doar iarnă, 

fără de nămeţi... 
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Când veneam pe lume,  

împărţeai cerul, Doamne,  

celor făr‘de nume 

şi scriindu-le 

pe creştet, 

nu ai mai văzut 

cum îi luam pământului 

loc de netemut, 

ochi de apă,  

zare, 

aripă şi mal, 

ram ce nu se-ndoaie 

în adânc de mare? 

 

 

*** 

 

Pământul nu mai are margini. 

Cerul i-a luat ultimele glii de iarbă. 

A rămas doar rochia ta 

să refacă marginile de pământ 

cu tivul ei de iarbă, 

cu şchioapătul ei prin iarbă, 

cu oprirea ei 

în faţa icoanei 

obosite 

de atâtea priviri. 

 

 

*** 

 

Câmpul 

din rochia ta 

era în soare 

sau în umbră? 

Dormea? 

Era sâmburele ierbii 

sau  

în dimineţi se-nveselea? 

Cercurile galbene 

şi albe, 

ca boturile de miei, 

erau degetele tale 

sau chiar ochii mei? 

De rochia ta, 

un melc s-a prins, 

un început de noapte? 

Din rochia ta 

se desprindeau umbre 

sau şoapte? 

Spune-mi, 

când cerbii nopţii 

în somn se adapă, 

în ce anotimp 

îţi este 

rochia de apă? 

*** 

 

Mi-ai povestit despre rochia ta?... 

Era drum 

prin grâie, 

înserare, 

pâine înmuită-n vin, 

vecernie, 

mirare. 

Era o poveste 

despre pământ, 

despre coacerea spicului, 

despre frământ? 

Despre rochia ta mi-ai povestit, 

prinzând 

vârful arborilor 

în alint. 

 

 

*** 

 

În iulie, 

rochia ta era malul 

şi apa suspin. 

Se strângea  

în bulgări nisipul, 

fiecare val 

era un delfin. 

Liniile de orizont 

începeau 

a se-nnopta. 

Acopereai  

înspumarea 

de nuntă a mării 

cu rochia ta. 

 

 

*** 

 

Ninge peste umerii Lerului-Ler, 

ninge în palma-mi – 

coajă de măr. 

Ninge la masa unde vii şi stai..., 

visul aleargă-n tropot de cai, 

grâul dospeşte peste rochia ta, 

sufletul e pomul din rai. 

Ninge pe râul Lerului-Ler,  

ninge pe prag, pe gând, 

rochia ta e colind. 

Îmi deschide pumnul, 

a se încălzi, 

în noaptea ce-i zi,  

în ziua în care lin înfloreşti, 

cu văzduhul în braţe, 

cu Viflheem la fereşti. 

Râul creşte, lacrimi scad 
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sub fiecare frunză de brad... 

În lumânările, vlăstare, 

pleoapa ochiului şi rochia ta 

sunt cărare. 

 

 

*** 

 

Ziua încape într-un pumn de copil. 

Crucea naşterii  

are braţe de apă... 

Ziua de noapte-o desparte... 

 

Rochia ta e atât de departe. 

 

Rădăcinile se fac ramuri 

şi mâinile ochi... 

Ziua îmi intră sub pleoape. 

 

Rochia ta e atât de aproape. 

 

 

*** 

 

Ţinea luna în braţe. 

O strângea ca pe o jucărie de pluş. 

Era odată, ca nicicând,  

Valul de apă 

îi acoperea lunii visul. 

Atâtea aripi migrau  

simţind visul lunii, 

simţind cum visul lunii  

se împiedică în rochia ei. 

 

Ţinea luna în braţe. 

O legăna ca pe o jucărie de pluş. 

O aşeza şi jos, 

când, în ochiul ei, îşi privea 

curcubeul rochiei. 

 

Luna era umedă. 

 

Valul era o singură lacrimă. 

 

 

*** 

 

Cuvintele, pe rochia ta, 

seminţe  

în răspântii de zi, 

seminţe ascunse în noapte, 

răni vii, 

secunde şi şoapte, 

seminţele Învierii, 

seminţe în moarte, 

trupuri 

în înverzirea ierbii scăldate. 

Cuvintele, pe rochia ta, 

seminţe aruncate în gol, 

seminţe aruncate în plin 

la picioarele Îngerului, 

bob de miere, 

bob de venin. 

 

 

*** 

 

Cu ochii închişi 

pipăia lava amiezii. 

În ea zborul s-a oprit. 

Valul se făcea piatră, 

foşnetul valului era în piatră 

şi ţipătul păsării 

şi melancolia rochiei. 

Linia de orizont  

stă pe piatră. 

Începe noaptea... 

 

 

*** 

 

În secunda cântecului zvelt, 

nicio cădere de frunză 

pe umărul tău drept, 

nicio gură de vânt 

peste mirosul dulce al mării... 

Îţi ieşeau în cale 

aripi, aripi, aripi... 

Le atingeai cu flacăra rochiei, 

trecând peste luciul lor, 

cum ai trece peste o clepsidră de iarbă,  

să aduci răsăritul de soare 

în braţe, 

pe creştet, 

scuturând peste spice de apă 

surâsuri. 

 

 

*** 

 

Rochia ei de lapte înflorit, 

zeitate ieşind din aburi, 

ochi neclintit, 

nemişcarea luminii peste spumă de mare 

idee arzând, 

balans, 

tremurare.  

Rochia ei de lapte înflorit, 

nisip de mătase, 

nisip adormit...  
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LEON SORIN MUNTEAN 
 

RITORNELA FANTEZIEI 
 
Fantezia-i zbor năvalnic, 
Idei care se combină 
Când şi sufletu-i zburdalnic. 
 
E-o aleasă reverie; 
Tot ce se ştie prin vreme 
O-nfloreşti prin fantezie. 
 
Cu vârsta rigoarea creşte, 
Cresc şi grijile vieţii 
Şi viaţa te-ndârjeşte; 
 
Rămâne şi fantezia, 
Dacă nu-ţi pierzi tinereţea, 
Libertatea, poezia. 
 
Fantezie-i şi-n ştiinţă, 
În viaţa ce pretinde 
Gândire şi stăruinţă. 
 
Fantezia înnobilează, 
Amplifică-nchipuirea 
Şi gândirea când creează. 
 
Nu-ţi înfrâna reveria,  
Lasă-ţi liberă visarea 
Şi urmează-ţi fantezia...  
 
 

MERIŢI DRUMUL 
 
Viaţa omului înscrie 
Univers de întrebări, 
Care-l scot din apatie 
Prin trăiri şi prin visări. 
 
Avem dulcea libertate, 
Să visăm ce ne dorim, 
Dar prin multevreri ciudate 
Uneori mai rătăcim. 
 
Cât ne rătăcim speranţa 
În năstruşnice idei?... 
Întreabă-ţi exuberanţa 
Dacă ştii sigur ce vrei. 
 
Răspunde-ţi cu fermitate 
Meriţi drumul ce-l urmezi?... 
Viaţa-i trai în libertate 
Cu idei în care crezi! 

SONETUL ÎNNOIRII 
 
E-n sămânţă o tendinţă 
Care viaţă înnoieşte... 
Bobul-leagăn ocroteşte 
O minusculă fiinţă, 
 
Embrionul, care creşte 
În sol reavăn, ca cerinţă, 
Să-şi urmeze-o năzuinţă, 
Spre viaţa ce-o plăsmuieşte. 
 
Flacără verde în soare, 
Creşte planta-n plăsmuire, 
Formând viaţă nouă-n floare. 
 
Se-nnoieşte prin rodire, 
În sămânţa strop de soare, 
Tendinţa spre vieţuire. 
 
 

GAZELUL NORILOR 
 
Năstruşnicii nori zburători, 
De varii mărimi şi culori, 
 
Cheamă-n trăiri de poveste 
Pe cei pătimiţi visători... 
 
Ei nu sunt numai visare, 
Vizând elevaţi creatori, 
 
Trăirea lor efemeră, 
Pe boltă ades trecători, 
 
Adapă vieţi însetate, 
Mulţime de semeni şi flori; 
 
Viaţa ce naşte sub soare  
Prosperă prin apa din nori. 
 
Ape se-ntorc la izvoare, 
Aduse de nori migratori, 
 
Izvoare cântă prin apa 
Cernută de nori călători... 
 
Ne cheamă-n trăiri de poveste 
Mirificii nori zburători... 

PASIUNEA CREATOARE 
 
Pasiunea creatoare 
E a vieţii feerie, 
E-o trăire-nfloritoare 
Ce relevă măreţie. 
 
Sunt pasiuni nedorite, 
Patimile osândite, 
Păcătoasele ispite, 
Dacă nu sunt stăpânite. 
 
Pasiunea cumpănită 
Permite ca raţiunea 
Să dozeze-o conduită 
În ce arde pasiunea. 
 
De sfârşeşte pasiunea 
Regrete încep s-adie, 
Sufletul şi viziunea 
Pierd treptat din măreţie. 
 
Omul-n spirit înfloreşte 
Şi rodeşte ca o floare 
Când cultivă şi trăieşte 
Pasiunea creatoare. 
 
 

VIAŢĂ ÎN DAR 
 
Viaţa primită în dar 
Eşti dator să o trăieşti; 
Nu ai viaţă în zadar, 
Cere să te dăruieşti. 
 
Judecata-ţi aparţine 
Echilibru să-ţi găseşti; 
Ai încredere în tine, 
Prin fapte te defineşti. 
 
Cu voinţă cumpănită 
Şi-aleasă dăruire, 
Ai viaţă împlinită 
Şi prin ea ai mulţumire. 
 
Cum urmezi a vieţii cale 
Care ai primit-o-n dar, 
Dovedesc faptele tale 
Că n-ai trăit în zadar.
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SELECŢIE DIN CREAŢIILE MEMBRILOR SOCIETĂŢII DE LECTURĂ 

„RADU BRATEŞ” 
 

 

REVERIE 

Picuri de-argint din clar de lună 

Încet la geamul meu s-adună. 

Bat în fereastră, mă trezesc. 

Să le deschid, să îndrăznesc? 

Să las să intre-n a mea casă 

Lumina lunii cea sfioasă? 

 

Mă uit pe geam şi-ascult, privesc 

Stelele care îmi şoptesc 

De lumi apuse, de demult. 

Eu tac, vrăjită şi le-ascult... 

Iar cântecul de-un sfânt mister 

Se-aude şi-nlăuntrul meu. 

 

Aştept un răspuns în acest întuneric, 

Tot ce-am în suflet devine himeric… 

Visele mele se-nalţă spre cer, 

Voiesc împlinirea la tot ce mai sper, 

Iar cerul s-aprinde-n lumina diurnă 

Şi-o mare de lacrimi ochii-mi inundă… 

Cristiana-Ioana Jeler (IX A) 
 

EXPERIMENT CROMATIC 

Am amestecat cândva, 

două culori pe o pânză uriaşă. 

Vreţi să ştiţi ce am obţinut? 

Am obţinut o primăvară… 

Una cu verdeaţă şi soare firav, 

Un câmp plin cu ghiocei 

Şi puţină zăpadă. 

Atunci am amestecat verde cu alb. 

 

Astăzi, o să amestec altceva. 

Vreau să văd ce-aş putea să obţin din roşu şi negru. 

La început, pe pânză 

se ivi o pată 

care crescu.... 

şi crescu... 

până s-a transformat într-o inimă. 

O inimă roşie ca sângele 

străpunsă de mii de săgeţi 

mai întunecate ca noaptea. 

Giorgiana Stanciu (XII B) 
 

CÂTEODATĂ, TOAMNA... 

Câteodată, toamna, timpul se-odihneşte 

Şi admiră-n taină zborul călător, 

Al celor pe care zarea nu-i opreşte, 

Să colinde lumea fermecaţi de dor. 

 

Câteodată, toamna, se nasc mari iubiri, 

Şi-altele asemeni trec în veşnicie, 

Adunate-n suflet, devin amintiri 

Ce împart şi lumii a lor bucurie. 

 

Câteodată, toamna, seceraţi de vânturi, 

Cad copacii tineri pe lângă izvoare, 

Şi-aduc apă vie peste iarbă-n câmpuri, 

Făcând să rodească tinere lăstare. 

 

Câteodată, toamna, uităm că e toamnă 

Şi păstrăm în suflet calde nostalgii, 

Ale unei veri care ne condamnă 

Să dorim să fim tot mereu copii. 

Ioana Vintilă (VII B) 
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PROZĂ 
 

PE CRESTELE CARPAŢILOR 
 

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

într-un timp relativ scurt, de 2-3 zile, nici pe 

departe nu ne trecea prin cap ce aveam a pătimi 

odată porniţi la drum. Poate de-am fi ştiut pe unde ne vor 

purta paşii, mai bine zis maşinile, n-am fi acceptat, cu 

siguranţă, fără reţinere propunerea. Numai că auzind 

mereu de Transalpina asta cât de incitantă, de interesantă şi 

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

deasupra, şi Transfăgărăşanul. Pe acesta îl mai văzusem cu 

ani buni în urmă, aşa că el nu ne mai speria. Ne-am 

încumetat a porni noi la drumuri mai lungi şi mai 

ostenitoare faţă de astea, ceea ce urma a împlini acum 

părându-ni-se până la urmă nu chiar floare la ureche, dar 

pe undeva pe aproape. Aşa că, întorcând-o pe toate feţele, 

prinsesem noi, adică eu şi Puşa, a ne îmbărbăta, hotărând 

s-o facem şi pe asta. Mai ales că eu eram scos în afara grijii 

de a conduce, ceilalţi socotind că eu am condus destul la 

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

dar nici prea departe nu era socotinţa lor. Ceea ce e 

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

vremea, ca la salată, n-ai cum a mai întoarce roata. Trebuie 

luate lucrurile aşa cum sunt, vorba latinului, tale quale, 

cu-nţelegere şi răbdare, c-atunci, când răbdarea 

se-ntâlneşte cu timpul, se zice că şi dracul crapă. 

Până la Oaşa, vestita Oaşă sadoveniană de odinioară, 

cu care cea de azi nu prea mai are multe în comun, peisaj 

montan fermecător, muntele arătându-ni-se prietenos, cu 

păduri, cu aşezări înghesuite pe firul apei între pereţii lui 

înalţi, cu vârfurile ciuntite însă privirilor noastre de 

plafoniera maşinii. Ne mulţumim cu cât ni se oferă, 

admirând rând pe rând barajele înălţate în calea apei, 

pentru producerea curentului electric. Lacuri imense, cu 

apă multă, multă, prin toate lacurile de acumulare, mai-mai 

să depăşească nivelul de umplere. Mai are vreo 10 cm. – 

ne spune un comerciant ambulant de la barajul Oaşa, om al 

locului – până la cota maximă. Nedumerit, dar şi bucuros 

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

curent, îl abordez din nou: Dar de ce n-o folosesc din plin, 
să producă cât mai mult curent, şi să n-o trimită în gol pe 

vale?! Şi ce să facă cu el?, îmi răspunde scurt. Cum 
adică?, continuu şi mai intrigat. Păi dacă fabricile nu mai 

merg, că alea consumau curentul ăla mult, la ce bun? 

Mda, mi-am zis, dar dacă avem din destul, la ce ni-l 
scumpesc mereu? Ridică din umeri a neştiinţă, o minte 

sănătoasă mai că nu pricepe aşa ceva, facem şi noi acelaşi 

lucru şi ne despărţim, nu înainte de a face o poză de grup şi 

ca femeile noastre, Doina, Sofia şi Puşa, să facă ceva 

cumpărături de la el, cârnaţi şi caşcaval proaspete, ca tot 

noi, cei fără volan, să servim un păhărel de ţuică de casă, 

slobozită printr-un robinet minuscul din butoiaşul de stejar, 

drept bonus, sau, altfel spus, după vorba sa, din partea 
casei. Aceeaşi poveste aveam s-o aflăm şi din gura unui 

angajat în uniformă de la Vidraru, aici apa fiind deversată 

timp de o săptămână să facă loc alteia. Nu mai avem ce 

face cu curentul! Ba încă, adaosurile în lanţ îl scumpesc 
într-atâta că îndepărtează cumpărătorii şi atunci îl iau din 

altă parte. Să ne mai mirăm că oamenii noştri merg pe 

litoral ori prin altă părţi de lume în vacanţă, unde totul e 

mult mai ieftin?! Ori că aduc marfă de afară?! Proastă 

rânduială!, ar fi zis baciul Alexa, eroul sadovenian din 

Baltagul, mirat şi el de cele ce se petrec. Nu mai e ca pe 

vremea lui: Asta-i bună rânduială şi-mi place! – exclamă 

el la primirea banilor de la Nechifor Lipan, chiar şi aşa 

neînţelegând mecanismul umblării lor – banii sosindu-i la 

timp în Deltă, având musai nevoie de ei.  

Dar să revenim la ale noastre, să ne bucurăm de ziua de 

azi, de ziua de vacanţă, şi să lăsăm la o parte prea multele 

motive de întristare ce răsar neîncetat, ca ciupercile după 

ploaie. 

Ne minunăm de întinderea luciului de apă pe cele 460 

de hectare ale sale şi căutăm, cu gândul, locurile de 

altădată, pe unde Valea Frumoasei se unea cu Sălanele şi 

pe unde fraţii Stoichiţă, avocatul Ieronim şi doctorul Iosif, 

din Sibiu, cu moşie şi casă de vară la Roşia de Secaş, 

ridicaseră cea dintâi cabană, Casa Bătrână, în care 

fuseseră primiţi şi găzduiţi Ionel Pop şi Mihail Sadoveanu 

la întâia lor vizită pe aceste meleaguri, petrecută prin anul 

1927. 
 

 
Grupul pe barajul de la Oaşa 

 

În apropiere şi-a ridicat mai apoi cabană şi Mihail 

Sadoveanu – Cabana de la Bradu Strâmb, martoră a atâtor 

istorisiri şi întâmplări nemuritoare – încântat peste măsură 

de liniştea şi frumuseţea locurilor, a Raiului, cum l-a numit 

el, astăzi zăcând pe fundul acumulării enorme de apă în 

spatele barajului înalt, de o sută de metri, la altitudine 

apreciabilă, 1250m. Urcasem cu mulţi ani în urmă pe 

Valea Frumoasei, peisaj cu adevărat mirific, mai pe 

toată-ntinderea ei de 22 de km, coborând din Cindrel până 

la vechiul lac de la Oaşa, de aici în jos, până la vărsarea în 

Mureş, cale de 71 km, râul numindu-se Sebeş. 

Într-acea primăvară Nemo i-a călăuzit în Valea 

Frumoasei şi i-a găzduit în casa bătrână ce-o ridicase 
acolo cu ani în urmă.. Veri la rând au venit mai apoi până 

ce într-o zi Maestrul şi-a destăinuit gândul de a avea şi el 
o cabană în Rai. Au căutat loc pe potrivă prin beteala de 

argint a Sălanelor şi l-au aflat în ocolul unui tăpşan, în 

C 
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faţa Bradului-Strâmb. Acolo a înfipt Maestrul ţăruşul, 

acolo şi-a ridicat casă, acolo trăind răstimpuri senine, 

acolo a scris, aşezat la masa de scânduri nevopsite din 
cerdac, nemuritoarele Povestiri de la Bradu-Strâmb. 

Acolo a găsit refugiu în anul 1943, deprimat şi petrecut de 
necaz în urma bombardării casei şi a morţii fiului 

Paul-Mihu pe câmpul de luptă de la Turda (Ioan Popa, 

Oameni, cărţi, fapte, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, p. 

47) în sept.1944 şi înmormântat în cimitirul eroilor de la 

Alba Iulia, prin grija lui Ionel Pop. Fusese sublocotenent în 

rezervă la Grupul 90 Vânători de Munte din Sibiu. 

Şoseaua aceasta din Munţii Parângului, unul din cele 

mai sălbatice masive muntoase din România, şosea de 

creastă, cea mai înaltă din ţară, punctul cel mai de sus fiind 

atins în Pasul Urdele, la 2145m, pleacă, pentru noi cei de 

dincoace de Carpaţi, de la Sebeş, taie munţii în chip 

miraculos şi coboară până la Novaci, cale de nu mai puţin 

148,2 km. trecând peste pământurile a patru judeţe: Alba, 

Sibiu, Vâlcea şi Gorj. 

Istoria drumului pare a fi veche de tot, ea coborând 

până în vremea când legiunile romane purtau lupte cu 

dacii băştinaşi. Peste timp a fost folosit de oierii mărgineni 

în mersul lor către Țara Românească, iar mai târziu, în cele 

două războaie, de părţile beligerante. După anii 30, Carol 

al II-lea, dorindu-şi un drum strategic pentru artileria 

română trasă de cai, trimite pe premierul Gh. Tătărăscu să 

vadă cum poate fi realizat. Însoţit de 20 de călăreţi, 

conduşi pe poteci de munte de învăţătorul Ion D. 

Giurgiulan de la Novaci la Lotru, se porneşte lucrarea. S-a 

lucrat între anii 1934-39, la inaugurarea din 1939 

participând însuşi regele Carol al II-lea şi viitorul rege, 

Mihai I, laolaltă cu primul ministru Tătărăscu. La volan 

era regele. De unde, Drumul Regelui sau Drumul Regal. 

După Revoluţia din Decembrie este devastat mai ales de 

către cei ce şi-au construit case în staţiunea Rânca folosind 

piatra zidurilor de susţinere la temelia cabanelor lor. A fost 

redată circulaţiei, după refacerea din perioada 2004-2010, 

în acest din urmă an. 

Frumuseţea ei ni se dezvăluie treptat, relieful şi 

panorama, peisajele fermecătoare, de basm, dar şi 

cutremurătoare, unele părând desprinse din însuşi solul 

selenar, imagini rar întâlnite, încântându-ne privirile, pe de 

o parte, dar şi sădindu-ne în inimi stări ciudate, 

contradictorii, pe de altă parte. Am fi şi zăbovit aici, am fi 

şi plecat cât mai degrabă, vrerile oscilându-ne de la una la 

alta cu repeziciune. 

Urcuşuri abrupte, ca pe casă, pentru care şi viteza I 

părea prea mare, hăuri ameţitoare, vârfuri înalte, teşite ori 

ascuţite, frig pătrunzător, ca-n prag de iarnă, ciobanii 

purtând înapoia oilor căciuli cu urechi, iar comercianţii de 

la chioşcuri umblând încotoşmăniţi de parcă ar fi fost în 

dricul iernii. Cărări şi drumuri întretăindu-se urcă şi 

coboară peste tot, pe plai, semn că şi pe aici viaţa curge 

normal, doar nouă părându-ni-se altfel. Acolo, pe la cotele 

cele mai înalte, în aerul puternic ozonat, un măgăruş, 

proiectat pe înaltul cerului siniliu, postat de-a curmezişul în 

mijlocul şoselei, desprins oarecum de suratele lui, îşi găsi 

să ne întâmpine, cât de impasibil, Doamne!, cu bărbăţia lui 

straşnică, scoasă la vedere toată câtă era, bărbăţie vrednică 

de mari şi multe laude. Gest pe care şi noi l-am apreciat cu 

toţii, căci merita din plin! Părea scula lui ridicată la rang de 

trofeu. 
 

 
Pe creastă e vânt şi frig 

 

Îl ocolim încetişor ca să nu-i tulburăm starea euforică 

în care căzuse proţăpit pe toate cele patru picioare ale sale, 

şi-l părăsim, nu fără regrete că nici un aparat de fotografiat 

nu i-a nemurit imaginea. 

Staţiunea Rânca, la care ajungem în drumul nostru 

către Novaci, impresionează mai mult prin altitudinea la 

care se află, 1600m, decât prin frumuseţea ei.  

Este situată la 18 km de oraş, bazele ei fiind puse în 

anul 1930, la câţiva ani primul ministru Gh. Tătărăscu 

construind aici cabana centrală. După Revoluţie s-a extins, 

acum aflându-se în plină dezvoltare. Cum stratul de 

zăpadă, de peste 2m, persistă din decembrie până în 

aprilie, staţiunea este căutată mult de amatorii de schi. 

La rândul lor, Dealurile Subcarpatice, de la Novaci la 

Curtea de Argeş, prin toate ale lor, case, livezi, fâneţe, 

copaci seculari răzleţi, adevărate podoabe ale naturii, ne 

reţin atenţia mereu trează, lăsând, din loc în loc, răgazuri 

de-o clipă unor exclamaţii suite din adâncul inimii către 

afară.  

Le urmăream pas cu pas, ochii mobili şi curioşi trecând 

cu repeziciune de la unele la altele ca-ntr-o peliculă 

cinematografică. 

Din toate, ceramica de Horezu – cu binecunoscutul 

simbol al ei, cocoşul de Horezu, alături atâtor altor motive: 

soare şi stele, şerpi şi peşti, copaci, frunze şi flori, oameni 

şi destine, linii drepte şi ondulate, brâuri şi spirale, pomul 

vieţii, coada de păun, toate în culorile-i specifice, roşul şi 

galbenul de Horezu, afişate pe pereţii caselor, în nelipsitele 

holuri cu coloane, pe porţi – se detaşează vădit, 

admirând-o, atât cât s-a putut, din fuga maşinii.  

Răspândită prin schimburile dintre olari şi oieri, s-a 

impus pe o largă şi cuprinzătoare întindere, astăzi 

devenind un adevărat brand al acestei zone etno-folclorice.  

Şi asta, în ciuda faptului că în zonă fiinţează de la anul 

1690 Mânăstirea Horezu, ctitorie a domnitorului 

Constantin Brâncoveanu, astăzi făcând parte din 

Patrimoniul Mondial UNESCO.  

Tăiem, între multe altele, de-a lungul, satul Tomşani, 
aşezarea cu numele ei stârnindu-mi duioase 

aduceri-aminte din vremea copilăriei. Aici, vecina mea, 

Ana lui Brotea, îşi purtase anii vieţii alături de Vasile 
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Găman al ei, cu isteţimea şi şarmul dăruite de Domnul, 

încântându-şi colegii de şcoală, unde lucrase ea, bună parte 

din ani, ca îngrijitoare. La vremea măritişului stârnise 

mirare, trecând odată cu asta munţii în Regat. Ce minune! 

Câtu-i Ardealu de mare – ziceau gurile rele – nu şi-o putut 
şi ea găsi unu, să nu plece pe lumea aialaltă! Mânca-o-ar 

amaru s-o mânce! Şi mumă-sa plângea de se rupea, dar, ce 

să-i mai facă?! Aşa, Ana şi-a dus viaţa mereu c-un spine în 

suflet, dorul de-acasă însoţind-o pretutindeni pentru 

totdeauna. Cu el trecând şi apa Styxului! 
 

 
Cocoşul de Horezu 

 

Pe toată întinderea drumului, în câmp şi la porţi, în 

pieţe şi tarabe însingurate, pepeni galbeni şi verzi, legume 

şi fructe împodobesc peisajul. Cumpărăm şi noi pepeni, şi 

de-un fel, şi de celălalt, pe care însă i-am părăsit, serbezi şi 

fără gust, abia începuţi, într-un popas, aproape de 

monumentul grandios, ridicat în cinstea drumarilor 

argeşeni, căzut acum într-o nemeritată stare de degradare, 

de batjocură şi defăimare. Poate o fi stârnit, cu fastul său 

şi-a acareturilor din jur, invidia unora, căci raportat la placa 

atât de modestă închinată constructorilor 

Transfăgărăşanului, e într-adevăr cam mare distanţă şi 

discrepanţă. Păcat, şi de pepeni, şi de monument! 

Cam pe la jumătatea drumului dintre Curtea de Argeş 

şi Câmpulung, traversăm, prin partea sa nordică, cea mai 

frumoasă aşezare de pe Râul Doamnei, Domneşti, aşezare 

mare şi bogată, intrată în circuitul cultural naţional prin 

revista Pietrele Doamnei, revistă editată de Fundaţia Petre 
Ionescu-Muscel, purtând pe frontispiciu un moto 

încurajator pentru zilele noastre: Vom fi iarăşi ce am fost şi 

mai mult decât atât (Petru Rareş). O revistă de frumoasă şi 

profundă ţinută, apărând graţie unor oameni inimoşi 

precum George Baciu, Ion C. Hiru, acad. Gheorghe Păun 

ş.a., cu colaboratori răspândiţi mai pe toate plaiurile 

româneşti. 

Apucăm pe drumul care duce către pasul Rucăr-Bran 

din masivul Bucegilor, cu aşezări tot una şi una, aproape 

legate între ele, laolaltă alcătuind un tot de o frumuseţe 

negrăită, cu care nu multe zone ale ţării se pot lăuda. Şi 

totuşi, satele şi-au păstrat individualitatea rustică, o anume 

simplitate a traiului de zi cu zi, modernul pătrunzând 

pare-se mai greu. E vremea fânului, cu mic, cu mare, 

lumea fiind prinsă la lucrul câmpului. Cu furci şi greble pe 

umăr, am mai văzut furci de lemn cu două coarne!, şi 

greble, tot de lemn, cu colţi mărunţi şi deşi, care pe la noi 

au cam dispărut din inventarul ţăranilor, atâţia câţi mai 

sunt, lucrările acestea fiind efectuate acum cu maşini 

agricole.  

Am apreciat responsabilitatea cu care fac lucrul, firicel 

de fân nerămânând nestrâns, cu iarba lor scurtă şi deasă, de 

un verde crud, primăvăratic, fâneţele părând un adevărat 

gazon, bine întreţinut, de pe marile stadioane sau din 

parcuri de renume. 

Trecem dintr-o depresiune într-alta, de la cea a 

Dâmbovicioarei, la cele ale Podului Dâmboviţei şi 

Rucărului, pe serpentine care de care mai strânse şi mai 

ameţitoare, cu fiecare din ele deschizându-ni-se privelişti 

noi, superbe, încântătoare.  

Ajunşi pe coama dealului, facem un scurt popas, 

priveliştea ce ni se desfăşura dedesubt fiind cu adevărat 

extraordinară, exaltantă. Şi asta nu doar nouă 

petrecându-ni-se şi nu doar la vremea verii. Oricare ar fi 

anotimpul în care ea se dăruieşte privirii, rămâne aceeaşi: 

A nins cu nea de floare pe prunii din livezi/ Şi munţii de la 

Rucăr cu iarna lor îi vezi, zicea şi poetul de la Florica, Ion 

Pilat, nepot după mamă al lui Ion C. Brătianu, privind în 

zare, din partea opusă locului unde ne aflam noi. Nu e de 

mirare, şi abia acum înţeleg, de ce colegul şi prietenul 

Ştefan din Alba Iulia nu renunţă la o proprietate aflată aici, 

la Moeciu, în ciuda distanţei atât de mari faţă de casă. 

Căci, pe aici, raiul şi-a făcut din totdeauna şi, pare-se, 

pentru totdeauna, cuib… 

Sinaia. Lume multă, forfotă mare, de vacanţă. 

Numele oraşului este legat de mânăstirea întemeiată 

aici la anul 1695 de Marele Spătar Mihai Cantacuzino în 

urma unei călătorii făcute la Locurile Sfinte care, ajungând 

şi pe muntele Sionului, pe locurile unde Moise a primit 

Tablele Legii, conţinând cele zece porunci, a hotărât să-i 

dea numele Sinaia, cu rădăcina, după cum lesne se poate 

observa, în numele muntelui.  

Biserica este construită în stil brâncovenesc, cu 

pronaos, naos, altar şi coridor înconjurător cu coloane. 

După anul 1840, sporind numărul călugărilor, s-a ridicat 

biserica nouă. Mânăstirea Sinaia este numită şi Catedrala 
Carpaţilor. 

Pensiunea Popasul Haiducilor, nu departe de Castelul 

Peleş, ne găzduieşte două zile şi două nopţi, de aici 

pornind la obiective prea bine ştiute: Castelul Peleş, 

ridicat, ca reşedinţă de vară, de regele Carol I între anii 

1873-1914, Pelişorul, palat construit de acelaşi Carol între 

1899-1902, drept reşedinţă de vară a principilor 

moştenitori, Ferdinand şi Maria, şi Foişorul, cabana de 

vânătoare a regelui Carol, aici născându-se regele Mihai.  

Sunt construite din banii regelui Carol şi nu ai statului 

român, de aceea ele sunt proprietatea familiei regale şi nu a 

domeniilor regale. Nu le putem vedea decât pe primele 

două, doar ele având destinaţie de muzeu, Foişorul fiind 

folosit pentru protocol de către înalţii demnitari ai statului 

român. 
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Sinaia. În faţa Castelului Peleş 

 

După o scurtă promenadă pe aleile răcoroase, părăsim 

cu uşoară undă de tristeţe locurile vizitate, multe 

părându-ni-se într-o stare precară: pereţi coşcoviţi, răvăşiţi 

de scurgeri de ape din jgheaburile atinse de vreme, 

tâmplărie scorojită gemând după un strop de vopsea, 

fântânile din curţi fără apă ş.a. Parcurile par şi ele atinse de 

unda neîngrijirii, sporind însă, cu părăsirea lor, starea de 

naturaleţe şi simplitate, stare firească, de altminteri, unei 

păduri seculare. 

Urcăm şi la Cota 1400 cu telegondola, alegându-ne 

doar cu farmecul călătoriei, acolo sus întâmpinându-ne un 

teren neamenajat, cu privelişte deschisă doar către nord, 

către vale, cea sudică fiind obturată de creasta muntelui.  

O preumblare cam pipărată şi fără rost. Bine a zis el 

românul că cine nu deschide ochii… 

Pornim către alt asalt, al Transfăgărăşanului. Un drum 

greu, mai cu seamă pe porţiunea de 13 km de la Bâlea 

Cascadă la Bâlea Lac, drum pe cât de dificil de urcat, tot 

pe atât de greu şi de coborât, în ciuda bunei şi modernei 

amenajări. 

Construit ca drum strategic între 1970-74 de Nicolae 

Ceauşescu este al doilea ca înălţime, după Transalpina, la 

Tunelul de 887 m lungime, ce separă, la bază, vârfurile 

Negoiu şi Moldoveanu, el atingând 2042m. Are nu mai 

puţin de 830 de poduri şi podeţe, 27 viaducte, fiind 

dislocate milioane de tone de rocă de către militarii 

vânătorii de munte. A răpit multe vieţi, aşa cum orice 

operă măreaţă o face, luându-şi jertfe dintre cei vii. 

Poposim la Cascada în trepte de 68 m, cea mai mare 

din România, ne ospătăm bine cu şorici proaspăt de porc şi 

alte delicatese de pe la tarabele de aci şi pornim urcuşul cel 

mare. Ne oprim din loc în loc să admirăm dantelăria pe 

care drumul o ţese în urma noastră. Pare de necrezut! 

Lacul glaciar nu se dezminte, totul în jur pare învăluit 

într-o mantie rece, neprimitoare. Vrând-nevrând, înghiţim 

o nouă porţie de frig, zăpada iernii trecute şezând cuminte 

încă la locul ei.  

La cabana de pe lac focul duduie în sobă.  

De nimic însă Adişor nu se teme. Cum nici de toate 

celelalte ale traseului. Nu urcase el la popasul de la Rucăr 

până aproape de creasta unui versant de rămăsesem 

îngroziţi gândind la coborâre?! Nu încercase cu mâinile lui 

apa lacului şi zăpada să le simtă pe viu temperatura?! Nu 

coborâse pe-un povârniş de speriat, cu bunelul Sili, să 

ajungă la apa lacului de la Vidraru?! Nu urcase, cu bunica 

mai tânără, Doina, în turnul înalt de la baraj să vadă mai 

bine toată preajma?! 
 

 
Bătaie cu zăpadă în toiul verii 

 

Ne crucim de cei ce ni se arată sus pe creste, de oile la 

păscut agăţate de povârnişul coastei şi de înghesuiala şi 

zarva mulţimii, strânsă aici de pretutindeni. Un grup masiv, 

peste 30 de motociclişti polonezi, în costume ciudate, de 

cosmonauţi, vine să sporească şi mai mult vacarmul din 

preajmă cu uzinele lor pe roţi. Unul avea montată cameră 

de filmat pe ghidon, din loc în loc culegând imagini. Altul, 

prin duruitul enorm al motoarelor, asculta muzică venită 

cine ştie de prin ce ascunziş al uzinei sale. Opresc în şosea, 

căci ei apăruseră de pe undeva de prin zona lacului, 

pesemne să-i privească lumea. Căci, cu adevărat, păreau 

coborâţi între noi, pământenii, dintr-o altă planetă. 

Cu greu, Neluţu şi Sile scot maşinile la drum din 

furnicarul parcării şi-o pornim din nou. Prin tunel, 

pătrundem iarăşi în judeţul Argeş, pe Argeş în jos 

ajungând la Barajul lacului de acumulare de la Vidraru, 

plin ochi cu apă, nivelul ei aproape atingând cei 166 de 

metri ai nivelului maxim de umplere. 
 

Cascada de pe versantul sudic, o minunăţie a naturii 
 

Pe Valea Oltului, sub ameninţarea luminilor trimise de 

farurile maşinilor ce veneau din partea opusă, în târziul 

serii, ajungem, frânţi de osteneală, acasă. Toată pasărea îşi 

are odihna în cuibul ei, iar iepurele în culcuşul său 
se-nveseleşte. 

No comment! ar zice cei de acum. 

Ioan Popa
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DOMNU’ STAN* 
 

e
1
loc, domnu‘ Stan era dintr-un sat de lângă Brăila, 

Baldovineşti. Toată viaţa fusese comerciant şi i-au 

plăcut muierile. Într-o vreme, demult, a avut şi 

restaurantul lui, la Ismail. Cu chelneri, cu bucătari renumiţi, cu 

orchestră, cu şanteuză şi cu dame de companie. Şi toate-i 

mergeau ca la carte. De se mira lumea. 

În ‗40, când ruşii au luat Basarabia, a lăsat domnu‘ Stan 

restaurant, casă şi ce mai avea el pe acolo, şi a plecat la Brăila. 

Nu-i plăcea domnu‘ Stan deloc pe bolşevici. Să n-audă de ei. 

De-aia a şi plecat cât a putut de repede, numai cu ce-a fost pe el. 

Şi cu una Fifi, artistă. Când Ismailul a revenit iar la România, asta 

după un an şi ceva, s-a întors domnu‘ Stan 

de unde plecase. Singur s-a întors. Fifi aia se 

încurcase cu un marinar grec şi i-a zis adio.  

La restaurant nu se schimbase aproape 

nimic. Tot personalul era acolo. Mai puţin 

Oleg, un rus, care se mutase între timp la 

Odessa. Pagubă în ciuperci şi dă-l în mă-sa, 

a zis domnu‘ Stan, că tot nu prea era 

mulţumit de el. 

Şi dacă s-a întors, s-a pus iar pe lucru 

domnu‘ Stan. Şi toate-i mergeau strună. 

Făcea baaaani, ca-n America. Chiar dacă 

începuse războiul şi oamenilor nu le prea 

ardea de restaurante, ce făcea, ce nu făcea, 

că lui toate-i ieşeau. Avea numai câştig. 

Banii şi-i investea tot în restaurante. Mai 

deschisese încă patru. Unul în oraş, la 

Ismail, şi câte unul la Bolgrad, la Reni şi la 

Chilia Veche.  

Avea stofă de comerciant domnu‘ Stan. 

Învăţase meserie de la un grec bogat, Iani îl 

chema, la Brăila. Ăluia, grecului, i se făcuse 

milă de micul vagabond din Baldovineşti, 

pe care-l vedea adesea hoinărind pe străzile 

oraşului cu alţi copii fără căpătâi, mâncând ce dădea Dumnezeu 

şi dormind prin ungherele întunecate ale portului. Om cu minte şi 

creştin bun, Iani se făcea că nu bagă de seamă când puşlamaua de 

Stan striga după el, ori de câte ori îl vedea: „grec, grec, paparec, 

scoate curu să ţi-l frec”, şi l-a luat de pe stradă sub aripa lui. Îl 

ţinea cu casă şi masă şi l-a dat să înveţe şi ceva carte. Nu multă. 

Cât să se descurce în viaţă, cât să nu poată fi furat, dar de ajuns ca 

să poată ieşi întotdeauna în câştig dintr-o afacere. Cinci ani a 

lucrat ca băiat de prăvălie la grec domnu‘ Stan. Intrase la 

doişpe-treişpe ani şi-şi terminase ucenicia când aproape devenise 

bărbat. Ţinea mult grecul la domnu‘ Stan pentru că vedea că nu-i 

lâncezeşte mintea şi că pe ce punea el mâna, se vedea. Atât îl 

îndrăgise grecul pe puşlamaua de Stan, încât se gândea chiar să 

i-o dea de nevastă pe una din cele două fete ale lui, pe ofticoasa 

Evone, o arătare de om de te lua cu fiori când o vedeai de galbenă 

şi slabă ce era. O ofticoasă. Domnu‘ Stan n-o plăcea. Păi cum 

să-ţi placă o femeia ca aia? Şi era şi mai mare cu vreo opt ani ca 

el. În schimb, suspina şi suferea în tăcere pentru fata cea mică a 

grecului, Chrysante, mai aproape de vârsta lui, frumoasă şi cu 

vino-n-coa‘, cu care Iani avea alte planuri. Ei, dar n-a fost să fie 

ca domnu‘ Stan să rămână în familia grecului, pentru că Evone 

s-a prăpădit de la boala ei de plămâni, iar focoasa Chrysante a 

fugit cu un negustor armean bătrân şi bogat. 

După atâta nenorocire şi ruşine, bietul Iani, grecu-paparecu, 

şi-a vândut tot, casă, prăvălii, pământ şi ce-o mai fi avut el, şi-a 

                                                 
* Din volumul Ion Moldovan, Strada Petru Groza, nr. 3, 

Editura Buna Vestire, Blaj, 2014.  

luat nevasta şi, după mai bine de un veac de la venirea 

strămoşilor lui în oraşul de la Dunăre, el l-a părăsit şi s-a mutat la 

Bucureşti. Ce să-l mai ţină la Brăila? Ar fi plecat în Grecia, dar 

nici acolo nu mai avea pe nimeni. Om bun, grecul s-a gândit şi la 

domnu‘ Stan. Din ce-a căpătat din vânzarea averii, i-a dat şi lui 

atâţia bani cât s-a gândit el că-i sunt de-ajuns ca să înceapă ceva 

din care să trăiască. O afacere… Orice... Ştia Iani că banii n-o să 

se ducă pe apa Sâmbetei.  

– Bre Stane, i-a spus grecul, să-ţi câştigi pâinea cinstit, şi nu 

uita niciodată ce-ţi spune ţie Iani acum: nu ducem cu noi pe 

lumea cealalată decât ceea ce dăm. Ce ţinem pentru noi, aici 

rămâne. Ţine minte asta. 

Stan a dat din cap, cum că o să ţină 

minte, i-a sărutat mâna grecului, şi s-au 

despărţit. Dacă l-ar fi văzut Iani după un an 

pe cel pe care-l culesese de pe maidanele 

Brăilei, ar fi fost mândru de el. Fostul lui 

băiat de prăvălie a ştiut ce să facă cu banii. 

A avut mână bună grecul. 

La Ismail, treburile-i mergeau ca pe 

roate. Era cineva în oraş domnu‘ Stan. Toţi 

îl respectau şi-i doreau anturajul. Acolo, i-a 

făcut uneia un copil. Pe malul Dunării i l-a 

făcut, când s-a dus odată la pescuit. Că-i 

plăcea lu‘ domnu‘ Stan peştele, dar şi să 

pescuiască. Aia, fată săracă de lipovean, 

când s-a văzut cu burta la gură, nu s-a lăsat 

până nu a luat-o cu cununie. De se mira tot 

oraşul cum de o ia domnu‘ Stan pe 

sărăntoaca pământului, când în jurul lui 

numai femei clasa întâi, doamne şi 

domnişoare. Se întreba lumea în Ismail: L-o 

fi având lipoveanca cu ceva la mână? Şi tot 

ea, lumea: Ei, cu ce să-l aibă… Iaca, o 

curvă care a mâncat căcat când a fost mică. 

Păi de unde atâta noroc, dacă nu… Lucru e că lipoveanca nu s-a 

lăsat şi n-a rămas ca proasta, odată ce îi pusese Dumnezeu mâna 

în cap şi o lăsase ăla grea. Acuma, sigur că nu de dragul ei a 

luat-o domnu‘ Stan, deşi fata nu era deloc urâtă. Ba, era chiar 

frumoasă. Nu se uita domnu Stan la orice. Lumea în Ismail 

vorbea că mai sărise el gardu‘ şi la altele şi că le ridicase poalele 

în cap la multe. Le dădea după aia la toate cu flitu‘ şi alea 

rămâneau ca proastele. Dar când s-a văzut domnu‘ Stan în 

restaurant cu toţi ăia din neamul Nastyei, că aşa o chema pe 

lipoveancă, Nastya, gata-gata să-l spintece şi să-i spargă tot, n-a 

avut încotro, şi a zis că o ia de nevastă. I-o fi fost şi frică. Păi cum 

să nu-i fie când ăia stăteau să-i scoată ficaţii.  

Au făcut nuntă mare, ca de negustor de frunte şi proprietar ce 

era domnu‘ Stan. Şi ce mai plângeau damele din oraş că l-au 

pierdut. Dacă ar fi vorbit toate câte i-au trecut prin aşternut 

fantelui din Brăila… Oho! Că acuma nu mai zicea că-i din 

Baldovineşti. Zicea că-i din Brăila… Deh! Da degeaba şi-au 

stricat alea ochii plângând ca proastele, că n-au pierdut nimic. 

Domu‘ Stan îşi vedea mai departe de ale lui. Ce dacă se însurase? 

O viaţă are omu‟, zicea. Dimineaţa îl apuca întotdeauna în 

restaurant. Îi plăcea să le ţină companie clienţilor care nu se mai 

dădeau duşi, ori oaspeţilor de vază, veniţi ba de la Odessa, ba de 

la Chişinău, ba chiar şi de la Bucureşti… Veneau la el la 

restaurant şi miniştrii, şi generali… Toată lumea era mulţumită de 

ce, şi cum servea domnu‘ Stan în restaurantul lui. Dacia, aşa se 

numea restaurantul. Ruşii, cât au stăpânit ei Ismailul, i-au 

schimbat numele şi i-au zis Volga, dar când s-a întors domnu‘ 

Stan, a dat jos firma cu Volga, i-a băgat pe ruşi în mă-sa şi a mai 

D 
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tras nişte înjurături, pe care le ştia el de la hamalii din portul 

Brăilei, ălora de o puseseră, şi a ridicat iar firma cu Dacia, la care 

a adăugat Restaurant de categoria Lux. Petrecea bine lumea în 

saloanele şi separeurile din restaurantul domnului Stan. Parcă nici 

nu era război. Acum, ce-i drept, la Ismail nici nu era. De război 

ştiau doar din gazete şi din ce mai spuneau ăia la radio. 

De Nastya şi de copil, domnu‘ Stan avea grijă. Nu le lipsea 

nimic. Peste noapte, tânăra lipoveancă se trezise în casă 

boierească şi cu servitori. Nici nu visase ea la aşa ceva. Scăpase 

de coliba acoperită cu stuf şi de ciorba de peşte pe care, voia-nu 

voia, trebuia să o mănânce în fiecare zi în casa părintească de pe 

malul Dunării. Puţin îi păsa de gura lumii care spunea că bărbatu‘ 

ei s-ar ţine ba cu una, ba cu alta. Treaba lui, zicea Nastya. Ce? 

Alţii nu au ibovnice? Ba au. Da pentru aia casa le e casă, 

nevasta, nevastă, copilu‟, copil… 

Şi aşa au trecut ani… Şi s-a terminat războiul, şi a venit iar 

năpasta rusească peste Basarabia. Ori plecaţi acum, în câteva 

ceasuri, ori nu mai plecaţi. Aşa le-au spus românilor noile 

autorităţi. 

– Lăsăm tot, şi plecăm în România, la Brăila, i-a spus 

domnu‘ Stan, Nastyei, când şi-a dat seama că nu-i de joacă.  

De comunişti nici nu voia să audă. Aflase el de grozăviile pe 

care Stalin le făcea în Rusia. Aia, nevastă-sa, învăţată de părinţi: 

– Eu nu plec! Unde să plec printre străini? Nu, nu. Nu plec! 

Lipoveanca, cu tot neamu‘ ei de sărăntoci, nici că-şi doreau 

altceva decât să plece românul şi să le rămână lor tot. Că doar nu 

era să ia restaurantul şi casa în spinare şi să le ducă la Brăila. 

Domnu‘ Stan nu şi-a luat decât nişte inele de aur şi un teanc de 

bani americani, puşi bine şi de care numai el ştia, şi a plecat. 

Nevastă-sa a crezut că i-a pus Dumnezeu a doua oară mâna în 

cap.  

– Boje moi! Boje moi! zicea Nastya în culmea fericirii. 

Nici la asta nu visase vreodată. Să rămâie ea cu restaurante, 

cu casă boierească, cu servitoare şi cu o grămadă de bani. Uuăi! 

Numai că nu a fost cum s-a gândit ea şi, până la urmă, n-a avut 

parte de nici unele. De nici unele n-a avut parte, că au venit 

comuniştii lui Stalin şi i-au luat tot. Şi restaurante, şi acareturi, şi 

servitoare şi tot. Şi ea, Nastya, a ajuns de unde plecase. În coliba 

lui tat-su‘. Aia acoperită cu stuf. Pe malul Dunării. La ciorba de 

peşte s-a întors Nastya, săracă, aşa cum fusese când a luat-o 

domnu‘ Stan. Ce s-o fi ales de ea şi de copilul ăla al ei, ea ştie. 

Domnu‘ Stan nu pomenea niciodată nimic. Poate că nici nu 

ştia… Păi de unde să ştie, că nu s-a mai întors veac la Ismail. Ce 

să mai caute acolo? 

La Brăila, domnu‘ Stan a prins repede cheag. Cu banii ăia 

americani cu care plecase din Ismail, s-a ortăcit cu un ovrei, 

împreună cu care a deschis prăvălie. Numai că la început, nu prea 

aveau ei ce vinde. Era după război. Sărăcie mare. Ăia de la 

Siguranţă şi de la Poliţie, cu ochii pe comercianţi. Să nu facă 

speculă. Da‘ nu ştiau ei cu cine au de a face… Domnu‘ Stan se 

descurca. Ovreiul îi dădea idei: ce, cum, de unde, cu cât? N-avea 

lipsă domnu‘ Stan. Ştia el mai bine ce şi cum şi de unde şi cu cât. 

Doar făcuse ucenicie la Iani, vestitul negustor grec din Brăila. Ce 

s-o mai fi ales el? De Iani… grecu-paparecu… Nu mai ştia 

nimeni, nimic. Mama mă-sii de viaţă! 

I-a mers bine lui domnu‘ Stan şi la Brăila. Da‘ asta numai 

până au luat comuniştii puterea cu totul şi l-au alungat pe Rege. 

Au luat ăia puterea, da‘ i-au luat şi lui domnu‘ Stan prăvălia. 

Trecuse vremea lor. Aşa spuneau comuniştii că vremea ălora de 

aveau prăvălii, şi fabrici, şi moşii, şi case şi averi, a trecut. Din tot 

ce a făcut şi a strâns de când se întorsese la Brăila de la Ismail, nu 

i-au lăsat decât o magazie plină de igrasie şi şobolani, undeva în 

fundul curţii. Acolo şi-au pus, el şi ovreiul, asociatul, o sobă cu 

cărbuni, un pat şi ce i-au mai lăsat ăia să ia din prăvălie şi din 

casă. Ajunsese rău domnu‘ Stan… Unde erau şampania? Unde 

erau icrele negre pe care le mânca, zicea el, cu polonicul? Unde 

erau damele de consumaţie? Unde era casa cu servitori? Unde 

erau miniştrii şi generalii care-l frecventau? La puşcărie erau. 

Puşi la păstrare. Cei mai mulţi. Ca să se înveţe minte altă dată să 

mai fie împotriva comuniştilor şi a ruşilor şi de partea nemţilor. 

A stat domnu‘ Stan vreo trei luni în magazie cu ovreiul. A 

vândut tot ce mai avea ca să poată cumpăra cărbuni pentru sobă 

şi câte ceva de-ale gurii pentru el şi asociat. Ba nu! Nu vânduse 

tot. Mai avea un inel de aur cu piatră. Îl purta pe deştiu‘ ăla mic. 

Din când în când, se uita fix la inel, şi aşa, cu ochii beliţi în el, 

stătea şi câte un ceas. Chiar şi mai mult. Inelu‘, îl avea de la o 

artistă. Una mare, cunoscută. Şi ea, şi bărbat‘su‘. Amândoi aveau 

trupa lor de teatru la Bucureşti. Aia, Artista, ajunsese până în 

anturajul Reginei. Intra la Palat când voia ea. O cunoştea toată 

ţara… 

Cum-necum, odată, când domnu‘ Stan era cineva, s-a nimerit 

ca Artista să joace comedii la Ismail. S-a dus şi domnu‘ Stan să o 

vadă. De mult îşi dorise el să o vadă de-adevăratelea pe Artistă, şi 

uite că i s-a împlinit. Se strânsese la lume de nu puteai arunca un 

ac. La început, au zis că să joace la sala cinematografului, da‘ 

acolo era prea mic şi mai la periferie, aşa că, până la urmă, au 

ţinut comedia la sala Societăţii Muzicale, pe strada Marinekaia, 

care era mai în centru şi era şi mai mare.  

I-a plăcut lui domnu‘ Stan piesa. Ce mai plângeau cucoanele 

din sală! Juca Artista pe scenă, de parcă era de-adevăratelea. A 

plâns şi domnu‘ Stan. Aşa, ca să nu-l vadă cei din jur. Nu se făcea 

ca el, bărbat în toată firea, să plângă la teatru. Da‘ a plâns, că aşa 

i-a venit lui. Plângea lumea că Artista, în piesă, chiar la sfârşit, 

murea. Murea bolnavă şi abandonată de ăla pe care îl iubea ea din 

toată inima. Aşa de mult i-a plăcut lui domnu‘ Stan piesa, că la 

urmă, după ce a vorbit primarul şi le-a mulţumit artiştilor că au 

venit să joace şi la Ismail, i-a invitat pe toţi la restaurantul său. 

Făcea el cinste pentru toată lumea. Românii, atâta au aşteptat. Cât 

ai bate din palme, s-au umplut ochi şi sala mare, şi salonaşele şi 

separeurile. Au aşezat câteva mese şi în biroul patronului. Atunci 

a pus Artista ochii pe domnu‘ Stan. Îi căzuse cu tronc 

baldovineşteanu‘. Dar nu aşa, o joacă… O trăznise amorul pe aia 

din cap până în picioare.  

A doua zi, Artista, i-a spus lui bărbată-su‘, Artistul, să plece 

cu trupa, că o să-i ajungă ea pe drum, spre Chişinău, unde aveau 

alte spectacole. Pesemne că pentru Artist asta nu era ceva nou. 

Aşa că a lăsat-o acolo, în treaba ei, iar el, cu trupa, au plecat. I-o fi 

ajuns Artista din urmă? Nu i-o fi ajuns?... Cine ştie? Da‘ n-avea 

cum să-i ajungă, că de la Ismail a plecat abia după o săptămână. 

O săptămână în care nu a ieşit din odaia lui domnu‘ Stan. Odaia 

aia pe care o ţinea el în secret la etaj, deasupra restaurantului, 

printre alte odăi pregătite la orice oră pentru clienţii selecţi care, 

ca bărbaţii, voiau să se ascundă de ochii lumii când îi lovea 

strechea şi călcau alături. 

La toate astea se gândea domnu‘ Stan când belea ochii câte 

un ceas la inelul pe care i-l lăsase suvenir Artista. Pentru că de la 

ea îl avea. Şi-l purta, de-atunci, de când îl primise, pe deştiu‘ ăla 

mic. 

Hotărât lucru. Nu mai putea rămâne la Brăila. Domnu‘ Stan. 

El, care fusese cine fusese a ajuns să stea acum într-o magazie. 

Mânca ce se nimerea, dar mai mult, nu mânca. Frigul, frig, că 

soba aia scotea mai mult fum, mizeria, mizerie, şobolani peste tot 

că ajunseseră să se urce noaptea peste el în pat. Avea şi el 

demnitatea lui. Măcar, se gândea domnu‘ Stan, să mă duc 

undeva unde nu mă ştie nimeni, dacă tot am ajuns să trăiesc 

vremurile astea.  

Ei, dar nu era domnu‘ Stan singur în situaţia asta. Oameni, 

cândva de vază ai oraşului, ajunseseră la fel. Săraci lipiţi. Le-au 

luat comuniştii tot. Unii, chiar ajunseseră să zică mersi dacă din 

ditamai casa pe care au avut-o, cu nu ştiu câte camere, dormitoare 
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şi băi, îi lăsau să stea într-o cămăruţă, claie peste grămadă, la 

subsol.  

Aşa a păţit domnu‘ Stavarache, industriaşul. Avea o casă 

mare, frumoasă cu vedere spre Dunăre. Şi ce mobile avea, ce 

tablouri, ce covoare… Toate vechi şi de valoare, de le puteai 

pune la muzeu. I-au luat tot. Nu i-au lăsat decât o cameră la 

demisol cu ciment pe jos şi fără nimic în ea. Dacă vroia. Dacă nu, 

putea să plece.  

– Unde să plec? a întrebat neputincios şi cu lacrimi în ochi 

Stavarache. 

În camera aia stăteau aşa: domnu‘ Stavarache cu doamna 

Tantzi, nevastă-sa, mare pianistă, învăţase cu George Enescu, 

generalul Pantazescu, socru-su‘, cu generăleasa care, săraca, o 

luase razna şi zicea că-i Iosefina, nevasta lui Napoleon, şi 

domnişoara Denise, fiica cea mai mică a industriaşului. Vai de 

mama lor. Câteva luni au dormit toţi pe jos, pe nişte pături, până 

când, un fost angajat al domnului Stavarache, unul Fane, pe care 

îl ajutase cu bani când i-a fost copilul bolnav şi trebuia operat la 

Bucureşti, i-a adus două paturi de lemn pe care le-a făcut el, cu 

mâinile lui, din scândurile de la un coteţ. A zis mersi Stavarache 

şi s-a bucurat că Fane ăla nu uitase de binele pe care i l-a făcut cu 

ani în urmă. 

Ba unii, ajunseseră şi mai rău. În puşcărie sau la Canal. Mulţi 

fără nicio vină, şi fără proces. Erau alte timpuri acum. Ce ziceau 

ăia de la putere, era sfânt. Nu te puteai pune împotrivă. 

– Plec, i-a spus într-o zi sec domnu‘ Stan evreului, 

asociatului. 

– Unde să pleci? 

– În Ardeal. 

– La cine? 

– La nimeni. 

– Şi eu? 

– Fă ce ţi-o ajuta Dumnezeu. 

Şi chiar a plecat. În noaptea aia. Cu ce era pe el a plecat. Că 

altceva nici nu avea. Numai inelu‘ de aur cu piatră scumpă pe 

deştiu‘ mic. Şi s-a dus toată noaptea cu trenu‘, şi a doua zi tot aşa, 

şi noaptea următoare. Cobora din când în când în câte o gară ca 

să bea apă. De mâncat, noroc cu un călugăr de la care căpătase o 

bucată de pâine. A zis bodaproste şi a mers mai departe. Nu ştia 

nici unde merge, nici pe unde este. O să cobor la prima staţie. 

Care-o fi aia, gândi domnu‘ Stan. Şi aşa a şi făcut. A coborât. La 

Războieni.  

Gară mică, cu câteva becuri chioare pe peron şi cu un singur 

geam luminat. Cel deasupra căruia stătea scris „Restorantul gări‖. 

Intrarea în restorant era după colţ. Se crăpa de ziuă. Ce-ar mai fi 

băut domnu‘ Stan o cafea. De-aia turcească, de-adevăratelea, 

râşnită proaspăt şi făcută la nisip, în ibric de aramă. Aşa era el 

învăţat să bea cafeaua. Da‘ la Războieni, în restorantul gări, 

cafea ioc. Ioc şi banii. Cei câţiva bănuţi câţi îi mai zornăiau prin 

buzunar, dacă îi ajungeau să bea un monopol cu dulce. A oftat 

adânc domnu‘ Stan şi-a zis în gând mama mă-sii de viaţă. De 

unde să ştie că nici peste un an el va fi responsabilul restorantului. 

Patron nu mai putea fi că ajunsese poporul la putere. Da‘ 

responsabil putea fi. Angajat. Cu acte în regulă. Şi aşa a şi fost.  

Şefu‘ de gară l-a luat la ochi când a văzut că se plimbă aşa, 

fără nicio noimă, de la un capăt la altul al peronului, şi l-a întrebat 

că ce învârte prin Războieni. Domnu‘ Stan i-a spus ce şi cum, că 

please de unde please şi că lăsase ce lăsase în urmă şi că acuma 

voia să înceapă şi el o viaţă nouă, că aşa cerea partidul. Ăla, şefu‘ 

de gară, când a auzit de partid şi de viaţă nouă, i-a şi dat de lucru 

lu‘ domnu‘ Stan, că se gândea în el: dacă ăsta este pus de la 

partid anume, ca să mă încerce. L-a pus hamal. La mesagerie. Şi 

i-a făcut rost şi de un loc unde să-şi pună noaptea capul. Undeva 

aproape de gară, într-o magazie, tot de-a cefereului, lângă depou.  

Da‘ nu era domnu‘ Stan omul care să care pachete… Când 

nu avea de lucru, se mai ducea pe la restorant şi-i învăţa pe ăia 

din ce ştia el. Şi câte nu ştia domnu‘ Stan că doar avusese şi el 

restaurante. Şi ce restaurante. Prima. De lux. Aşa că în nici trei 

luni, era chelner şi într-un an, poate nici atât, ajunsese şef. La 

„Restorantul gări‖ din Războieni. Primul lucru, pe care l-a făcut 

când a ajuns şef, a fost să se mute. Nu mai putea sta în magazie. 

Şi-a luat cu chirie o cameră mobilată, că acum avea cu ce să 

plătească. Doar era salariat la Stat. Tot timpul şi-l petrecea la 

restaurant. Acolo şi mânca. Acasă, la gazdă, mergea doar ca să 

doarmă. 

Uneori, când nu erau clienţi, ieşea domnu‘ Stan pe peron, în 

faţa uşii restaurantului, îşi trăgea acolo un scaun, se aşeza pe el şi 

privea în zare. Iar gându-i zbura… Ehee!… Cine ştie unde?… 

Mai privea şi la inelu‘ de aur cu piatră preţioasă de pe deştiu‘ ăla 

mic… Şi gândul iar i-o lua razna, că gândul dacă-i gând, poate 

zbura încotro vrea el. Chiar şi peste graniţă. La Ismail… Da, 

da… 

Acolo, la Războieni, domnu‘ Stan a cunoscut-o pe Petra, o 

bulgăroaică de vreo patruzeci de ani. Înaltă, bine făcută, cu un păr 

negru şi des, adunat într-o coadă groasă, ca de cal, pe care 

bulgăroaica şi-o răsucea în jurul creştetului. Cum ajunsese Petra 

în România şi de ce se oprise taman la Războieni, nimeni nu ştia. 

Oamenii din sat se obişnuiseră cu ea de parcă era acolo de când 

lumea. Da‘ ea nu venise decât de vreo patru, poate cinci ani. Cine 

mai ţinea minte? Şi, la urma urmelor, pe cine interesa de când 

venise ea la Războieni. 

Petra vorbea destul de bine româneşte. Când, şi pe unde 

învăţase, ea ştia. Mai înlocuia pe î cu u atunci când vorbea şi 

spunea muncare şi mună în loc de mâncare şi mână, dar puteai să 

te înţelegi cu ea. Femeie pricepută la toate Petra asta. Şi la 

grădinărit, şi la gătit, şi la moşit, şi la descântat. Câţi copii n-a 

scăpat ea din deochi. Că-i duceau mamele pe braţe la ea, fleaşcă, 

şi se întorceau pe picioarele lor. I se dusese vestea până la Uioara 

şi Ciunga. Şi la Aiud se auzise de ea. Aprigă femeie. Şi curată. 

Mulţi o chemau să facă de mâncare şi la nunţi. Învăţase să 

gătească şi mâncări româneşti. Făcea Petra nişte sarmale, de se 

lingeau pe buze şi pe deşte ăia de le mâncau.  

– Ce-ai băgat în ele doamna Petră, de-s aşa de bune? întreba 

câte un nuntaş chefliu. 

– Mununcă numai‘ dacă-ţi place şi taci, zice bulgăroaica roşie 

ca focul, nu numai de la oalele cu mâncare de pe sobă, ci şi de la 

romul, care-i punea capul.  

Aşa a aflat domnu‘ Stan de ea, de la mâncare. Că auzise şi el 

cât de pricepută era bulgăroaica la gătit. Şi-a angajat-o 

bucătăreasă la restaurantul din gară. Că aia pe care o avea deja 

bucătăreasă, una Salomia, din Teiuş, măritată cu feciorul 

morarului din Stremţ, era şi puturoasă, şi mocicoşă şi hoaţă. De la 

o vreme o controla domnu‘ Stan toată seara când pleca la tren, că 

făcea naveta, să vadă dacă nu a mai furat ceva din restaurant. Că-i 

spusese lui, Costică, chelnerul: 

– Dom‘ şef, vezi că aia fură. Când o trimiţi în magazie, fii cu 

ochii pe ea, c-am văzut-o io cum îşi îndesa pe sub halat una şi 

alta. Doamne fereşte, să n-avem lipsă la inventar. Că nu vezi câte 

se întâmplă. Şi unu-doi te bagă ăştia la puşcărie că zice că furi de 

la popor. 

Şi-aşa era. Salomia aia fura. Fura de la popor. C-a prins-o 

domnu‘ Stan într-o seară cu carne, cu untură, cu făină şi cu vreo 

douăzeci de măsline ascunse în plasă. I le-a luat, a înjurat-o de 

toate alea şi i-a tras şi două picioare în cur. 

– O să te reclam la partid că m-ai bătut, a zis Salomia, 

bucătăreasa, hoaţa. Că n-ai dreptul să dai în mine, aşa să ştii, că 

nu dumneata m-ai făcut.  
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– Tu-ţi partidu‘ mătii, i-a retezat-o scurt domnu‘ Stan. Du-te 

la partid şi spune că ai furat, fă! Nu că ţi-am tras io două picioare 

în cur. 

Nu s-a mai dus Salomia la niciun partid, că dădea ea de 

dracu‘ dacă aflau ăia că, vorba lui Costică, chelnerul, furase de la 

popor. 

Aşa a ajuns Petra bucătăreasă la „Restorantul gări‖ din 

Războieni. Norocul ei a fost că furase aia de pe stoc şi că a 

prins-o domnu‘ Stan şi-a dat-o afară. Aşa a putut să o angajeze. 

Cu acte. La Braţele de Muncă de la raion. 

Şi dacă a angajat-o domnu‘ Stan, după vreo două luni 

bulgăroaica s-a mutat la el. Trăiau împreună de-acum. Nu se mai 

fereau. Că, de ce să se ferească? Cine, ce treabă avea? De mers, le 

mergea bine. N-aveau de ce să se plângă.  

După ce Petra s-a mutat cu domnu‘ Stan, se vorbea că 

bulgăroaica ar fi fost mare boieroaică la ea în ţară. I-o fi spus ea 

ceva lu‘ domnu‘ Stan şi pe ăla l-o fi scăpat gura pe undeva… 

Cine ştie? Oamenii vorbeau că a fugit de la bulgarii ei de teama 

comuniştilor. A fugit de comuniştii lor şi-a dat de-ai noştri. 

Numai că ai noştri, comuniştii, n-au avut ce să-i mai ia, că-i 

rămăsese acolo, în Bulgaria ei, toată averea. Şi case, şi 

pământuri… Şi toate câte le-o fi avut. Dacă le-o fi avut. Aşa cum 

i-au rămas toate şi lu‘ domnu‘ Stan, la Ismail… Cum te mai 

adună şi te mai întâlneşte viaţa…  

La Războieni, împreună, domnu‘ Stan şi Petra lui au stat vreo 

patru ani, până când, într-o bună zi, a venit ordin să se închidă 

restaurantul din gară. Şi s-a închis. Ăia de la raion, îl ştiau bine pe 

domnu‘ Stan, că mai treceau şi ei uneori, când veneau pe teren, 

pe la restaurantul din gară, unde erau trataţi ca la carte. Aşa că 

i-au zis să nu-şi facă griji că rămâne fără servici, că aranjează ei 

lucrurile ca să se mute la Blaj. În gară la Blaj, restaurantul nu se 

închidea, şi cu puţin noroc, i-au mai zis ăia de la raion lui domnu‘ 

Stan, ar putea ajunge chiar şef, pentru că pe ăla de era şef, l-au 

prins că şi-a băgat mâna în bani şi l-au dus la Aiud. La puşcărie. 

Trei ani şi patru luni i-au dat pentru delapidare. 

A plecat domnu‘ Stan la Blaj, singur, ca să aranjeze cu 

serviciul şi să caute casă în care să se mute. A stat două 

săptămâni până le-a rezolvat pe toate. Luase în primire 

restaurantul din gară, care era mai mare ca ăla din Războieni şi pe 

deasupra avea şi oglinzi pe pereţi şi candelabre pe tavan. Avea 

sub mâna lui trei angajaţi: un chelner la tejghea, unul în sală şi 

bucătăreasa. Curăţenie în restaurant făcea femeia de servici a 

gării, una Victoria, mai tot timpul cherchelită, că-i şi zicea mereu 

şeful de gară: 

– Ai grijă, tu Victorie, să nu dea, Doamne fereşte, vreun tren 

peste tine, că suntem de minunea lumii şi nu mai scăpăm veac de 

ăia cu anchetele şi cu protecţia muncii.  

– Lasă domnu‘ şef, nu te teme, că nu-s io chiar aşa de proastă 

cum mă crezi dumneata, răspundea ofensată Victoria, care ştia 

bine unde bate vorba şefului.  

Cât a stat la Blaj, domnu‘ Stan a tras la hotelul din centrul 

oraşului. Singurul, de altfel. Mai fusese unul, tot pe strada 

principală, strada Lungă cum îi spuneau blăjenii, într-o clădire 

mare, cu etaj, care cândva a fost mănăstire a călugăriţelor 

greco-catolice. În clădirea aia, după ce le-au alungat pe călugăriţe 

din oraş, au făcut hotel, cu bufet la stradă, de se mira lumea. Şi-or 

fi dat seama şi ăia care au făcut hotel în mănăstire că nu-i bine 

ce-au făcut, o fi fost altceva la mijloc, lucru este că nu după multă 

vreme au desfiinţat hotelul şi bufetul şi au mutat acolo vreo opt 

familii de muncitori şi funcţionari. Că era criză de locuinţe. 

Când a isprăvit tot ce-şi propusese să isprăvească, s-a întors 

domnu‘ Stan la Războieni s-o ia şi pe bulgăroaică şi s-o aducă la 

Blaj. Ei nu-i găsise servici. La restaurant, chiar dacă urma să fie 

şef, nu o putea angaja pentru că nu erau locuri. Nici la bucătărie, 

nici în sală.  

Şi-a pus domnu‘ Stan tot ce avea la vagonul de mesagerie, că 

nici n-avea mare lucru. Ce-avea? Ia acolo un pat, un dulap, câteva 

scaune, o masă şi o noptieră, o sobă de tuci, vase şi ce-o mai fi 

avut, şi le-a trimis la Blaj. A vrut să închirieze un camion, dar 

şeful gării i-a zis: 

– Cum să le duci cu camionul, domnu‘ Stan? Păi nici cu atâta 

să nu te ajutăm noi, cefereu‘, care am mâncat de atâtea ori la 

dumneata la restorant şi ai fost super domn cu noi. Că ezact asta 

spunea şi şefii de dumneata, când venea în control. Nu te mint… 

Aşa că… La vagon îţi pui lucrurile, ca un domn ce eşti. Şi acolo, 

la Blaj, vorbesc io cu şefu‘ de gară să găsească el nişte oameni să 

ţi le descarce şi să ţi le ducă unde te muţi. Să nu mă refuzi, că mă 

supăr! 

– Mersi domnule şef, i-a răspuns galant domnu‘ Stan. Rămân 

dator. Când treci prin Blaj, nu care cumva să nu mă cauţi, c-apoi 

mă supăr eu. 

La Blaj, domnu‘ Stan îşi găsise locuinţă pe strada Petru 

Groza, la numărul trei. Adică, la noi în curte. Îi repartizaseră de la 

Sfat două camere. Una, mai mare, spre curte, iar cealaltă, o 

bucătărioară întunecoasă, cu un geam cât două palme, spre 

Conlemn. Până să se mute domnu‘ Stan, într-una din camere, aia 

dinspre curte, a fost dormitor pentru nişte tractorişti aduşi de prin 

Moldova ca să lucreze în viile geaseului. Ce câştigau, cheltuiau 

moldovenii numai pe beutură. Se-mbătau ca porcii şi se băteau ca 

chiorii, cum zicea nana Mărie, vecina noastră: 

– Trăzniv-ar Iştenu! Mă, voi n-aveţi copii şi muieri la care să 

le trimiteţi bănuţu‘ pe care-l câştigaţi? Că doar de-aia aţi vint să 

lucraţi aici. Şi voi? Vă-mbetaţi ca porcii şi să vă bateţi ca chiorii. 

C-aţi ajuns, mă, să vă pişaţi dinaintea uşii, ca ţâganii, de nu mai 

poate ieşi muiere ori copil din casă de ruşinea voastră.  

Avea dreptate nana Mărie, că dacă se îmbătau, ăia, 

moldovenii, nu mai ştiau ce fac. Şi făceau toate ruşinile. Da‘ i-au 

scos de-acolo până la urmă şi i-au mutat, pe ei şi pe alţi tractorişti, 

la Castel, în fosta reşedinţă a Mitropolitului unde, pe un etaj 

întreg, au făcut dormitoare. 

Când i-au sosit lucrurile, după vreo două-trei zile, deşi 

Războieniul nu era aşa departe de Blaj, toate câte şi le pusese 

domnu‘ Stan la vagon, i le-a adus la noua locuinţă, cu căruţa, 

Pişti-baci, ajutat de doi oameni de la magazia gării, pe care i-a 

trimis şefu‘, la rugămintea ăluia din Războieni. Un domn, şefu‘ 

de la Războieni. Se ţinuse de cuvânt. 

Pişti-baci asta făcea toată ziua. Căra. La unul şi la altul. Cine 

avea nevoie, apela la el. Şi nu pe bani mulţi. De dimineaţa, cum 

se lumina de ziuă, şi până seara târziu îl găseai pe Pişti-baci în 

dosul gării, cu căruţa. Mai mult cherchelit decât treaz, dar 

întotdeauna la datorie.  

Pe vremuri Pişti-baci lucrase la grajdurile Mitropoliei. În ‗48, 

la începutul toamnei, cu puţin timp înainte să închidă comuniştii 

Mitropolia şi să-l aresteze pe Preasfinţitul, cineva de acolo, de la 

Mitropolie, unu‘ mare, dacă n-o fi fost chiar episcopul, i-a zis aşa: 

– Pişti-baci, ia dumneata o căruţă şi un cal de la grajd. Să fie 

ale dumitale. Să te foloseşti de ele, că cine ştie ce s-o alege de 

toate… 

– Sărutăm dreapta, Măria ta, i-a mulţumit scurt Pişti-baci. 

Dumnezeu să vă răsplătească. 

Om bun ăla de la Mitropolie. Cine o fi fost el, Vlădicu‘ sau 

altcineva. Şi-a avut dreptate. Nici proroc să fi fost. Că praful s-a 

ales de toate. Au furat, au înstrăinat, au dat foc… Arhive, cărţi, 

manuscrise vechi, mobile, icoane, tablouri, vase sfinte, veşminte 

scumpe, toate au dispărut. Prăpăd a fost. Ăia care erau la putere 

atunci în Blaj şi ăia care s-au dat cu ei, şi-au umplut casele de 

mobile şi de tot ce-au găsit pe la Castel. Vedea lumea din oraş 

cum cărau, că oamenii nu erau chiori. Da‘ ei n-aveau ruşine. Nici 

frică de Dumnezeu. Furau ca în codru. Nici că le păsa. Şi nu erau 

proşti toţi. Că unii aveau şcoală, dar se dăduseră cu comuniştii. 
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Că era timpul lor, al comuniştilor, şi nimeni nu le putea ţine piept. 

Atunci, în timpurile alea, s-a ales Pişti-baci cu cal şi căruţă. 

Numai că el nu le-a furat. 

Oamenii din curte se făceau că nici nu-l băgă în seamă pe 

noul lor vecin. Se făceau numai, pentru că cu coada ochiului 

fiecare trăgea să vadă cine este noul chiriaş şi nevastă-sa. Că aşa 

o prezenta domnu‘ Stan pe Petra, nevastă-mea, deşi ei nu erau 

cununaţi nici la Sfat, nici la popă.  

Nouă, copiilor din curte, nu ni se păreau deloc prietenoşi noii 

veniţi. El, gras din cale afară şi sprijinit într-un baston, cu vorba 

nu ca pe la noi, dând ordine scurte celor doi hamali din gară 

care-i descărcau mobila din căruţa lui Pişti-baci. Ea, cu privire 

aspră şi iscoditoare, temându-se parcă să nu-i fure careva vreun 

lucru din ce descărcau ăia şi puneau în mijlocul curţii. Că în 

mijlocul curţii le-au rămas toate în noaptea aia. Apţiguiţi bine, şi 

Pişti-baci şi ajutoarele lui, care în timp ce descărcau se mai 

dădeau după dulapul cu două uşi, pe care l-au dat primul jos din 

căruţă, şi se cinsteau dintr-o sticlă de un chil 

cu ţuică, n-au mai fost harnici să-i ducă şi în 

casă lucrurile lui domnu‘ Stan. 

– Boje moi, boje moi, se văicărea Petra, 

dând ocol lucruşoarelor ei, pe care beţivanii 

ăia le mântuiseră în curte. Şi mai zicea ea ceva 

în limba ei. Dar cine să înţeleagă ce spunea? 

Pesemne că-i blagoslovea pe holoangări 

pentru pocinogul ce i-l făcuseră. 

– Du-te şi cheamă-i să doarmă la noi în 

noaptea asta, îl îndemna mama pe tata. 

– Doamne fereşte, a zis tata. Unde să 

doarmă? Tu nu vezi cât îi? Cred că are două 

sute de chile. Ăla ne rupe recamieru‘… Şi 

doar bine ştii că mai avem rate la el. Io nu mă 

duc. Du-te tu. 

– Cum să mă duc eu?... Eu sunt bărbat? Doamne, ce suflet 

poţi să ai, măi omule? 

– Au două saltele, le-am văzut eu în curte. Îi ajut să şi le ducă 

în casă şi s-or descurca ei o noapte, a găsit tata soluţia. Şi-aşa a şi 

făcut. Le-a scos saltele dintre mobile, dintre crătiţi, plapome şi ce 

mai aveau ei pe acolo, şi le-a dus în casă. 

– Măi omule, cum să se culce nemâncaţi, nu se lăsa mama. 

Cheamă-i, măcar să le punem ceva dinainte. Din ce avem şi noi. 

– Poate nu vin… 

– Tu du-te şi cheamă-i! Aşa se cuvine. Dacă vin, vin, dacă nu 

vin, treaba lor. 

Tot bombănind, tata s-a dus. Şi-au venit. Şi-n seara aia, şi-n 

multe-multe alte seri. Că după ce şi-au aranjat lucrurile în noua 

lor locuinţă, mâncam destul de des împreună. Ori ei la noi, ori noi 

la ei. Da‘ mai mult ei la noi, că era loc mai mult şi nu ne 

înghesuiam la masă. Se înţelegeau bine cu părinţii mei. Mama 

spunea că sunt oameni cumsecade, păcat numai că nu trăiau 

împreună după legea creştinească.  

Şi-am auzit o mulţime de poveşti de la domnu‘ Stan… 

Poveşti despre un oraş, undeva departe, departe, care se cheamă 

Ismail… Şi că acolo, la Ismail, avea el, pe vremuri, restaurante… 

Şi ce lume bună mai venea la el. Şi miniştrii, şi generali, şi artişti 

mari. Şi că avusese sumedenie de drăguţe… 

– Du-te, mă, şi te joacă, nu mai sta gură căscată, îmi spunea 

mama când, întâmplător, trece pe lângă noi pe târnaţul lung şi 

umbros, şi-l auzea pe domnu‘ Stan povestindu-mi „ruşini‖.  

Da‘ eu nici nu mă clinteam. Eram numai ochi şi urechi. Păi 

cum să nu fiu când îmi povestea cum avusese el drăguţă o artistă 

mare şi cunoscută şi cum, odată, unul venise cu revolverul la el, 

să-l împuşte, de-au scris şi la gazete despre asta. Şi câte şi mai 

câte nu ne povestea domnu‘ Stan, mie şi proştilor de copii din 

curte care stăteam, vorba lu‘ mama, gură cască şi îl ascultam. 

– Bă, cu polonicu‘ mâncam io icrele negre. Aşa ne spunea 

domnu‘ Stan. 

– Mâncai pe dracu‘, zicea nana Mărie, vecina noastră, care 

trăgea cu urechea la ce ne povestea domnu‘ Stan, în timp ce-şi 

întindea hainele la uscat pe sârma care împărţea curtea în două. 

Mai mâncă şi acum. 

Domnu‘ Stan n-o băga în seamă. Se făcea că nici nu o aude. 

Putea să bage mâna în foc că aia nici nu ştia ce-s alea icre negre. 

Păi de unde să ştie de aşa ceva? Ce, mâncase ea la Ocnişoara, la 

mă-sa, icre negre?  

Nu se plăceau de loc domnu‘ Stan cu nana Mărie. Cât au stat 

în aceeaşi curte numai s-au ciondănit.  

– Uite aşa stăteau portocalele, grămezi, la Ismail, pe stradă. Şi 

smochinele, şi curmalele, mai zicea domnu‘ Stan. 

– De la alea te-ai umflat aşa, nu se lăsa nana Mărie.  

Şi-atunci, domnu‘ Stan, îi trăgea o 

înjurătură, cu ruşini de-alea mari, şi se punea 

armistiţiu. Până la o vreme. 

Odată l-am întrebat: 

– Domnu‘ Stan, dumneata nu ai copii? 

Nu mi-a răspuns. Şi-a răsucit numai înelu‘ 

ăla pe care îl purta pe deştiu‘ mic şi a zis: 

Mama mă-sii de viaţă! 

Cât să fi stat cu noi în curte, pe strada 

Petru Groza, domnu‘ Stan? Şase ani? Şapte 

ani? Pe-acolo… 

Într-o bună zi, au venit unii, nişte saşi, şi 

au cumpărat jumătate din casă. În jumătatea 

aia era cuprinsă şi camera şi bucătărioara lu‘ 

domnu‘ Stan. A trebuit să se mute. Le-au 

găsit ăia, noii proprietari, o locuinţă. Că aşa 

era atunci. N-avea voie să te scoată din casă proprietarul, până nu 

îţi găsea el locuinţă ca să te muţi. Dacă-ţi plăcea, te mutai, dacă 

nu, nu. Trebuia să-ţi caute alta. 

Domnu‘ Stan n-a făcut fiţe. A zis să fie spaţiu măcar ca 

acolo, pe Petru Groza. Mobila şi ce mai avea i le-a cărat la noua 

locuinţă tot Pişti-baci. Saşii, proprietarii, le-au găsit o cămăruţă şi 

o bucătărioară într-o curte, ca a noastră, cu multe familii, undeva 

în dosul gării, lângă Şpec. Şpecu‘ ăsta era o bombă unde beau 

numai ceferiştii. 

Acolo, în casa aia, a şi închis ochii domnu‘ Stan. Şi el şi Petra 

lui. Bulgăroaica, după el. 

După ce a plecat de la noi din curte, ani de zile nu l-am mai 

văzut pe domnu‘ Stan. Eu plecasem din Blaj. La facultate. Când 

mai veneam acasă, în vacanţe, tata îmi spunea că domnu‘ Stan 

mi-a trimis vorbă să mă duc să mă vadă.  

– Lasă, că mă duc…  

Şi nu mă duceam. 

S-a dus domnu‘ Stan, în schimb… Cu poveştile lui şi cu 

inelu‘ de aur cu piatră scumpă pe care îl avea suvenir de la artista 

aia cu care tratase el amor în tinereţe. Că l-au îngropat cu inel cu 

tot. Aşa a vrut el. Asta a fost dorinţa lui. Şi Petra, bulgăroaica, i-a 

respectat-o. 

Câţiva ani, la intrarea în cimitirul mare din Blaj, pe dreapta, 

se putea vedea o cruce dărăpănată şi putrezită, pe un mormânt 

plin de buruieni. Pe cruce, abia dacă se mai putea citi numele 

celui care era sub pământ: B icul scu Stan. Anul naşterii şi cel în 

care răposatul a trecut la Domnul, nu se mai vedeau deloc…  

Acum, crucea nu mai există. Nici mormântul. Peste el s-au 

aşezat alte cruci, cu alte nume şi alţi ani. De naştere şi de moarte.  

 

Ion Moldovan 
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VIAŢA CĂRŢILOR 
 

ION BRAD, DE LA PĂNADE LA BLAJ 

Antologie lirică de Dan Mircea Cipariu 

 
e la Pănade la Blaj, prezenta antologie lirică, constituie 

un fragment semnificativ în itinerarul biografic şi 

spiritual al poetului Ion Brad, căci Pănade şi Blaj 

reprezintă pentru poetul Transilvanelor cetăţi fără 

somn, toposuri sufleteşti cu profunde şi multiple reverberaţii, în 

opera sa literară, şi în poezie în primul rând: Pănade este satul 

natal, iar Blajul oraşul studiilor liceale. De aceea aceste poezii pot 

fi citite şi ca pagini de autobiografie lirică. 

Înscriindu-se în continuitatea firească a liricii ardelene, Ion 

Brad este un poet al satului cu amintirea duioasă a colindelor şi a 

copilăriei. Colinde şi copilărie se îngemănează în evocarea 

nostalgică a lui Ion Brad, iar regretul „raiului pierdut‖ şi al 

„cetăţii sfinte‖ (sunt numai două din 

metaforele copilăriei), cu amintirea 

mătăuzului botezător îi dă convingerea că 

„Numai izvorul sfânt din sat/ Mi-a dat 

puteri de-am rezistat/ Preapământeştilor 

cicloane‖. O convingere asemănătoare cu 

finalul poeziei Isus din copilărie de Vasile 

Voiculescu, ce seamănă cu o învăţătura 

sau morala unei fabule: „Mângâietorule 

încununat cu spini,/ Oricâte amărăciuni am 

îndurat pe cale,/ Mi-s stupii sufletului încă 

plini/ De toată mierea amintirii tale‖. Este 

satul care la plecarea în lume a copilului, 

prin crucile cu imaginile răstignirii sfinte, îi 

reproşează interogativ cu ecouri din 

fragmente evanghelice:‖A treia oară n-au 

cântat cocoşii/ De ce te-ai lepădat şi tu, 

Ioane?/ Cine mă strgă?/ Cine reînvie?/ E 

numai satul din copilărie.‖ Este satul în 

care mama, înălţată prea devreme la cele 

veşnice, rămâne o „icoană nevăzută‖ – a 

cărei amintire se prelungeşte în timp spre 

neuitare – pentru că devine o temă obsesivă (Mama, Gârbovită 

de tânără, Mamei, iarăşi şi iarăşi, Cea mai frumoasă, Umbra 

mamei, Rană, Mamă, poveste, M-aş întoarce, Elegie şi un 

legământ poetic de eternă aducere aminte: „Iar eu, că sunt atâta 

de departe/ De tine, mamă, o mlădiţă-mplânt,/ Ca să-ţi închin în 

fiecare carte,/ O salcie pletoasă pe mormânt‖. 

Aceste poezii compun şi un „roman‖ liric al familiei, căci pe 

lângă imaginea dragă a mamei, apar celelalte chipuri ale familiei: 

străbunicul Ion, cel de la care a luat numele, tata Licu, buna Lina, 

– care se mută rând pe rând într-o altă aşezare, mai statornică, în 

cimitirul satului, lăsând casa şi ograda pustii, pe care poetul le 

prezintă în stihuri de doină de jale, cu farmecul muzical al 

monorimei, ce adânceşte tristeţea: „La Pănade, sus pe coastă,/ 

Mai atârnă casa noastră/ Cu pustiul în fereastră./ În fereastră, nici 

o glastră./ Doar pe trepte, la intrare,/ Stau cu timpul în spinare/ 

Oleandrii fără floare – / Nimeni mila lor n-o are./ Dinspre şură şi 

poiată/ Toţi ai mei nu se arată,/ Nici nu susură-n găleată/ Laptele 

ca altădată./ Nu-s nici vacile, nici boii,/ Doar pe ţigle plânsul 

ploii, / Nici sudalmele nevoii./ Doar sub garduri baraboii./ Nu ştiu 

eu am mai rămas?/ Bufniţele nu au glas,/ Se trezesc la parastas/ Şi 

prin mine fac popas‖. 

Satul este dominat de amintirea lui Cipariu, ca un spirit 

tutelar al aşezării, pentru că şi bătrânii pănăzeni ajunşi la poarta 

Raiului se recomandă că sunt consătenii săi. Atunci Sfântul Petre 

le spune că tatăl ceresc i-a iertat toate păcatele, iar el, portarul 

Raiului, l-a luat de tălmaci; în convorbirea cu Sfântul Petre ei 

recunosc că învăţatul lor consătean le-a furat mintea la toţi, dar 

le-a rămas umorul, ironia, „limba ascuţită‖, ceea ce i-a ajutat 

să-ndure toate greutăţile veacului. Şi ascultând multele lor 

necazuri, Sfântul se îndură şi vrea să-i trimită acasă, dar ei refuză 

şi cer o stea călăuzitoare. Ca-n poezia lui Goga: „Între stelele de 

pază/ Am avea şi noi o stea‖. Sfântul Petre le ascultă rugămintea 

şi-i invită să se roage împreună „Să vină mai mulţi prunci pe 

lume,/ Chiar şi-n Pănade‖, iar ei răspund:‖Primim, Sfinte Petre,/ 

Poate s-o naşte Cipariu din nou,/ Să ne tălmăcească şi nouă 

poruncile Tatălui/ Că noi numai de el ascultăm.‖ La plecarea din 

sat la Şcolile Blajului, precum în poezia lui 

Octavian Goga („Zi Tatăl nostru sara, 

dragă/ Şi să te porţi la-nvăţătură‖), mamele 

adresează pruncilor un îndemn asemănător 

de bună purtare la şcoală: „Măicuţele 

ne-au petrecut strigând/ « Să vă purtaţi 

frumos, că Blaju-i sfânt!»‖ 

Cu amintirea lui Cipariu şi cu acest 

îndemn se face intrarea spre cel de al 

doilea topos sufletesc, Blajul, a cărui 

sfinţenie este sugerată printr-o parafrază a 

unui vers din Rugăciunea Domnească 

Blajul nostru cel de toate zilele, care este şi 

titlul unei selecţii reprezentative din 

multele şi feluritele pagini consacrate de 

autor Micii Rome. 

Blajul este o temă dominantă în scrisul 

lui Ion Brad. Blajul este nu numai o 

„transilvană cetate fără somn‖, ci este 

„corabia de piatră a neamului‖, care prin 

cărţile scrise sau tipărite aici, îndeosebi 

Bibliile blăjene „îşi aduce aminte de 

Roma‖, este oraşul „ce stă credinţei noastre căpătâi/ Şi leagănul 

în care se născură/ Ideile ca taina din prescură‖. Evocarea marilor 

ierarhi ai Blajului începe, în mod firesc, cu întemeietorul oraşului, 

Inocenţiu Micu- Klein, sau cum în limbaj voievodal românesc îl 

numeşte Ion Brad, Ctitorul, „Episcopul fără mormânt/ Cel care-a 

ars pentru ţară/ Ca o biserică-n vânt/ Cu clopotele toate pulsând/ 

Ctitorul Romei de-aici‖. Iar lupta lui în Dieta Transilvaniei capătă 

dimensiuni biblice, amintind de gesturile energice ale 

Mântuitorului:‖….în Dieta nobiliară/ Ca Pantocratorul mâna o 

puse/ Nu pe cârji de vlădici/ Ci numai pe bici, pe cuvintele bici,/ 

Să fulgere parcă/ Din templu afară/ Pe toţi cei ce-ncercară/ Să 

târguiască, zilnic să vândă/ Ca pe lucruri sau bietele vite/ Soarta 

naţiei lui oropsite‖. Osânda lui a fost – ne spune poetul – dorul 

nestins după chinuitul Ardeal, iar asemănarea cu Decebal, 

parabolă în plan istoric, capătă sugestii plastice lămurite: un 

memento pentru veşnica dorinţă de apărare a libertăţii neamului: 

„La Roma s-a dus ca un nou Decebal,/ Numai cap, numai nimb,/ 

De credinţă-n dreptate/ Dar capul lui ca un clopot în timp/ 

Se-aude cum bate/ Prin munţi, fără somn, prin albele sate/ În 

trupul ţării s-aude cum bate/ În trupul nostru se-aude cum bate,/ 

Tot bate…‖. În altă poezie, Inocenţiu Micu-Klein este numit 

Episcopul -Voievod – pe lespedea căruia aşează o poetică 

inscripţie, replică la versul „Episcopul fără mormânt‖, pentru că 

acum osemintele i-au fost readuse, după testamentara lui dorinţă, 

D 
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în Catedrala Blajului, la a cărei temelie el a pus prima piatră. 

Poezia are, de asemenea, o desfăşurare de înscris voievodal al 

unei ctitorii, căpătând dimensiuni tot mai largi – Blajul, Ardealul, 

idealul libertăţii şi demnităţii neamului: „S-a întors din Roma 

calmă/ Spirit viu între statui,/ Ca-ntr-o frescă ţine-n palmă/ Blajul 

– mănăstirea lui./ Mănăstirea lui – Ardealul/ Mănăstirea lui – 

pământul/ Dulce-al ţării – idealul/ Veac de veac cădelniţându-l‖. 

Poezia este şi o continuare firească a celebrului testament al 

episcopului, dintr-o scrisoare care atât de mult i-a plăcut lui 

Lucian Blaga, poate cea mai frumoasă profesiune de credinţă a 

unui patriot, în care se exprimă convingerea în relaţia 

determinantă dintre „patrie şi înviere‖. De aceea, finalul este 

invocarea precum în Crez, a aşteptării de acum împăcate a 

obşteştii învieri:‖Doamne, m-am întors! De-acuma/ Poţi să te 

învredniceşti/ Să pui flăcări iar în huma/ Osemintelor cereşti‖. 

Episcopul Ioan Suciu, al cărui chip luminos a apărut pe tabloul 

absolvenţilor liceului „Sf. Vasile‖ din Blaj, promoţia 1948, 

promoţia Centenarului Revoluţiei transilvane şi promoţia lui Ion 

Brad, este „martirul sfânt al tinereţii‖. Având ca motto un 

fragment dintr-o carte îndrăgită a episcopului („Când ideile mari 

rătăcesc izolate/ Ca frunzele desprinse de ramuri,/ Tinerii aleargă 

să le ia în braţe/ Ca lumea să mai poată visa/ Şi contempla 

rariştele de rai….‖), poezia este odă şi rugăciune în acelaşi timp. 

Începe cu sugestia unui portret de icoană bizantină:‖Cu chipul 

izvorând lumină/ Cu ochii mari nepământeşti/ Ca-ntr-o icoană 

bizantină/ De peste timp ne tot priveşti.‖ Încă din această strofă se 

prefigurează imaginea unui sfânt care ne ocroteşte, care şi-a 

sfârşit viaţa pământească în neştiut mormânt şi căruia în strofele 

următoare i se adresează o emoţionantă rugăciune pentru vestirea 

Cuvântului mântuitor al Evangheliei, pentru iertare, eroism, 

dreptate şi tinereţe spirituală (aşadar cu sugestia titlurilor 

cunoscutelor cărţi ale „Vlădicului cel tânăr‖), pentru înălţarea 

„din praf şi tină/ Din iadul negrului păcat‖. Viaţa sa exemplară de 

sfânt şi moartea sa de martir îi dau poetului evocator îndemnul de 

a încheia evocarea lirică cu un fel de „ecou poetic‖ al Evangheliei 

despre călătoria spre Emaus, (când Luca şi Cleopa îi spun lui 

Cristos pe care, în sfârşit, l-au recunoscut:‖Rămâi cu noi, căci 

către seară este şi s-a plecat ziua‖ – Luca, 24, 28), rugămintea de 

a fi mereu cu noi: „Cu noi de-a pururi să rămâi/ Lumină tânără 

sub pleoape/ Şi răsăritul cel dintâi‖. 

În viziunea lui Ion Brad, trăsătura definitorie a lui Timotei 

Cipariu este marea sa dragoste de carte. Pe această temă scrie una 

din cele mai frumoase poezii despre învăţatul blăjean. Din nopţile 

de veghe, multele nopţi de veghe ale lui Cipariu, în chilia căruia – 

spune N.Iorga – lampa, ca un simbol, nu se stingea niciodată, 

poetul rememorează două: prima noapte – un episod dramatic din 

primăvara anului 1849, când Cipariu fuge la Sibiu împreună cu 

alţi revoluţionari ardeleni, din calea oştilor lui Bem; înfăţişarea 

celei de-a doua nopţi începe printr-o sugestie de antiteză:‖În 

schimb a fost o noapte de tăiere….‖; în această parte a poeziei 

transferul metaforic dă poeziei toată frumuseţea: pasiunea de 

bibliofil a lui Cipariu, care şi-a alcătuit, cu drumuri şi sacrificii, 

una din cele mai mari şi mai valoroase biblioteci din 

Transilvania, mistuită aproape în întregime în flăcările Revoluţiei, 

o adevărată „noapte a uciderii pruncilor‖, aşa cum ne spune 

Evanghelia, hotărâtă de Irod, pentru a scăpa de Mântuitorul, pe 

care-l credea uzurpatorul tronului său. Pentru Cipariu – pruncii 

sunt cărţile sale „vreo patruzeci de mii‖, frumoasa lui bibliotecă, 

devastată şi arsă, din care „ţipetele‖ filelor erau resimţite dureros 

în sufletul său: „Când fiecare filă te striga/ Din incunabulele vii,/ 

De pare că-ţi băteau în trup piroane/ Şi auzeai doar tu ţipând că 

ard./ Şi tablele cerate/ Şi florile de manuscris persane/ Ce le-ai 

cărat atâtea nopţi în spate/ Pe cai şi pe asini, ca-n fuga la Egipet,/ 

Până la Blajul tău, din Țarigrad‖. Poezia are o încheiere 

moralizatoare: din toate nopţile de veghe ale lui Cipariu aceasta a 

fost evocată de poet ca un legământ cu dublă semnificaţie, e 

testamentul lui Cipariu cu privire la dragostea de carte şi 

legământul poetului de a-i continua truda sa de cărturar, căci 

evocarea marilor oameni ai Blajului ne apare aici ca urmare a 

îndemnului apostolic: „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, cei 

care v-au vestit vouă cuvântul lui Dumnezeu; la a căror săvârşire 

luând seama, urmaţi-le credinţa‖. (Evrei, 13, 7) 

Omagierea Blajului de către poet e un semn al recunoştinţei 

pentru oraşul „unde a deprins credinţa şi dragostea de neam, 

Acolo-ntr-un umil şi drag sălaş/ Din mănăstirea veche de la 

Blaj‖, cu amintirea Bibliei de la Blaj, Carte a Cărţilor, ce 

mărturisea latinitatea noastră prin frumuseţea transpunerii în 

româneşte a Scripturii, nădejdea libertăţii şi demnităţii noastre 

naţionale, citită de atâtea generaţii de cărturari şi ucenici ai 

cuvântului, la care cu umilinţă se adaugă poetul, cu evlavia şi 

sfiala dinaintea cuminecării:‖Printre ei, umilitul, mă număr şi eu/ 

Sărutându-ţi scoarţele vechi/ Cu aromiri de tămâie din cedrii 

Libanului/ Cu miros de prescură din grâu românesc,/ 

Murmurându-ţi cântările cu glas răguşit,/ Cerându-ţi iertarea din 

urmă/ Ce se dă încă-n viaţă…‖. 

Dacă în poeziile despre Pănade, dominantă este elegia, 

străbătută de nostalgie şi regret, în poeziile consacrate Blajului, – 

poetul cultivă mai ales oda; omagiind toate „darurile şi luminile‖ 

cu care suntem Blajului datori. Omagierea este oarecum 

simetrică pentru că primul imn de recunoştinţă este închinat 

Episcopului Întemeietorului Inocenţiu, şi se încheie cu omagierea 

Reîntemeietorului Cardinal Arhiepiscop Alexandru şi, cu cel care 

este astăzi Continuatorul, Cardinalul Lucian Mureşan. 

Antologie lirică, în care se conturează pregnant câteva teme 

şi motive ale poeziei lui Ion Brad, De la Pănade la Blaj este, şi 

un „cântec de dragoste‖ pentru două repere fundamentale în 

devenirea sa umană şi intelectuală: satul natal şi urbea scolastică 

în care a fost „licean ….. odinioară‖. 

Ion Buzaşi 
 
Volumul „Ion Brad, de la Pănade la Blaj‖, apărut la Editura Buna 

Vestire din Blaj, în anul 2014, este o antologie lirică de Dan Mircea 

Cipariu ce cuprinde fragmente semnificative în itinerarul biografic şi 

spiritual al poeului Ion Brad. Poemele cuprinse în volum sunt de o 

mare sensibilitate, având în centru familia, acele legături de suflet 

într-un spaţiu de poveste, care se întinde din Pănade până la Blaj.  

Prima poezie, care deschide volumul, „Mamei‖, din 1953, 

dezvăluie sensibilitatea poetică a lui Ion Brad. În poemele sale cu 

versul alb evocă stări, idei, portrete, expresii memorabile precum: 

„Zeul Mercur face negoţ în provincie / Cu ţăranii de pe la noi‖ („Târg 

de ţară‖, 1958) sau în poemul „Nu m-am născut încă‖, 1993, de o 

mare sensibilitate, te întâmpină versurile „Încă nu m-am născut./Sunt 

numai visul fără chip al mamei,/Primul şi ultimul furat sărut,/Un 

spiriduş din lada ei de zestre /Cărată peste dealuri, c-an război,/Spre 

casa cu nelinişti în ferestre‖. 

Poemele sale atent cizelate, simple cântă viaţa tradiţională a 

satului, ambianţa blăjeană a copilăriei, mama ca figură tutelară a 

familiei, celelalte chipuri ale familiei care se mută pe rând în cimitirul 

satului, natura, trcerea timpului, amintirea, valorile de temelie ale 

românismului, transcend cele două coordonate spaţiale: satul Pănade, 

dominat de amintirea lui Cipariu şi Blajul, omagiat de poet ca semn 

al recunoştinţei, loc unde a deprins dragostea de neam, nădejdea 

libertăţii şi demnităţii noastre naţionale. 

Din poeziile sale transpare maturitate poetică şi talent literar, un 

loc în care se conturează câteva teme şi motive ale poeziei lui Ion 

Brad, scrise cu inima pentru inimă. 

Prof. Ana Marcu 
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ION BRAD, CĂRŢILE PRIETENILOR MEI 
 

ntr-un volum impresionant, apărut la Editura Anamarol, 
Bucureşti, 2014, depăşind 450 de pagini, Ion Brad a 
surprins o adevărată istorie a cărţilor apărute 

în ultimii trei ani (2012-2014). Cartea 
impresionează înainte de toate prin titlul: „Cărţile 
prietenilor mei‖ este un titlu semnificativ (regăsit 
şi în rubrica omonimă din revista „Acasă‖), prin 
care autorul, binecuvântat de Dumnezeu cu 
prieteni deosebiţi, încearcă să surprindă, cu fineţe 
şi obiectivitate, chintesenţa scrierilor literare din 
ultima perioadă.  

Autor prolific, cu o activitate literară intensă, 
remarcabilă, de peste 60 de ani, Ion Brad 
dezvăluie cititorilor frumuseţea actului critic, care 
se bucură sincer de lecturarea scrierilor de azi şi 
nu numai. Periplul critic ne luminează cu arterele 
sufleteşti ale prietenilor-cărturari, oameni de 
cultură, personalităţi, care sunt evocaţi într-o 
manieră personală, dar obiectivă şi realistă

1
.  

Discursul critic este relevant pentru perioada 
pe care o traversăm şi reuşeşte să evidenţieze 
preocupările şi orientările cultural-literare 
actuale. Cărţile recenzate sunt o adevărată radiografie a stării 
de spirit a literaturii de azi, care nu ezită însă în a publica şi a 
readuce în atenţia lectorului avizat scrieri de excepţie din 
trecut. Ne gândim în această situaţie la volumele dedicate lui 
Timotei Cipariu, lui George Bacovia, Lucian Blaga, Nicolae 
Iorga, Radu Brateş, Ion Agârbiceanu sau Adrian Păunescu. 
Din opera lui Timotei Cipariu este prezentată cartea redactată 
de Ion Buzaşi, Daniel-Marius Cîmpean, Purtarea de bună 
cuviinţă între oameni, Blasiu, în Tipografia Seminarului, 
1855, volum în care este vorba despre „un fel de cod al 
manierelor elegante, tălmăcit din germană şi completat de 

                                                 
1 Sunt evocate personalităţi, sunt recenzate cărţi scrise şi publicate de 

Ioan Adam, Ion Agârbiceanu, Ştefan Andrei, Vartan Arachelian, 

Teodor Ardelean, George Bacovia, Vasile Bahnaru, Horia Bădescu, 

Ion Dodu Bălan, Liana-Terezia Biriş, Valeriu Birlan, Sorin Bocioacă, 

Radu Brateş, Judit Bretan, Ion Buzaşi, Ion Moldovan, Augustin 

Buzura, Diana Cîmpan, Zenovie Cârlugea, Lia Brad Chisacof, Mihai 

Cimpoi, Dan Mircea Cipariu, Timotei Cipariu, Marcela Ciortea, Mihai 

Cocoi, Daniel Corbu, George Corbu, Maria Cordoneanu, Anatol 

Covali, Victor Crăciun, Ion Cristofor, Constantin Cubleşan, Nicolae 

Dabija, Ştefan Dinică, Nicolae Dragoş, Ion Dumitrel, Georgeta 

Mariana Filitti, Emil Frăţilă, Nicolae Dan Fruntelată, Niculae Gheran, 

Monica Grosu, Hajdu Gyozo, Ana Hinescu, Arcadie Hinescu, Ion 

Horea, Mircea Dan Iacoban, Dinu Ianculescu, Grigore Ilisei, Nicolae 

Iorga, Emil Isac, Ion Lazu, Lazăr Lădariu, Valentin Hossu-Longin, 

Emil Lungeanu, Rodica Elena Lupu, George Cristian Maior, Ştefan 

Manciulea, Nicolae Mareş, Angela Martin, Maria Mănucă, Ion 

Mărgineanu, Ioan Miclea, Ioan Mitrofan, Anca Mizumschi, Ion 

Moldovan, Ironim Muntean, Fănuş Neagu, Florentin Gabriel 

Niculescu, Eugeniu Nistor, Ioanichie Olteanu, Ecaterina Oproiu, A. C. 

Pahomi, Aurel Pantea, Doina Papp, Maria-Daniela Pănăzan, Adrian 

Păunescu, Mircea Petean, Irina Petraş, Petru Poantă, Claudiu Lucian 

Pop, Ioan Aurel Pop, Ioan Popa, Ioan C. Popa, Mircea Popa, Adela 

Popescu, Dumitru Popescu, Florentin Popescu, Iuliana 

Paloda-Popescu, George G. Potra, Flaviu George Predescu, Doina Rad, 

Ilie Rad, Dinu Răchieru, Teofil Răchiţeanu, Teodor Răpan, Aurel Rău, 

Carol Roman, Ioan Sbârnă, Petru Sechel, Eugen Simion, Constantin 

Stoiciu, Nicolae Suciu, Nicolae Şerban Tanaşoca, Victoria Ana Tăuşan, 

Nicolae Titulescu, Mircea Tomuş, Mircea Trifu, Neagu Udroiu, 

Tiberiu Utan, Ioan Vasiu, Dorel Vişan, Titus Vîjeu, Ion Vlad, 

Constantin Vlad, Ioan Vlad, Nikiforos Vrettakos, Horia Zilieru.  

strălucitul „părinte al filologiei române‖, care fusese, timp de 
vreo 30 de ani, şi director al primelor şcoli sistematice din 

Transilvania‖. Finalul prezentării este 
retoric: „Atâtea cuvinte, cu aromă 
străveche, aspră, latinistă, dar şi atâtea 
gânduri şi adevăruri care, traversând 
noianul deceniilor, parcă sunt 
formulate chiar acum, în zilele noastre. 
Dar câţi dintre noi, copiii sau nepoţii 
noştri, le mai cunoaştem şi mai luăm 
aminte la permanenţa şi binefacerile 
lor?‖  

Atrage atenţia, în acest volum, 
talentul de portretist al romancierului 
Ion Brad. Deşi este o carte de istorie şi 
critică literară, autorul realizează 
adevărate portrete narative, remarcabil 
pictate şi demne de consemnat. 
Fiecare autor se regăseşte într-o frază 
antologică, cu mare forţă de evocare şi 
portretizare: Augustin Buzura este 
„strălucitul prozator, eseist şi om de 

acţiune culturală‖, Ion Buzaşi este „cel mai important cărturar 
al Blajului de azi‖, Dan Mircea Cipariu este „reprezentantul 
cel mai plin de fervoare al noilor orientări şi experienţe 
poetice, generic numite postmoderne‖, George Corbu este 
„poet liric, eseist, cărturar şi bibliofil neîntrecut‖ cu „o vastă şi 
variată activitate‖, cu „spiritul lui neobosit, în permanente şi 
curioase căutări‖. În schimb, Daniel Corbu este un „poet 
original, uneori straniu, om blând şi cărturar activ, editor şi 
organizator al vieţii şi comunităţii literare ieşene‖, Constantin 
Cubleşan apare ca „distinsul critic, istoric literar, poet, 
prozator, dramaturg, eseist‖ iar Ion Horea „ilustrează ca 
nimeni altul din lirica noastră de azi ideea că numai poezia 
este în stare să facă dintr-un pumn de ţărână o ţară întreagă 
(...). Tradiţional, fără a fi vetust, modern, fără a deveni o 
maşină a dicteului automat, Ion Horea dă mereu cuvântului 
dimensiunea unui gând, ascuţimea unei idei, căldura şi 
sensibilitatea unei responsabilităţi‖. Irina Petraş este percepută 
ca fiind un „înzestrat, neobosit şi foarte cultivat spirit creator, 
o conştiinţă lucidă şi tandră a literelor româneşti‖ iar opera ei 
este considerată de o importanţă capitală, volumele sale „nu 
sunt doar alcătuiri de critică şi istorie literară, dar şi vaste 
sinteze, dicţionare, antologii şi albume aniversare care dau o 
distincţie aparte personalităţii Irinei Petraş‖. În acelaşi timp, 
„distinsul profesor, cronicar şi istoric literar‖ Nicolae Suciu 
este „intelectual de frunte al oraşului Dumbrăveni, animator al 
vieţii culturale din zonă‖ şi „ne oferă un roman de substanţă, 
Fascinantul corn de vânătoare, cu personaje reale, dar cu 
onomastică şi comportamente împrumutate din secolele 
trecute‖. Şi exemplele ar putea continua, deoarece un condei 
frumos al Domnului Ion Brad a oprit în pagini memorabile 
gânduri de suflet, inscripţii pe poarta literaturii de azi. 

Aşadar, avem în mâini Cărţile prietenilor, o frumoasă 
panoramă critică a literaturii de întampinare, menită să 
promoveze nume despre care, în mod cert, se va mai vorbi. 
Meritul cărţii este acela de a restitui istoriei şi criticii file de 
valoare, asupra cărora autorul, el însuşi o personalitate 
proeminentă, s-a oprit cu răbdare, reuşind un excelent 
exerciţiu critic. Şi pentru că această carte a apărut în preajma 
sărbătoririi a 85 de ani de viaţă a autorului, alăturăm şi noi 
gândurile noastre cele mai alese.  

Maria-Daniela Pănăzan 

Î 
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AUREL HANCU, IOAN ALEXANDRU – MONOGRAFIE CRITICĂ 
 

mi revine bucuria şi onoarea de a semnala apariţia 

unei cărţi valoroase Ioan Alexandru – monografie 

critică, publicată de preotul, poetul şi filologul Aurel 

Hancu la Editura Sfântul Ierarh Nicolae, din Brăila, în 

2014, în care s-a realizat o prezentare laborioasă, utilă şi 

completă a operei lui Ioan Alexadru, singura 

monografie consacrată celui mai valoros poet imnic din 

lirica românească. 

Autorul, aşa cum precizează în argument, şi-a 

propus să realizeze o analiză exhaustivă 

asupra vieţii şi operei unei importante personalităţi a 

literaturii şi culturii române din a doua jumătate a 

secolului al XX-lea, cu mijloace 

adecvate, pentru a identifica acele 

componente axiologice prin care se 

individualizează în evoluţia literaturii 

române contemporane. „Pe cât ne va 

sta în putinţă, ne vom strădui să 

reliefăm complexitatea 

preocupărilor lui: ca poet, eseist şi 

exeget, ca memorialist, dascăl 

universitar şi conferenţiar, ca 

traducător, om politic şi religios.‖ 

Investigaţia conţine şapte secţiuni 

cu scopul de a realiza în extenso o 

amplă şi riguroasă analiză în care 

aspectele biografice şi cele 

bibliografice interferează în mod 

armonios: 1 Profil biografic, 2 

Opera, 3 Concluzii, 4 Bibliografie, 5 

Dosar critic, 6 Lucian Blaga – Ioan Alexandru: 

convergenţe lirice şi nu numai şi 7 Lirica lui Ioan 

Alexandru în actualitate (interviuri literare).  

În primul capitol, autorul reuşeşte să identifice şi să 

scoată la lumină date importante şi utile privind diverse 

aspecte legate de viaţa şi de activitatea poetului Ioan 

Alexandru, dispuse în subcapitole ale căror titluri 

sugestive (Obârşii, Şcoala/ studiile, Peregrinul. 

Dascălul universitar. Binefăcătorul, Consolidarea 

credinţei, De la apelativul Ion la Ioan, Poetul şi 

Revoluţia, Omul politic şi religios, Ultimii ani, Cei 

care l-au consacrat) refac un portret viu, surprinzând în 

toată complexitatea personalitatea „celui mai mare poet 

religios din Ardeal‖. 

Partea cea mai amplă a acestei lucrări de înaltă ţinută 

academică o constituie analiza operei lui Ioan 

Alexandru, din perspective multiple, realizându-se o 

cercetare critică şi analitică a volumelor publicate, cu 

marcarea aspectelor de ruptură şi de continuitate faţă de 

orientările estetice şi ideologice ale vremii (neomoder-

nism şi neoexpresionism). După subcapitolele care 

prezintă aspecte legate de teorie literară (Aspecte 

generale. Generaţia „60, Periodizare), urmează 

conturarea Crezulul artistic pentru ca, abia după alte trei 

secvenţe de analiză critică (Debutul, Neoexpresio-

nismul şi Purgatoriul liric), autorul să atragă atenţia 

asupra principalelor trăsături ale operei. În subcapitolul 

Logosul imnic exegetul îl aşază pe Ioan Alexandru 

într-o descendenţă nobilă, având „vocaţia unui poet 

mesianic din stirpea unui Goga sau Cotruş…în nobila 

tradiţie a corifeilor Şcolii Ardelene, a tuturor marilor 

voievozi şi ctitori de cultură şi civilizaţie pe pământ 

românesc.‖ Ioan Alexandru al cărui geniu poetic este 

incontestabil, rămâne nemuritor prin volumele Imnele 

Bucuriei, Imnele Transilvaniei, Imnele Moldovei, 

Imnele Țării Româneşti, Imnele Iubirii, Imnele Putnei, 

Imnele Maramureşului, ce reprezintă opera maturitâţii 

sale artistice. „Niciunul dintre poeţii 

români nu are un mesaj profetic şi o 

teologie atât de nuanţată, complexă, 

amplă şi profundă, transmise 

cititorului cu mijloace poetice 

precum Ioan Alexandru. Cu 

adevărat, poetul Imnelor este un 

mare dar pentru neamul românesc, 

pentru umanitatea creştină, pentru 

tot omul ce vine în lume.” (p. 223). 

În receptarea textelor autorul dă 

dovadă de remarcabile capacităţi de 

interpretare critică şi de sinteză a 

informaţiilor preluate atât din operele 

cunoscute, cât şi din cele ignorate de 

criticii literari, completând astfel şi 

chiar corectând cu observaţii 

pertinente părerile exegeţilor. Aurel 

Hancu decriptează intertextele cu subtilitate, stabilind 

conexiuni între literatura lui Ioan Alexandru, literatura 

română şi cea europeană. Acesta formulează şi o serie 

de idei personale novatoare, care constituie punctul forte 

al monografiei, în care sunt surprinse pentru prima dată 

şi celelalte ipostaze creatoare ale lui Ioan Alexandru: 

Eseistul, Memorialistul, Conferenţiarul, Traducătorul, 

având rolul de a oferi cititorului imaginea completă a 

fenomenului alexandrian în toată plenitudinea sa.  

În partea finală autorul a inserat o bogată 

Bibliografie şi un amplu Dosar critic, dovedind o 

serioasă documentare şi valorificând, în mod original, 

referinţele exegeţilor. De bun augur sunt şi anexele ce 

se referă la paralela literară dintre Lucian Blaga şi Ioan 

Alexandru şi cele trei interviuri despre lirica lui Ioan 

Alexandru în actualitate. 

Recomandăm cartea lui Aurel Hancu prin cercetarea 

atentă, exhaustivă şi originală a operei lui Ioan 

Alexandru şi avem convingerea că, prin această 

monografie, autorul a reuţit să impună un portret literar 

autentic şi complet al celui mai important poet imnic 

din istoria literaturii române. 

Claudia Oancea-Raica 

Î 
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EDIŢIA ELECTRONICĂ A LEXICONULUI DE LA BUDA (1825)1 
 

esfăşurat
1
sub tutela Universităţii Babeş-Bolyai şi cu 

sprijinul financiar al UEFISCDI-CNCS, proiectul 

de cercetare cod PN-II-RU-TE-2011-3-0170, 

intitulat „Lexiconul de la Buda (1825). Ediţie 

emendată şi prelucrată electronic pentru consultare on-line‖, a 

fost finalizat în 4 octombrie 2013.
2
 

Obiectivul acestuia a fost transpunerea în format 

electronic a Lesicon-ului românescu-latinescu-ungurescu- 

nemţescu, care de mai mulţi autori în cursul a treizeci şi mai 

multor de ani s-au lucrat, lucrare de referinţă a erudiţilor 

Şcolii Ardelene nu doar pentru cercetarea lexicografică din 

arealul românesc, cu precădere transilvănean, ci şi din cel 

european.
3
 De altfel, pentru spaţiul cultural românesc, 

proiectul nostru reprezintă o inovaţie, fiind primul care şi-a 

propus şi a dus la bun sfârşit digitalizarea unei resurse 

lexicografice vechi. 

Ediţia electronică pe care o propunem şi care este 

găzduită pe site-ul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian 

Blaga‖
4
, din Cluj-Napoca, http://www.bcucluj.ro/lexiconul 

delabuda/, se adresează atât specialiştilor, cât şi 

nespecialiştilor. Pentru consultarea acesteia este necesară 

crearea unui cont. Acest lucru se face prin „înscrierea 

gratuită‖ pe site. După completarea informaţiilor solicitate, un 

e-mail cu un link este trimis la adresa electronică indicată în 

formularul de înscriere. Activarea acestui link permite accesul 

liber şi gratuit la ediţia în format electronic a Lexiconului de la 

Buda. 

Ediţia electronică repune în circulaţie textul volumului 

tipărit în 1825 la Tipografia 

Universităţii Crăieşti din Buda. 

Datorită programului 

informatic creat în acest sens, 

informaţia prezentă în Lexiconul de 

la Buda poate fi afişată din mai 

multe perspective. 

Astfel, textele introductive – 

Cuvântul către cititori, 

Ortografia... şi Dialogul pentru 

începutul limbii române..., ultimele 

două elaborate de P. Maior – 

permit răsfoirea înainte şi înapoi, 

afişând în partea stângă, prin 

comutare, fie textul cules manual 

de către editori, fie imaginea 

scanată
5
 a textului original, iar în 

partea dreaptă transcrierea 

                                                 
1 Lexiconul de la Buda (1825), Ediţie electronică realizată de Maria 
Aldea, Daniel-Corneliu Leucuţa, Lilla-Marta Vremir, Vasilica 
Eugenia Cristea, Adrian Aurel Podaru; coordonator Maria Aldea, 
Cluj-Napoca, 2013, http://www.bcucluj.ro/lexiconuldelabuda/. 
2 Pentru mai multe informaţii, vezi pagina web a proiectului: 
http://lexicon.dyndns.info/prezentare/index.htm. 
3 Valoarea lingvistică şi culturală a Lexiconului de la Buda este 
incontestabilă, făcând obiectul, de-a lungul timpului, a numeroase 
studii. Prezentarea de faţă, însă, nu-şi propune inventarierea şi 
discutarea acestora. 
4 Mulţumim B.C.U. „Lucian Blaga‖, Cluj-Napoca, pentru acceptul 
de a număra în colecţiile sale această ediţie electronică.  
5 Mulţumim B.C.U. „Lucian Blaga‖, Cluj-Napoca, pentru acceptul 
de a folosi gratuit textul scanat al Lexiconului de la Buda. 

interpretativă
6
, respectiv traducerea

7
. De asemenea, este 

posibilă căutarea în interiorul acestor texte pentru a identifica, 

de exemplu, ocurenţele unui cuvânt. 

În ceea ce priveşte dicţionarul propriu-zis, conţinutul 

acestuia poate fi interogat în trei moduri: răsfoire, căutare 

simplă şi căutare avansată.
8
 Trebuie să precizăm aici că, dacă 

prin opţiunea „răsfoire‖ cititorul regăseşte vocile afişate 

alfabetic nu doar după cuvântul-titlu, ci şi după dubletele 

grafice şi lexicale ale acestuia, respectiv după cuvântul-titlu al 

intrărilor secundare, prin opţiunea „căutare avansată‖ 

informaţia înregistrată în corpul articolului este dispusă în 

funcţie de mai multe câmpuri: lexico-gramaticale, 

semantico-stilistice, etimologice ş.a.m.d. 

Dacă pentru specialist interogarea conţinutului 

dicţionarului şi a înţelegerii acestuia nu ridică probleme
9
, nu 

acelaşi lucru poate fi afirmat referitor la o persoană neavizată. 

Din acest motiv, se pune la dispoziţia acesteia un instrument, 

conceput sub forma unei variante „emendate‖
10

, care să 

faciliteze înţelegerea informaţiei înregistrate. Mai mult, tot în 

acest sens, s-a optat pentru adnotarea articolelor cu link-uri 

externe spre o resursă lexicografică contemporană, şi anume 

dex on-line (http://dexonline.ro/), tocmai pentru a permite 

utilizatorului neavizat să observe diferenţele formale şi 

semantice ale unuia şi aceluiaşi cuvânt. 

Încheiem această expunere succintă cu convingerea fermă 

că prin ediţia electronică a Lexiconului de la Buda (1825) se 

umple un gol în cercetarea lexicografică românească digitală, 

aliniindu-o astfel direcţiilor lexicografice similare europene. 

 

Maria Aldea 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

                                                 
6 Cuvântul către cititori şi lucrarea lui P. Maior, Dialogul pentru 
începutul limbii române..., sunt redate în grafie latină etimologizantă 
şi chirilică. 
7 Ortografia... a fost elaborată de P. Maior în limba latină. 
8 Pentru o prezentare detaliată, vezi Notă asupra ediţiei. Introducere: 
http://www.bcucluj.ro/lexiconuldelabuda/site/page.php?a=ntedintro. 
9 Corpul articolelor înregistrează, pe lângă limba de bază care este 
româna, redată în grafie latină etimologizantă, atât latina, cât şi 
germana redată prin caractere gotice, respectiv sistemul ortografic 
specific limbii maghiare de la sfârşitul sec. al XVIII-lea. 
10 În cazul nostru, prin emendare înţelegem corectarea greşelilor 
tipografice şi transpunerea conţinutului textului original în sistemul 
ortografic actual, conform normelor lingvistice în vigoare. 
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ÎN MREJELE SEDUCŢIEI1 
 

criitorul
1
Ioan Popa creează în noul său roman, Sub 

zodia ispitei, un tablou al ruralului românesc de la 
mijlocul secolului XX, după preluarea puterii de către 

comunişti până înspre anii de sfârşit de secol, cu inserţii şi din 
zilele noastre, folosind o paletă de culori vivace, pline de 
însufleţire, sub care lasă să se întrezărească toată încrengătura 
de vinişoare subţiri, reţeaua de artere în care pulsează la 
intensitate maximă sângele sub presiune până la cote 
devastatoare, trăirile umane. Este o pendulare între 
dominantele instinctuale şi pilonii de moralitate pe care le 
impune viaţa unei comunităţi. Impulsurile se transmit cu 
repeziciune. Trăirile sunt intense, 
contradictorii. Iubirea şi suferinţa se 
împletesc în aceleaşi valuri 
tumultuoase ale râului vieţii care sapă 
cu repeziciune şi nemilos atât în lutul 
fragil, pe care îl spală şi îl erodează 
până la anihilare, cât şi în cel spiritual, 
frânge inima şi supune conştiinţa la 
probele cumplite ale durerii şi trece 
sufletul omului prin văile adânci ale 
incertitudinii şi neputinţei.  

Timpul este robust şi de neclintit. 
Oamenii sunt prinşi între aceste ziduri 
nevăzute, în vâltoarea clipelor care 
umplu inimile cu iubire, cu pasiune şi 
le înalţă în împlinire, dar îi şi aruncă 
în vâltoare şi îi izbeşte de pereţii 
stâncoşi prăbuşindu-i în văile durerii. 
Dar eroii sunt puternici, oameni cu 
caracterul încercat de îndelungata 
povară, de răbdare şi nu se lasă răpuşi 
de viaţă, ci acceptă cu seninătate şi 
suferinţa, păcatul, umilirea, pentru că 
peste toate domneşte credinţa şi 
speranţa iertării. Viaţa este o corabie 
care trece uneori şi prin furtuni 
cumplite şi doar atunci este puternică, dacă rezistă talazurilor 
şi nu cade între valuri. În ciuda unui tonus optimist care 
răzbate din rândurile cărţii, paginile acesteia trimit totuşi spre 
o predispoziţie meditativă, marcată de trecerea implacabilă a 
timpului, cu efecte elegiace şi melancolice.  

Este o demonstraţie de viaţă extraordinară prin universul 
fiecărui personaj pe care îl creează autorul, prin fiecare 
poveste plină de învăţăminte, poveşti în care naratorul 
ascunde situaţii reale, pagini din viaţa satului pe care le-a trăit 
sau le-a auzit, care, trecute pe sub pana exerciţiului 
scriitoricesc, adaugă un condiment moralizator cărţii. În 
întâmplările relatate în roman se regăsesc la nivelul textului 
„leit-motivele memoriei, ale aducerii aminte, ele însele 
sprijinite şi provocate de apariţia unor figuri, de un anume 
peisaj sau de un anume loc, evocând, stimulând reîntoarcerea 
într-un timp pierdut şi regăsit pentru o clipă graţie miracolului 
povestirii‖

2
 sau constituie trimiteri spre acele „reconstituiri 

identitare în povestirile vieţii‖
3
 care dau prin amprenta de 

                                                 
1 Ioan Popa, Sub zodia ispitei, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2014.  
2 Ion Vlad, Aventura formelor, Editura Didactică şi Pedagogică, 

R.A., Bucureşti, 1996, p. 96. 
3 Apud Alina Daniela Crihană, Scriitorul postbelic şi “teroarea 

istoriei‖, Dileme şi (re)construcţii identitare în povestirile vieţii, 

Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia Aula 

autenticitate forţă scrierii şi, parafrazându-l pe Hemingway, 
niciun subiect nu e rău dacă povestea e adevărată, dacă textul 
e curat şi cinstit şi dacă emană curaj şi delicateţe în 
momentele tensionate. Şi aceste caracteristici se regăsesc şi în 
romanul Sub zodia ispitei al scriitorului Ioan Popa, care a fost 
tipărit de curând la Editura Grinta din Cluj-Napoca, carte pe 
care vă îndemn să o citiţi şi să vă bucuraţi de eleganţa 
sonorităţii ei, ecouri care vă vor purta, de bună seamă, prin 
lumea miraculoasă a satului.  

Scriitorul determină modificări bruşte în psihologia 
personajelor şi declanşarea unor resorturi fine ale conştiinţei 

abisale, cu accent pe redarea trăirilor 
interioare, punând parcă pe corzile 
sensibile ale fiinţei umane peniţa sa 
gravă asemeni unui mare violonist 
care ştie exact unde să pună degetul 
pe corzile viorii pentru a determina cu 
precizie un sunet. Uneori doar la nivel 
subliminal poţi să intuieşti portalurile 
de ieşire din crizele profunde de 
conştiinţă cu care se confruntă la un 
moment dat personajele: „tehnicile 
fluxului de conştiinţă corespund unei 
noţiuni diferite de subiectivitate în 
care intimitatea nu mai rezultă din 
suspendarea exteriorităţii, ci din 
separarea definitivă a fiinţei sociale de 
fiinţa intimă a omului; acestea 
încetează să mai comunice; omul 
profund e prizonierul unor 
mecanisme de simţire şi gândire pe 
care nu le mai poate împărtăşi 
nimănui; socialmente e mut; singura 
lui vorbire rămâne aceea ilogică 
interioară

‖4
. Autorul radiografiază 

stări interioare intense, care provoacă 
convulsii sufleteşti, tensiuni care 

apasă sufletul omului prins în mrejele seducţiei, obstacole 
instinctuale la care cu greu poţi face faţă, iar traumele pe care 
le provoacă, încleştarea psihologică, surescitarea la nivelul 
conştiinţei produc suferinţă: Cu capul rezemat în palmele 
zgrunţuroase, cu coate proptite în genunchi, bombănea 
mereu: Să mă facă de ruşine, auzi?! Nu mai avea nici el 
putere să judece cum judeca de obicei, căci mintea i se 
învălui într-o pâclă vineţie, prin hăţişurile ei tot mai greu 
orientându-se. [...]...băgă de seamă cum îl încercau strângeri 
tot mai puternice de inimă, iar respiraţia prinsese şi ea a i se 
înteţi. Valurile chinuitoare de căldură îi scăldau trupul 
vlăguit şi-un tremur nebun îl zgâlţâia din toate încheieturile.  

„Ţelul său rămâne actul narativ, dinamic, succint şi cât 
mai elocvent din punct de vedere stilistic, motiv pentru care 
experimentează cu îndrăzneală graiul oamenilor de acasă, 
graiul învăţat întâi, simplu şi firesc, reaccentuând simfonia 
limbii populare

5
„: Cine o fi făcut asta, Doamne! [...] 

Arde-l-ar focul să-l arză! [...] Mai astâmpără-te, dă-te-n 
călcătură, că eşti ca Onu de drăcos!  

                                                                              
Magna, Bucureşti, 2013.  
4 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, Editura 100+1 Gramar, 

Bucureşti, 1998, p. 453.  
5 Monica Grosu, Ioan Popa şi valenţele evocării, Editura Grinta, 

Cluj-Napoca, 2013, p. 16 
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„Stilul are culoare şi prin lapidare picanterii semantice, la 
fel ca şi prin predispoziţia autorului de a face haz de necaz, 
apelând la expresii şi ziceri cu umor, tipice vorbirii 
ţărăneşti‖

1
: Se minuna lumea Purpurei cum de au reuşit să se 

oprească doar la aste două odrasle [...] În înghesuiala 
şi-nvălmăşeala enorme din casă, copiii erau plămădiţi pe 
unde şi cum se putea, prin podul grajdului, pe fânul din şură 
ori de pe câmp, feriţi din calea lumii, chiar dacă uneori ochi 
vigilenţi, iscoditori, reuşeau să străpungă necunoscutul şi 
taina. Spre deliciul nespus al lor! Comicul este dat de 
plăcerea de a spune, prin modul personal de a prezenta 
diferite situaţii, prin jovialitatea şi francheţea expunerii, cu un 
tonus plăcut, revigorant, îmbinând umorul cu ironia fină şi 
inclinaţia satirică: Ia-l, fata mumii, ia-l că doară nu-l fierbi în 
oală! Ori în altă parte adăugând umorului şi subtile intervenţii 
ale parabolei: Numai că sămânţa sa (a lui Pătru) ajunsese 
printre spini şi bolovani şi n-avu cum prinde rod, locul cel 
mănos şi roditor fiind ocupat de sămânţa altuia, ieşit mai 
devreme la sămănat!  

Scriitorul urmăreşte cu fineţea unui bun cunoscător al 
condeiului evoluţia complexă a omului, dincolo de storurile 
conştiinţei; îl pune în situaţii limită când trebuie să ia decizii 
singulare, definitive. Îşi croieşte personaje puternice, care nu 
îngenunchează în faţa încercărilor vieţii, ci caută căi de ieşire 
din crizele de conştiinţe profunde, caută drum spre liman, 
chiar când acesta abia se întrezăreşte, iar unul dintre 
instrumentele cele mai folosite este acceptarea condiţiei şi 
rugăciunea: Firuţa îşi găsi astfel alinare în cărţile sfinte, în 
rugăciune, adevărat geamăt al inimii [...] Uşa milostivirii 
deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine! Cel ce 
m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi 
păcatele [...] părea trecută printr-o oglindă măritoare, 
păcatele ei de neiertat făcându-se enorme, colosale. [...] 
Socotea suferinţa trimisă asupra sa drept răscumpărare a 
păcatului cel mare.  

Acţiunea este dinamică, trăirile personajelor intense, 
analiza psihologică detaliată, cu ruperi de ritm, abruptă, 
camilpetresciană. Este demn de admirat efortul scriitorului de 
a supralicita şi sonda spaţii profunde ale fiinţei umane, 
tulburătoarele adâncuri în care deopotrivă sălăşluiesc 
frumuseţea şi urâtul, fericirea şi necazul, iar din aceste straturi 
abisale ale sufletului omenesc scriitorul grădinăreşte şi 
forjează caracterul personajelor sale care înving peste 
slăbiciunea umană prin faptul că nu se lasă doborâte, ci 
acceptă cu seninătate suferinţa. Aleg calea creştinească a 
răbdării. Ţin cont de preceptele morale. Caracterul omului 
este un bastion. Personajele prezintă un act de curaj fantastic. 
Nu se înclină în faţa sorţii, chiar dacă uneori cu încăpăţânare 
trebuie să îi facă faţă, dar neclintiţi în deciziile lor: „nostalgia 
autorului suprapune adevăruri şi păreri personale, necazuri şi 
bucurii, înghiţite toate în pasta textului‖

2
. 

Elanul şi verva de a scrie ale autorului sunt excepţionale, 
tonusul este unul fortifiant. Predispoziţia generală este una 
meditativă, generată de trecerea timpului, o uşoară 
melancolie, chiar un fel de amărăciune, care te fac să repeţi 
vorbele profetului vanitas vanitatum vanitas. Fracturile care 
au loc în plan sufletesc provoacă dureri definitive în viaţa 
personajelor; timpul este cel care cicatrizează rănile. 
Atmosfera este una elegiacă. Este sugestivă imaginea de pe 
copertă. De la păcatul originar omul trebuie să lupte continuu 

                                                 
1 Idem ibidem, p. 18.  
2 Monica Grosu, op.cit., p. 16. 

pentru a recâştiga darul divin cu care a fost înzestrat, drumul 
spre grădina edenului este împânzit cu greutăţi la care trebuie 
să facă faţă. Autorul pune o greutate mare, dar omenească, pe 
umerii unor tineri arătând cum greşelile tinereţii, ale dragostei 
lumeşti, pot să le afecteze şi să le influenţeze întreaga viaţă. 
Poate scriitorul vrea ca prin întâmplările narate să ridice un 
semn de întrebare pentru tinerii de azi, faptul că 
responsabilitatea şi respectul nu trebuie înlocuite complet de 
jocurile plăcerii. Ceea am remarcat pe coperta cărţii, păcatul 
originar, imaginea în alb-negru, este faptul că autorul ne 
invită, pe fiecare în parte, să colorăm cu culorile potrivite 
vieţii noastre merele, şarpele şi eternul feminin, în aşa fel încât 
să restabilim un echilibru între trup şi suflet, o invitaţie la 
cumpătare şi o viaţă demnă. 

Viaţa este un arc voltaic care întreţine parcursul omului şi 
îl optimizează. Cea care introduce variaţie în structura 
sufletească a omului, scânteia care invită oamenii pe scena 
vieţii ca în tragediile shakespeare-iene să trăiască deplin, şi să 
moară frumos şi demn, este dragostea. Ea pune la încercare 
tăria personajelor, ea condimentează şi dinamizează viaţa 
omului. Chiar dacă cuvintele de pe acest câmp de luptă al 
dragostei sunt mereu aceleaşi, se găsesc totdeauna soldaţi care 
se avântă în vâltoare mânaţi de energii nebănuite. Firuţa şi Ilie 
păcătuiesc din dragoste, dar sorţii le resping căsătoria, de aici 
toată întorsătura şi neliniştea vieţii lor. Dragostea îi macină şi 
îi împinge, iar şi iar, chiar după ce fiecare îşi durează o 
familie, către jocurile neîmblânzite ale seducţiei. Ispita 
împlinirii dragostei îi roade până când aceasta nu îşi primeşte 
partea cuvenită. Dar odată păcatul ieşit la suprafaţă 
zădărniceşte întregul edificiu al vieţii şi îl condamnă la 
temniţa eternă a durerii. De ce dragostea, care mereu învinge, 
trebuie să fie urmată de suferinţă? Mare întrebare, mare 
răspuns. „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‖

3
.  

Scriitorul reclădeşte şi reconstituie un adevărat univers 
rural, pe care îl umple cu personaje şi le dă viaţă ca un 
adevărat magician. Perioada în care se desfăşoară o parte a 
acţiunii este după cea de-a doua încleştare mondială, sosirea 
colectivei, privarea ţăranilor de pământ şi animale, începutul 
industrializării forţate, transmutarea omului din locul lui 
ancestral, de lângă pământ, dezmoştenirea, dezrădăcinarea şi, 
pedepsirea omului onest, a gospodarului, a chiaburului: 
Pornise aşadar pe un drum nou. [...] Planurile se dovediseră 
a fi până la urmă doar nişte iluzii. Mincinoase şi irealizabile. 
Căci, omul liber ca pasărea cerului ce fusese până mai ieri, 
se pomenise prins în chingile unui program rigid, cu nimic 
atrăgător în stare să-i ofere satisfacţii aşa cum îi oferea orice 
muncă de acasă: aratul şi semănatul, culesul şi pregătirile 
pentru iarnă. [...] Toate i se păreau atât de străine şi 
respingătoare că îi venea să îşi ia lumea în cap. Schimbarea 
este surprinsă, la nivel de detaliu, şi în modificarea 
vestimentaţiei: schimbă şi comănacul c-o şapcă 
muncitorească. Vremurile tulburi au dezorientat toată 
comunitatea, omul a trecut prin vâltori ale conştiinţei, un vertij 
sufletesc delirant, convertirea de la cele bune, aşezate, la un 
adevăr nou, inoculat şi omul deja nu mai ştie dacă îi aparţin 
sau nu vorbele: ajunsese la părerea că totuşi munca de aici e 
mai cu rod decât cea de acasă, la acesta plata era tot mai 

                                                 
3 Ovidiu Vasilescu, Strigătul sângelui, Editura Ortoepia, Deva, 2014, 

p. 133. 



Astra blăjeană, nr. 4 (73), decembrie 2014 

 

70 

firavă, siliţi tot mai mulţi dintre pălmaşi să fure. Omul a 
travestit realitatea şi a încercat să se acomodeze, dar, aşa cum 
suna şi din gura popii când îşi spovedea credincioşii: Furat-ai, 
fiule, altceva în afară de cele de la colectiv? arăta clar că totul 
era nenatural, nu avea substanţă şi acoperire, era forţat, dar 
reuşea să creeze iluzia unui mai bine, himera fericirii şi 
bunăstării. 

Scriitorul descrie universul satului ca pe un spaţiu 
miraculos, viu, special. Privirea este una panoramică: prezintă 
aspecte legate de principalele evenimente din viaţa satului: 
naşterea, botezul, căsătoria, înmormântarea; aspecte de ordin 
etnografic, portul, cântecele populare, încondeiate cu umor: 
Năfrămuţă cu puiuţ / Tare-mi-i de-al meu drăguţ! [...] Arză-i 
focu şi para / Pe-ăi de strică dragostea! [...] La fântână, al 
izvor, / Se-ntâlneşte dor cu dor. Nunta este un eveniment 
deosebit în viaţa comunităţii şi de aceea scriitorul o prezintă în 
detaliu, cu toate obiceiurile care se leagă de ea; eliberarea 
casei şi curţii pentru nuntă, toate lucrurile din casă erau cărate 
în şură, sunt surprinse pregătirile: nunta se făcu în casa lui 
Pătru, casă de piatră, cu încăperi mari, tindă şi casă dinainte 
spaţioase. Scoseseră bobura, paturile cele de toate zilele, lada 
de haine...[...] pe pereţi au fost aşternute covoare şi 
dantelării, doar icoana Maicii Domnului mai păstrându-şi 
locul între ferestrele din fundul casei dinainte. Sub oblăduirea 
căreia tânăra pereche îşi făcea acum intrarea în frenetica şi 
fierbintea rostogolire a vieţii. Scriitorul are în vedere orice 
detaliu, respectul şi teama pentru datină: cu toţii temându-se 
să nu apară ceva, care să scoată lucrurile de pe făgaş. Pe 
femeile bătrâne din biserică, ce vedeau şi citeau în toate, le 
numeşte Casandre adevărate, care observau orice mişcare: 
Ăştia n-ajung cu bine la cap, tu dragele mele! Ăsta nu-i semn 
bun! 

Un accent aparte este pus pe topos şi denumirile locale, 
prezentarea casei şezătorii din mijlocul satului de la Maria 
Blebii, alias Poiana lui Iocan, dar de sorginte feminină; casa 
popii, cârciuma, aspecte legate de limbajul şi dialectul local. 
Proverbele utilizate sunt pline de umor şi colorează atmosfera 
scriiturii: Nu îndrăzneşti, nu păgubeşti!, Te temi de apă, nu 
mănânci peşte. Aceste vorbe profunde, bine strecurate, se 
pliau bine pe viaţa satului, a comunităţii, care era ostoită şi 
condusă cu grijă de preotul şi învăţătorul satului. Meşteşugul 
vreme cere, nu se-nvaţă din vedere, Până-i Dumnezău cu 
mine, n-am de ce mă teme. Învăţăturile preotului erau 
transmise din fragedă vârstă şi rămâneau piloni de bază în 
conduita tinerilor în timpul vieţii; educaţia religioasă juca un 
rol fundamental: Reţinuse prea bine din spusele popii Onofrei 
că odraslelor nu le este îngăduit a-şi judeca părinţii. [...] 
Mare rol mai juca ruşinea asta pe-atunci în viaţa tuturor! Şi 
mai cu seamă în cuminţirea lor!  

Scriitorul urmăreşte apropierea dintre membrii unei 
comunităţi, apropiere care astăzi, din nefericire, se transformă 
într-o înstrăinare tot mai evidentă, ce conduce la însingurare: 
Ţăcheş, lăutarul satului, le trăiau la rându-i durerile, [...] le 
ştia prea bine ofurile, cântarea agreată de fiecare, 
picurându-le în auz duios şi fin, plângător şi blând, cântec 
dumnezeiesc, coborâtor de-a dreptul din înaltul cerului.  

Dacă în prima parte a romanului scriitorul insistă pe viaţa 
condimentată a comunităţii rurale, cu toate aspectele 
specifice, cu ritmul dat de ciclul anotimpurilor, evenimentele 
specifice ale comunităţii, urmărite în viaţa personajelor 
principale: Pătru Onului, Firuţa, Ilie a Gojnii, Văsălică, Fira, 
Vetuţa etc., în a doua parte pe schimbarea produsă de 
comunism, de colectivizare, industrializarea forţată, stricarea 
relaţiilor în familie. Dacă prima parte este destinată bucuriei 

din comunitate, a iubirii pătimaşe, curate, pe cântece şi 
dansuri, pe voie bună, într-un cuvânt pe o viaţă liniştită şi 
plină de bucurii, câştigată cu sudoarea frunţii, dar trăită 
frumos şi fericit, a doua parte insistă mai mult pe consecinţele 
războiului, schimbarea regimului, ruinarea familiilor, urmările 
iubirii din tinereţe, păcatul dragostei şi durerea care însoţeşte 
personajele pe o perioadă lungă, pe unii până la ultima 
suflare. Dintre aspectele semnificative urmărite în a doua 
parte sunt referiri la comunism şi la punerea în funcţii ale unor 
persoane fără pregătire (a se vedea exemplul reluat astăzi, 
doar că insul are diplome contrafăcute), portarul ajungând 
peste noapte într-o dregătorie importantă, iar prefectul 
degradat din funcţie la nivelul de portar; la aspecte despre 
nopţile înfricoşătoare când duba neagră sosea tot mai des în 
toiul nopţi să-şi ia osândiţii, colectivizarea, după teroarea 
sădită în cel mai mic cătun, despre cotele apăsătoare, trecerea 
la munca de fabrică, prelucrarea buştenilor pe valea 
Sebeşului, scriitorul surprinde perioada începerii 
industrializării forţate, vremuri tulburi care au dezorientat 
toată comunitatea. Câteva detalii vin să reconstituie zile 
obişnuite din viaţa oamenilor din acei ani tulburi de 
schimbare în rău, de umilire şi dezumanizare: Suportă cât 
suportă umilinţe din partea unor inşi ca Uşurelu (nume 
grăitor!) – ce umbla ţanţoş, sfidând lumea, prin sat călare pe 
Corbu al lui, el care nu avusese coadă de cal în curtea sa, un 
sărăntoc şi-un prăpădit. De amintit o situaţie plină de haz pe 
care o surprinde scriitorul, comicul unei situaţii, cum se 
petrecea urcarea în autobuz sau descrierea unor tipuri de 
şoferi, nervoşi, cu teamă sau joviali, care conduceau autobuze 
muncitoreşti: Cu Ghiţă Popa se mergea de regulă cu 
amărăciune, sub imperiul nervilor [...] Parcă era un făcut, 
tocmai când atunci, apăreau şi turmele [...]...mânia se făcea 
tot mai spornică, în raport cu timpul mâncat de turmele lu 
Dumnezău! Descrierea poliţistului emancipat, care ascultă 
plângerea unui ţigan este un alt moment plin de haz colorat cu 
ironie şi satiră fină: Se pregătea să scrie. Cu câtă 
meticulozitate o făcea, pregătindu-şi nu doar ustensilele 
operaţiuni, ci şi mijloacele de exprimare [...] scosese pixul din 
buzunarul de la piept, cu agăţătoarea sclipitoare totdeauna în 
afară, la vedere, acesta fiind considerat drept obiect de 
podoabă precum o oglindă în mentalitatea unor triburi 
africane. [...] Suflă pixului în cioc, să se dezmorţească, şi 
porni lucrarea. [...] Nota tot mai grav spusele omului, 
apăsând cu tărie, mai-mai să străpungă coala aşternută pe 
tăblia goală a mesei.  

„La nivelul întregului, vocea cu semnificaţie este cea a 
naratorului, cel care pune într-o ramă nouă imaginea unei 
lumi, fără a o idiliza, ci desenând-o în devenirea ei istorică şi 
socială. Este lumea căreia îi aparţine, lumea pe care o 
cunoaşte şi înţelege cel mai bine, lumea pe care o regretă 
într-o anumită măsură şi spre care se întoarce instinctiv ori de 
câte ori se iveşte ocazia. Într-o tehnică a echilibrului şi bunei 
măsuri se topesc disonanţele vieţii cotidiene, alungate din 
prim-plan în favoarea zilelor de altădată, dulci-amare şi acelea 
prin lipsurile care le-au marcat, dar curate şi înnobilate de 
respectul pentru legile morale‖

1
. 

 

Lorinczi Francisc-Mihai 

                                                 
1 Monica Grosu,op.cit., p. 17. 

 

 



Astra blăjeană, nr. 4 (73), decembrie 2014 

 

71 

ASTRA REGHINEANĂ – 140 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE 
 

ceastă lucrare a fost editată cu ocazia 

sărbătoririi a 140 de ani (1874 – 

2014) de la înfiinţarea 

Despărţământului ASTRA Reghin. Lucrarea 

prezintă realizările deosebite ale acestui 

despărţământ care încă de la începuturile sale 

a militat în permanenţă pentru traducerea în 

viaţă a programului fixat, elaborat de George 

Baritiu – emancipare şi luminare a poporului, 

răspândirea ştiinţei de carte şi a culturii, 

educaţia poporului în toate localităţile 

Transilvaniei, acesta fiind programul 

asociaţiunii ASTRA care a luat fiinţă la 4-7 

noiembrie 1861 la Sibiu din dorinţa celor 176 

de cărturarii ardeleni în frunte cu ierarhii 

bisericilor ortodoxe şi greco-catolică a cărui 

ideal şi program a condus activitatea 

Despărţământului ASTRA încă de la 

înfiinţarea sa în 1874. 

Lucrarea prezintă tuturor iubitorilor de cultură şi adevar, 

idealurile şi spiritul ASTREI de a menţine prin limba, literatura, 

tradiţii în port, dans, cântece şi alte obiceiuri, o permanenţă 

conştiinţă naţională în rândurile poporului român. Volumul 

oglindeşte pe baza de documente, de arhivă şi cercetări – istoria 

pe scurt a Asociaţiunii ASTRA – Despărţământul Reghin cu 

principalele ei etape menţionând preşedinţii şi personalităţiile de 

seamă din Reghin şi împrejurimi din perioada 1874 -2014. 

Primul preşedinte al Despărţământului 

ASTREI, menţionat de autor în lucrare a fost 

Ioan Pop Maior – mare proprietar, partiot 

susţinător a doleanţelor culturale şi sociale ale 

românilor din zona Reghin urmat de alte 

personalităţii de seamă ca baronul Vasile Pop, 

Vasile Ladislau Pop, Ioan Augustin Maior şi 

Iustin Handrea. Desfiinţat în 1948 de regimul 

comunist în mod abuziv Despărţământul a 

fost reînfiinţat la 4 august 2005 – preşedinte 

fiind ales pof. Nicolae Marin Şara. 

Din cuprinsul lucrării se remarcă o serie 

de titlurii – Adunările generale ale 

„ASTREI‘‘ ţinute la Reghin – Sub stindardul 

ASTREI – Activitatea Despartamantului 

Reghin – Ultimii ani ai secolului XIX-lea şi 

primi anii ai secolului XX.- Despărtămantul 

Reghin al ASTREI la început de mileniu. 

Istoria şi activitatea Despartamantului Reghin al ASTREI de 

la înfiintare până în prezent au fost apreciate prin numeroase 

fapte şi realizări obţinute pe plan social, cultural şi economic, prin 

valoarea şi prestigiul personalitatilor care au condus sau au 

participat la realizarea principalelor obiective ale Asociaţiunii sub 

stindardul ASTREI. 

 

Prof. Tomotaş Valeria Cristina

 

 

MUZEUL ETNOGRAFIC REGHIN ─ CULTURĂ ŞI TRADIŢIE 
 

olumul Muzeul Etnografic Reghin ─ 

Cultură şi tradiţie ─ reprezintă o 

continuare a activităţilor cultural-artistice 

ale proiectului Muzeul Etnografic Reghin ─ Cultură 

şi tradiţie─, desfăşurate în anul 2012. Proiectul a 

fost selectat în cadrul Programului Operaţional 

Regional şi co-finanţat de către Uniunea Europeană, 

prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 

pe Axa Prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului, Domeniul major de 

intervenţie 5.3. Promovarea potenţialului turistic şi 

crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii 

atractivităţii României ca destinaţie turistică. 

Beneficiarul proiectului este Asociaţia pentru 

Promovarea Turismului ASTUR, Mureş. Proiectul a reprezentat 

un succes, pentru că a contribuit la creşterea atracţiei turistice şi a 

valorificării unor elemente de patrimoniu. 

Volumul conţine 84 de pagini, fiind completat de către un 

album foto, Muzeul Etnografic Reghin, ce poartă acelaşi slogan 

cu volumul – Cultură şi tradiţie. 

Muzeul Etnografic Reghin îşi are începuturile în anul 1960, 

avându-l ca fondator pe etnograful Anton Badea şi vine în 

sprijinul iubitorilor de tradiţii şi obiceiuri populare specifice Văii 

Superioare a Mureşului, Valea Luţului şi Valea Gurghiului. 

Obiectele de artă populară aduse din sate, au fost strânse şi 

depozitate într-o sală a Casei de Cultură din Reghin, iar în anul 

1962 au fost transferate la sediul muzeului, clădire construită în 

1892 şi înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice şi de Arhitectură 

din România.  

Volumul conţine un scurt istoric al Muzeului şi patru părţi: 

Expoziţii, Artă populară, Ocupaţii şi Obiceiuri. Imaginile, color, 

sunt deosebit de sugestive şi 

însoţesc descrierile 

referitoare la exponatele 

secţiei în aer liber, cele din 

expoziţiile temporare şi 

permanente şi la elementele 

de artă populară. De 

asemenea, sunt ilustrate 

ocupaţiile, obceiurile de 

peste an din zonă şi aspecte 

referitoare la târgurile şi 

festivalurile locale. 

Capitolul Expoziţii ne 

reţine atenţia prin 

informaţiile inedite despre construcţiile şi instalaţiile care fac 

parte din Secţia în aer liber, adevărate monumente de tehnică şi 

artă. Expoziţiile temporare şi cele permanente sunt organizate 

tematic şi prezintă, evolutiv, piese reprezentative legate de arta 

populară, ocupaţii şi meşteşuguri.  

Dintre expoziţiile temporare, amintim expoziţia Calendarul 

creştin ortodox în iconografie (1998), Catrinţa─ piesă de port 

popular românesc (2006), 500 de ani de tipar românesc, 

Maghiarii din Reghin şi împrejurimi (2011). Epoziţia permanentă 

poartă numele Zestrea satului mureşean. 

Volumul Muzeul Etnografic Reghin – Cultură şi tradiţie – 

reprezintă un imbold de a vizita un reper de spiritualitate 

românească – Muzeul Etnografic din Reghin şi de a ne bucura de 

fizionomia aparte a zonei, de o mare complexitate (etnic, cultural, 

religios, politic şi social). 

 

Prof. Ciontea Elena Gabriela 

A 
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RESPIRAŢIILE OGLINZII 
 

oate lucrurile îşi au vremea lor!  

Pentru Lörinczi Francisc-Mihai a venit vremea 

secerişului, o vreme a roadelor depline, a abundenţei, 

o vreme nădăjduită, una posibilă şi adânc pasională. 

În volumul de versuri Pe vremea secerişului
1
 poetul 

debordează de optimism şi pasiune, se lasă dus de valul unui 

anotimp posibil, vremea roadelor... Există o rigoare şi o 

rânduială în viaţă, efectele se văd doar la vremea secerişului, 

sub soarele necruţător, în câmpul aspru, răstignit de oameni, 

pentru a aduna boabele de grâu în pumni. 

Cartea este structurată atent. Autorul îşi organizează 

poemele în patru anotimpuri:  

 Pe vremea secerişului 

 Macii dragostei 

 În lojele grădinii 

 Lebedele de cristal 

Suntem, deci, în faţa unei alcătuiri 

speciale în care materia poemelor se 

revarsă spre malul gândurilor cu vitalitate 

şi discreţie în acelaşi timp, cu bucurie şi 

luciditate. Temele principale sunt 

dragostea, miracolul naturii surprins în 

esenţa creaţiei divine, anotimpurile care 

se schimbă şi aduc roadele mai aproape, 

viziunea asupra lumii şi depărtarea de 

facil, speranţa într-un anotimp perfect în 

care poetul să regăsească raiul aşa cum 

ne-a fost dat, cântecul pământului, 

amintirile care ne caută. Toate au un 

substrat spiritual, realitatea este doar un 

argument pentru a căuta şi a găsi un alt 

continent, un alt ţinut. Poetul nu dă titlu 

poemelor sale, poemul devine un însoţitor 

tăcut al cititorului, o prezenţă discretă şi o 

lumină specială. De reţinut esenţa, iubirea 

se naşte în inimă, urcă spre mintea care o 

primeşte ca miracol, este o gradare de la realitate la abstract, 

de la speranţă la durerea ideii. Dragostea pune în mişcare 

sufletul prin roşul macilor din holdă, bărbatul priveşte din 

înaltul grădinii, ideile plutesc în cerul de cristal, se fac lebede 

de cristal... 

Un lan de grâu cântă în pârga lui cuptor, lângă piramida 

de grâu – aurul vieţii, orchestra nevăzută începe concertul, e 

un cântec de glorie pentru abundenţa roadelor, se aude 

rugăciunea viorii peste sat, sărutul are gust, e ca sarea în 

bucate, spicele se lasă secerate cu încredere de secerător... 

O vreme apusă se revarsă în poeme, dar posibil concretă 

în care omul se întâlneşte cu realitatea pentru a-şi pregăti o 

altă perioadă: a existenţei în cele patru puncte cardinale, în 

cele patru anotimpuri, în cele patru evanghelii ale roadelor, în 

cele patru mirări... 

Vezi/ departe sunt luminătorii cerului/ tu eşti luminătorul 

sufletului meu/ discernătorul m-a dăruit cu iubirea ta/ ce 

cântec frumos se aude/ între pereţii sufletului/ Dumnezeu 

cântă la vioară/ în primă audiţie (p. 50). Lörinczi 

Francisc-Mihai are o grilă creştină de a vedea lucrurile, 

                                                 
1 Lörinczi Francisc-Mihai, Pe vremea secerişului, Editura 

CronoLogia, Sibiu, 2014. 

atmosfera este una în care temele sunt implicite, nu explicite, 

dragostea are o formă specială, se ridică din carnea 

putrezitoare, din sferele joase, dragostea este ceva special 

pentru bărbat, îl ridică spre înaltul înalt.  

Poetul dialoghează cu natura, iar natura este un partener, 

ceva apropiat, ceva ce schimbă sensul în această lume căzută: 

ce pot să cer/ macilor din iunie/ să îmi sporească dragostea/ 

să-mi fie afrodiziac natural/ în noaptea în care/ lanţurile ne 

vor lega/ strâns/ pentru a nu cădea/ unul din celălalt (p. 60). 

Peisajul suferă modificări în ochiul îndrăgostitului, e un 

loc unde cerul răneşte pământul, se cern pulberi de aur din 

azur, noaptea cerul se-mbăiază-n stele, lacrima zorilor 

gingaşi, macii – cascadă sângerie, cad de-a valma, păsări 

rănite sub cerul plumburiu... 

Dragostea îşi pune amprenta pe materie, brusc, cuvintele 

au altă greutate, altă dimensiune: un dor nebun face aceste 

cuvinte să cânte, poetul cerşeşte umil un 

strop de iubire, în cântecul bărbatului 

ruinele se aprind, cântece albastre se aud, 

iubita este amiaza deşertului, răcoarea 

unei oaze. Poetul are capacitatea de a 

atrage imagini profunde într-o regie uşor 

naivă, are tehnica pictorului naiv în care 

detaliile par importante, perspectivele se 

sugrumă în faţa infinitului, culorile se fac 

aspre sau dulci, formele se schimbă sub 

presiunea unui sentiment nedefinit, 

temele se diluează în faţa limitelor 

neclare ale anotimpului. Lörinczi 

Francisc-Mihai are răbdarea de a pune în 

lumină toate acestea, de a se descoperi şi 

de a redescoperi un alt om sub cer, cu 

stelele pe umăr căutând soluţii pentru a 

secera, a strânge recolta, a se bucura de 

darul venit în plină vară, de a spera la 

diamantele toamnei sau a locui lângă 

lebedele de cristal... Ar fi trebuit o şi mai mare răbdare în 

construcţia poemelor, pentru a condensa stările, a evita 

diluarea formelor. 

Poetul demonstrează că poezia poate rămâne în matca ei, 

nu este nevoie de un experiment sub narcoza metaforelor 

forţate, de hiperbola inventată, bogăţia recoltelor posibile este 

de ajuns, naivitatea îndrăgostitului este şansa sa la miracole. 

Deşi renunţă la grafia obişnuită, el este atent la mesaj, acordă 

mesajului o atenţie sporită, formele vin de la sine, fără eforul 

de a poetiza ceea ce deja Dumnezeu a pus în lanul de grâu: 

cântecul întregului univers... 

Cu degetul doar/ am atins unda de apă/ îngerul a plonjat 

din înalt/ şi din vibraţiile sublime/ am renăscut din respiraţiile 

oglinzii/ în cuvinte mister/ pe luciul fanteziei/ lebede de 

cristal/ pregătite/ pentru/ vremea secerişului (p.159). 

Un înger străbate poemele, le fulgeră carnea cuvintelor, 

luciditatea ia locul fanteziei în magma acestora, fantezia doar 

mişcă versurile spre un alt anotimp, dragostea e prezentă: 

mustul dulce se leagănă în ciorchini, îndrăgostiţii se sărută în 

vie, locul perfect: nu se poate adăuga nimic, nu se poate 

scoate nimic... 

Constantin Stancu  

T 
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IOAN BARTIŞ, CU MUZICA ÎN SUFLET 
 

nvitată să scriu un „cuvânt 

înainte‖ la această culegere de 

folclor, m-am gândit, din nou, la 

tezaurul nepreţuit al literaturii 

noastre populare, despre care unul 

dintre marii dascăli ai Blajului, 

Teodor Seiceanu, afirmă că „este 

foarte bogată şi diversă, ca puţine 

altele în lume. Poezia populară 

cuprinde în ea toată viaţa poporului 

nostru, cu variata ei gamă de 

sentimente, de la linişte la zbucium, 

de la bucurie la durere, de la 

strigătul de revoltă la încântare în 

faţa farmecului firii, în sfârşit tot 

ceea ce vibrează în lumea aceasta 

ca esenţă umană între leagăn şi 

mormânt‖. 

Dragostea pentru limba română şi interesul pentru 

folclor i-a îndemnat pe realizatorii antologiei de faţă să 

adune, într-un volum intitulat Ala-Bala, variate şi 

numeroase creaţii populare, culese de profesorul de 

muzică Ioan Bartiş (1929-1998) cu intenţia de a le 

conserva şi publica. Inspirat şi sugestiv titlu, întrucât 

Ala-Bala este numele celui mai reuşit spectacol, alcătuit 

din cântecele jocurilor de copii, care surprinde proiecţia 

în timp a unui destin de excepţie, acela al dascălului de 

muzică Ioan Bartiş. Prin acest spectacol, profesorul, 

căruia autorii antologiei îi poartă o admiraţie 

nepieritoare, ne-a demonstrat măsura valorii sale. 

Binecuvântat de Dumnezeu cu ani frumoşi, rodnici 

şi cu putere de muncă, profesorul Ioan Bartiş a avut 

parte de preţuirea şi recunoştinţa elevilor, suprema 

bucurie pentru un dascăl.  

Cartea se înscrie printre documentele importante 

care alcătuiesc imaginea unui dascăl de înaltă ţinută 

didactică şi morală, ce a onorat catedra Şcolii Generale 

Nr. 1 din Aiud (astăzi Şcoala Gimnazială „Ovidiu 

Hulea‖) timp de 24 de ani. Ioan Bartiş este un profesor 

exemplar care, în prelungirea activităţii catedratice, a 

devenit un om al condeiului şi un harnic culegător de 

folclor. Este un model prin cercetarea istoriei şi a 

folclorului din satul natal, Zalha, judeţul Sălaj, şi din 

satele din împrejurimi: Ceaca, Ciureni, Valea Lungă, 

Bezded, Vârteşca. Mereu proaspete şi pilduitoare, 

culegerile făcute, multe şi frumoase, impresionează prin 

graiul pe care-l răspândesc, prin armonia viziunii şi, mai 

ales, prin dorinţa de a instaura binele, adevărul şi 

frumosul, ca un contrabalans al uitării triste. Reluate şi 

ordonate, ele alcătuiesc antologia de faţă.  

Prin urmare, pasiunea pentru culegerea şi 

promovarea folclorului românesc se topeşte în rânduri 

în spatele cărora respiră dragostea de tradiţii, nevoia 

împărtăşirii propriilor experienţe şi dorinţa de a 

constitui un exemplu de cercetare 

folclorică pentru cadrele didactice 

care ar putea iniţia asemenea culegeri 

de folclor, comoară nepreţuită a 

neamului nostru.  

În acest context, aspectele vizate 

de cercetător în cele peste cinci sute 

de creaţii sunt, pe cât de variate, pe 

atât de preţioase din punct de vedere 

documentar: cântece de dragoste, 

balade, colinde, cântece de stea, 

bocete, cântece de leagăn, strigături, 

creaţii specifice jocurilor de copii. 

Dascăl cu preocupări 

cultural-artistice diverse, Ioan Bartiş 

a reuşit, prin trudă şi meticulozitate, 

să noteze în paginile caietelor 

domniei sale texte variate, în vederea 

tipăririi acestora. 

Culegerea de folclor Ala-Bala este structurată, 

aşadar, în nouă capitole: I. Doine, hore (cântece de 

dragoste şi dor); II. Cântece epice (balade); III. 

Colinde, cântece de stea, urări; IV. Bocete; V. Cântece 

de leagăn; VI. Cântece din folclorul rromilor; VII. 

Chiuituri (strigături); VIII. Cântecele jocurilor de 

copii; IX. Alte creaţii, şi se încheie cu un buchet de 

Evocări ale celor care l-au cunoscut şi care îi aduc, prin 

intermediul scrisului, un pios omagiu. 

Creaţia artistică a lui Ioan Bartiş s-a aflat, în 

permanenţă, sub înrâurirea binefăcătoare a folclorului 

literar. Satul natal, Zalha, dar şi satele din jur au 

constituit o zonă plină de vitalitate creatoare, punându-i 

la dispoziţie un folclor literar de o remarcabilă varietate 

tematică.  

Culegerea de poezii populare Ala-Bala cuprinde 

aceeaşi comoară nepreţuită de zestre spirituală, 

introducându-ne în universul bogat al artei populare, 

prin cântece de dragoste şi dor („Cine m-o dat dorului, / 

Aibă casa cucului / Şi hodina vântului, / Că nici cucu 

n-are casă, / Nici noroc fata frumoasă / Şi nici cucu 

n-are şură / Nici noroc fata singură.‖), prin balade („La 

fântână la doi fagi / S-o-ntâlnit doi tineri dragi / Şi-o 

dată s-au sărutat / Până fagii s-au uscat. / Pă când a 

fost la luat / Părinţii nu i-o lăsat / – Hai, bade să ne 

iubim, / Unde bate vântul lin, / Ca nimeni să nu ne ştie / 

Că tu-mi placi, bădiţă, mie.‖), prin colinde („Fluierul 

cel păstoresc / Cântă imn dumnezeiesc, / Cu vers dulce, 

mângâios, / Că azi s-a născut Cristos.‖), prin bocete 

(„Clopote cu glas frumos, / Răsunaţi astăzi duios, / 

Răsunaţi şi daţi de veste, / Că Iuănică nu mai este!‖), 

prin cântece de leagăn („Abuă-te puişor / Până-i creşte 

mărişor. / Abuă-te pui de cioară, / Că mă-ta-i dusă la 

moară. / Abuă-te, pui de cuc, / Că mă-ta-i dusă la plug. 

/ Abua, bua, bua, / Că mă-ta te-a legăna / Cu apă de la 
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izvoare, / Ca să fii ruptă din soare. / Cu apă de la izvor, 

/ Să fii dragă tuturor.‖), prin cântece din folclorul 

romilor („M-oi jura că n-oi be ţuică, / Până ce-oi iubi 

vreo puică. / M-oi jura că n-oi be bere, / C-am la inimă 

durere. / M-oi jura că n-oi be vin, / C-am la inimă 

suspin.‖), prin strigături („Miresuţă cu cunună, / 

Hainele pe tine sună, / Se cunoaşte că-i fi bună. / 

Mireasă, cununa ta, / Ie-o şi-o dă de-a dura. /Unde-o 

sta cununa-n loc, / Să răsară busuioc.‖), prin cântecele 

jocurilor de copii („Fluturaş, fluturaş, / Zboară sus de 

pe butaş / Şi vino la mine, / Că n-am mărăcine.‖), prin 

versuri care exprimă lauda, ironia, supărarea, beţia sau 

lenea.  

Urmând cursurile Şcolii pedagogice de băieţi din 

Gherla şi profesând în calitate de învăţător în câteva 

sate din judeţele Sălaj şi Cluj, Ioan Bartiş a stabilit o 

comuniune directă cu zestrea spirituală a poporului 

nostru, elementele culturii populare devenind părţi ale 

sensibilităţii sale artistice. A fost un pasionat culegător 

de folclor, alături de Timotei Cipariu, Nicolae Pauleti, 

Vasile Alecsandri, Al. Lupeanu – Melin, Ion Pop 

Reteganul, Margareta Hodoşiu şi a trăit având 

convingerea că, prin culegerile de folclor, poezia 

populară nu va dispărea, ci se va împleti cu trecutul şi 

materialul nou pe care îl vor oferi oamenii simpli.  

Scrierile restituite de prezenta ediţie complinesc 

imaginea unei opere valoroase şi, totodată, ele ne dau şi 

măsura unui dascăl de excepţie, cu muzica în suflet, 

pasionat de folclor. Sincere felicitări coordonatorilor, 

pentru ideea de a realiza această carte cu valoare 

omagială şi de document, dorindu-le în continuare 

multă sănătate şi putere de muncă în slujba culturii şi a 

literaturii române. 

Culegerea de poezii populare Ala-Bala este, aşa cum 

ar spune poetul Ion Brad, „o carte rară, ruptă din 

sufletul părinţilor săi şi ai noştri, o carte ca o vioară 

miraculoasă, care s-a trezit, cu întârziere, cântând 

singură sub arcuşul nevăzut al timpului‖.  

 

Prof. dr. Diana TOCACIU 

 

 

 

CÂNTECE PENTRU SUFLETUL ROMÂNULUI 
 

n vastul pesiaj al noilor apariţii, mereu inedite, 

incitante sau contrariante, semnalăm publicarea unei 

antologii în miniatură – Cântece pentru sufletul 

românului, apărută ca un fel de supliment al revistei 

trimestriale de cultură şi credinţă 

românească „Familia Română‖ de la 

Baia Mare.  

„Cărticica de cântări‖ – cum o 

numeşte redactorul-şef, dr. Teodor 

Ardelean – ne suprinde nu doar prin 

varietatea textelor reunite cu acest titlul, 

cât mai ales prin ecoul pe care ni-l 

trezeşte fiecare pagină, fiecare vers sau 

refren, fiindcă lucrarea reuneşte în mod 

inspirat cele mai dragi şi cele mai 

cunoscute texte, în mare parte devenite 

veritabile refrene ale românilor, fie că e 

vorba de acorduri solemne precum cele 

ale imnului de stat sau ale altor cântece 

cu înaltă încărcătură sufletească 

naţională (Un răsunet, Tricolorul, Imnul 

eroilor, Hora Unirii, Pe-al nostru steag, 

Marşul lui Iancu, Treceţi batalioane 

române Carpaţii, Imnul Astrei; Pui de lei, Aşa-i 

românul, Ardealul, Limba noastră etc.) sau de altele 

care invocă dulci nostalgii sau clipe de intimitate, 

duioase, fierbinţi sau pur şi simplu de sărbătoare şi 

petrecere, devenite celebre graţie unor voci mari ale 

folclorului românesc (Săracă inima mea, De-ar fi 

mândra-n del la cruce, Doru` m-o purat, Bade pălărie 

nouă, Pe Murăş şi pe Târnavă, Cui nu-i place 

dragostea, Să-mi cânţi cobzar, Se scuturau toţi 

trandafirii, Ciobănaş cu trei sute 

de ori etc.). 

Intenţia unei astfel de colcţii 

ne este mărturisită în prefaţa 

volumului şi îşi atinge întru totul 

scopul pentru că este o carte din 

suflet pentru sufletul oricărui 

vorbitor al limbii noastre: Am ales 

acele cântece şi pentru că unele 

ne-au însoţit în chip miraculos 

istoria, dar şi pentru că toate, în 

diferite împrejurări, ne-au 

mângâiat „interioarele” celor 

care am simţit şi simţim această 

„nevoie”. Dar mai cu seamă 

le-am ales spre a ne fi de folos 

sufletesc de câte ori vom auzi 

„chemarea” spre înălţimile 

comuniunii, care prin viers ales şi 

cântec sublim pot genera cea mai reuşită împerechere 

cu Cerurile Patriei şi cea mai fericită împărtăşire cu 

Darurile Sfinte ale Neamului. 

Carmen Simu 
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ŞTEFAN CHIRILĂ, BOEMA FOTBALULUI BLĂJEAN 
Blaj, Editura Buna Vestire, 2014 

 

artea Boema Fotbalului Blăjean, 

apărută la Editura Buna Vestire din 

Blaj, în anul 2014, reuşeşte să 

captiveze publicul de toate vârstele, datorită 

stilului unic prin care este scrisă. Un stil 

caracterizat prin simplitate, sinceritate şi 

multă dăruire. Răsfoind paginile cărţii, 

descoperi de fapt jocul de fotbal, un scurt 

istoric al acestui sport practicat cu multă 

artă şi măiestrie de către multe generaţii ale 

oraşului Blaj. 

Privind înapoi şi analizând fiecare etapă 

a jocului de fotbal, o parte a evenimentelor 

care au scris istoria acestui sport în Mica 

Romă ne par de-a dreptul incredibile. Prin 

pozele prezentate, am reuşit să revăd 

persoane care ne-au fost dragi nouă tuturor: profesori, 

medici, maiştri, oameni de valoare ai acestui oraş, 

oameni care au pus bazele acestui sport şi care au făcut 

parte din prima echipă de fotbal a oraşului. Am avut 

bucuria să cunosc primii sponsori ai echipei de fotbal 

din acele timpuri: „începând cu anii 1933-1934 sponsor 

al echipei de fotbal devine patronul brutăriei de pe 

strada Plăcintelor, Prainer...‖, nimeni altul decât bunicul 

soţului meu. 

Pentru Ştefan Chirilă, fotbalul este „sportul 

sporturilor‖, este sportul care îmbină curajul, forţa, 

inteligenţa, îndrăzneala şi eleganta 

mişcărilor, atrăgând în jurul său 

copiii de la cea mai fragedă vârstă. 

Probabil că dacă eşti cu adevărat 

pasionat de unele dintre aceste 

recorduri şi informaţii mai mult sau 

mai puţin cunoscute, indiferent de 

nivelul cunoştinţelor fotbalistice pe 

care le deţii, autorul îţi prezintă o 

selecţie a evenimentelor care dau o 

savoare deosebită acestui sport. 

În ultima parte a cărţii, sunt 

prezentate începutul şi evoluţia 

fotbalului în ţara noastră. Astăzi, 

activitatea fotbalistică este organizată 

sub îndrumarea Federaţiei Române 

de Fotbal, care asigură pregătirea jucătorilor, pe baza 

unei concepţii unitare, începând de la formaţiile de 

pitici, continuând cu echipele de juniori, tineret şi 

terminând cu cele divizionare.  

Autorul a reuşit să prezinte fotbalul blăjean prin 

cuvinte, poze şi statistici, relatând toate evenimentele 

exact cum s-au petrecut în acea perioadă, un sport care 

se juca cu sufletul, un sport în care spiritul de fair-play 

era prezent cu desăvârşire. Răsfoind paginile cărţii, 

aproape că se simte mirosul competiţiilor de altă dată. 

Carmen Prainer  
 

OAMENI DE SEAMĂ DIN MIERCUREA SIBIULUI 
  

upă trei ani de la prima trecere 

în revistă a reprezentanţilor 

vieţii culturale din Miercurea 

Sibiului, Editura Asociaţiunii Astra ne 

supune atenţiei un nou demers: o a doua 

ediţie, revăzută şi adăugită a 

minimonografiei „Oameni de seamă din 

Miercurea Sibiului.‖ 

Autorii sunt Eugen Străuţiu şi 

Niculae Gastone, care şi-au propus şi au 

reuşit ca prin demersul lor să-şi 

obişnuiască cititorii cu realizările şi 

activitatea culturală a personalităţilor din 

Miercurea Sibiului. S-a creat astfel, un 

nou dicţionar de personalităţi, necesar, 

deoarece având ca obiect de studiu 

trecutul şi prezentul cultural al acestei aşezări şi oamenii 

săi, evidenţiază noi informaţii, ţine pasul cu activitatea 

curentă a comunităţii şi realizează o proiecţie asupra 

viitoarei elite din Miercurea Sibiului. 

Cercetarea debutează cu o scurtă istorie a aşezării 

însoţită de numeroase date statistice, informaţii cu 

privire la atestarea documentară, date privind activitatea 

economică şi impărţirea populaţiei 

pe criteriul etnic şi confesional. 

Urmează o impresionantă 

galerie de personaje, oameni de 

seamă, economişti, avocaţi, medici, 

profesori, preoţi, ingineri, interpreţi 

de folclor, militari, pictori şi artişti, 

oameni de cultură, care au făcut şi 

fac în continuare cinste Miercurii 

Sibiului, atât în ţară cât şi dincolo 

de graniţe. 

Dovadă a efortului susţinut 

pentru realizarea acestui demers 

este cercetarea a numeroase 

documente de arhivă, a unei 

stufoase bibliografii şi a articolelor 

de presă, trecute în revistă la finalul lucrării, alături de 

liste intregi de nume, oameni care, ficare prin formaţia 

lui s-au îngrjit de evoluţia economică, culturală sau 

spirituală a comunităţii. 

Prof. Ionela Toma 
Liceul Tehnologic Ştefan Manciulea Blaj 

C 
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PLASTICA 
 

EXPOZIŢIA FACULTĂŢII DE DESIGN DIN ARAD LA BLAJ 
 

in dorinţa de a face cunoscută activitatea 

specifică a cadrelor şi studenţilor Facultăţii de 

Design din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu‖ 

din Arad, profesorii acestei instituţii de învăţământ 

superior de artă, în parteneriat cu Primăria oraşului Blaj, 

au organizat, în spaţiile alocate expoziţiilor temporare 

ale Muzeului de Istorie „Augustin Bunea‖, o excelentă 

expoziţie de design, cuprinzând 66 de lucrări. 

 

 
 

 
 

 

Este vorba de proiecte elaborate de studenţi în 

timpul anului, la diferite teme de studiu sau de proiecte 

realizate de studenţii din anii terminali, care-au făcut 

parte din cadrul lucrării de licenţă. 

Expoziţia a fost axată pe trei compartimente, 

corespunzătoare celor trei specializări ale facultăţii: 

Design(design grafic şi design de produs), Design 

Ambiental (design de interior, de exterior, de spaţii 

publice) şi Design Vestimentar. 

S-a dorit, din start, ca fiecare specializare să fie cât 

mai echitabil reprezentată de cele mai bune proiecte. 

Lucrările celor de la specializarea Design au constat 

în proiecte de afişe, design şi ilustraţie de carte, proiecte 

de mobilier sau obiecte utilitare, excelent prezentate, 

printate la rezoluţie înaltă pe plăci de forex 100 x 70 

cm. 

Specializarea Design Ambiental a fost reprezentată 

de o serie de proiecte de amenajare a unor spaţii 

publice, parcuri, locuri de joacă pentru copii, case de 

vacanţă, propuneri de reabilitări şi redestinări de spaţii 

dezafectate, care de care mai interesante la nivel de 

concept şi de prezentare. 

În cazul Designului Vestimentar, unde proiectele 

sunt axate pe teme şi colecţii de modă, au fost selectate 

cele mai reprezentative lucrări realizate pentru colecţia 

„Cultura Cucuteni‖, costumul popular din Ţara 

Zărandului sau colecţia „Africa‖, toate realizate în urma 

unor studii riguroase, bazate pe o atentă şi serioasă 

documentare, dar lăsând loc maxim de manifestare a 

creativităţii, a interpretării actualizate a creaţiei 

vestimentare tradiţionale. Axarea expoziţiei pe un 

sistem modular,simplu, a dat şansa unei organizări 

foarte practice, eficiente şi de un înalt nivel estetic. 

Cel care-a avut ideea unei asemenea expoziţii în 

„Mica Romă‖ a fost profesorul blăjan, artistul plastic 

Aurel Dumitru, care prin firea sa generoasă se implică 

mereu în menţinerea unui tonus cultural, în sfera artelor 

vizuale la Blaj. 

La vernisajul expoziţiei anfitrion a fost doamna 

director al Muzeului de Istorie „Augustin 

Bunea‖,Simona Frâncu, iar prezentarea a fost făcută de 

prof.univ.dr.Onisim Colta şi lect.univ.dr.Călin Lucaci. 

Expoziţia s-a adresat în mod special elevilor de liceu 

din anii terminali, pentru a le oferi câteva posibilităţi de 

a-şi însuşi o profesie strâns legată de industriile creative 

atât de apreciate astăzi în lumea civilizată. 

 

Camelia Ţenţ
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EXPOZIŢIA ‘FĂRĂ RĂDĂCINI’ ÎN ACUARELĂ DE CAMELIA ŢENŢ 
 

a în orice început de poveste, apare prima 

întrebare: De ce ‗Fără Rădăcini‘? 

Fără intârziere, dar cu mult tâlc, încerc să 

explic. În mintea mea are dublu sens. Unul reprezintă o 

imagine incompletă a florii didactice, fiind reprezentată 

fără rădăcini. Celălalt este alcătuit doar de câteva lucrări 

care nu au rădăcini în realitate, ci doar în irealul din 

mintea mea. Exemple: ‗Mireasa‘, ‗Rândunele Hawa-

iene‘ (mai sunt două lucrări, dar le las privitorului să le 

descopere). Toate lucrările sunt inspirate din Arta Bota-

nică, aceasta având un sens cât se poate de direct, dar în 

acelaşi timp,prin redarea cât mai fidelă a ingineriei 

plantelor, acelaşi înţeles devine mistic, venerat. 

Din punct de vedere tehnic, acuarela este o noutate 

pentru mine. Fără falsă modestie, admit că a fost o luptă 

autodidactă (oricum mândria de sine, involuntar, 

răsună). Prin paşi mici, apoi din ce în ce mai mari, am 

obţinut siguranţa întâmplării, deoarece acuarela este o 

întâmplare contra timp. Cum totul este măsurat în timp, 

aici clepsidra este apa... un element definitoriu şi vital 

pentru expresia culorii. 

Cromatica culorilor este atent aleasă pentru a întregi 

compoziţia reală a florii.Desenul este constructiv şi fin, 

pentru acurateţe. 

Puritatea compoziţiilor rezultă şi din micile 

amănunte tehnice, însă sufletul este un neînţeles impuls 

al creaţiei. Sensul acestei suite expune dorinţa de a afla 

nu doar misterele bijuteriilor naturii, dar şi ingineria 

perfecţiunii lor. Studiul a fost profund pentru aceste 

exemple răvăşitoare ale naturii.... deşi sunt conştientă de 

blestemul copiei. Insă nu am incercat să redau imaginea, 

ci efemerul intangibil. Perfecţiunea nu am atins-o, nu am 

cum.... Povestea insă, este plină de substanţă,dă curs 

curiozităţii şi veneraţiei pentru frumosul viu, tangibil, 

care apoi dă naştere frumosului subiectiv, interpretarea 

perfecţiunii complexe a imaginaţiei. 

Camelia Ţenţ 

 

 
Trandafir japonez 

 
Begonia 

 
Crizantemă 

 

 
Iris 

 

 
Mireasa 

 

 
Rândunele hawaiene 
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ASTRA ŞI TINERII 
 

FILMUL BLĂJENILOR RECUNOSCUT ÎN ITALIA  
 

ilmul „În numele tatălui‖ realizat de elevii 

Cercului de informatică de la Colegiul 

Naţional „Inochentie Micu Clain‖ din 

Blaj coordonat de prof. Romanţa Ghiţă a obţinut 

Premiul 3 la MEET Festival (Movies for 

European Education and Training) desfăşurat la Senigallia 

– Italia, în perioada 5-7 octombrie a.c. 

Festivalul Meet este un festival itinerant de film, care s-a 

desfăşurat anul acesta în Italia, având ca scop sa creeze 

oportunităţi inovatoare de întâlnire şi de schimb de idei pentru 

producţiile audiovizuale realizate în domeniul educaţiei şi 

formării în Europa. 

În concurs au fost inscrise 1117 filme la cele trei sectiuni 

destinate şcolilor şi profesioniştilor în domeniu.  

Filmul „În numele tatălui‖ a fost inscris la secţiunea A 

(şcoli) împreună cu alte 335 filme. Un juriu format din experţi 

în domeniul filmului şi educaţiei au evaluat produsele 

audiovizuale şi au calificat în finală 20 de filme. 

 
Finaliştii au fost invitaţi să participe La MEET Festival în 

Italia. Au participat Alin Andrei Oancea-regizorul, elev în 

clasa a XI-a A, şi d-na prof. Romanţa Ghiţă – coordonatoarea 

proiectului.  

 
Deschiderea a avut loc la Teatrul „La Fenice‖, după care a 

urmat vizionarea filmelor finaliste şi votul publicului pentru 

fiecare film. Italienii şi concurentii s-au aratat foarte interesati 

de productiile prezentate, asa ca după fiecare vizionarea au 

fost adresate numeroase întrebări din partea publicului (şi a 

concurenţilor) în legătură cu modul de realizare a filmelor, 

scenariilor, coloanelor sonore şi motivaţiile alegerilor făcute 

în exprimarea viziunii regizorale. 

În ziua următoare şi dimineaţa celei de-a treia zile de 

festival au fost vizionări repetate ale filmelor şi vot, totul 

finalizându-se în 7 octombrie la ora 17 cu o frumoasă 

festivitate de închidere şi premierea câştigătorilor.  

Filmul realizat de elevii 

Colegiului National Inochentie 

Micu Clain din Blaj a fost premiat 

cu locul 3 după şcoli din Budapesta 

(Ungaria) şi Bologna (Italia), la 

egalitate cu o şcoală din Ercolano (Italia). 

Subiectul filmului tratează relaţia parinte-adolescent şi 

comunicarea de multe ori deficitară dintre aceştia. 

Personajul principal, Darius, e un adolescent în formare. 

După o ceartă cu tatăl lui, Darius pleacă la prietenul său, 

astepându-se să gasească inţelegerea necesară. Darius 

constată repede că nici situaţia prietenului său nu e aşa cum îşi 

imagina el asa că pleacă dezamăgit. Ajuns în faţa unei 

catedrale poartă o discuţie telefonică cu tatăl său dură şi plină 

de reproşuri. Intr-un moment de neatentie lucrurile iau o 

întorsătură neaşteptată. Finalul demonstrează că atât Darius 

cât şi tatăl lui fac eforturi în a-si imbunătaţi comunicarea şi 

aşteptările unul faţă de celălalt. 

 
La realizarea filmului au participat elevi din 4 clase ale 

liceului:  

Actorii: Borşan Gabriel, Căpîlnean Adrian, Horvat Maria, 

Popescu Bogdan, Voicu Răzvan, Boitor Timea, Stoica 

Doriana, Spătăcean Daniel, Megieşan Sergiu, Cucui Mihai. 

Regia, Scenariu şi montajul: Oancea Alin 

Imagine: Mihu Adrian 

Sunet: Moldoveanu Dan 

Costume: Rusu Alexandra 

Machiaj: Fer Paula, Comşa Antonia 

Traducerea: Crişan Darius 

Deşi e prima dată când filmele blăjenilor sunt recunoscute 

pe plan internaţional, totuşi nu este prima dată când elevii 

blăjeni dovedesc că filmele lor sunt bine primite la 

concursurile şi festivalurile de film naţionale, ultima 

recunoaştere fiind în această vară la Festivalul Naţional de 

Film Filmmic din Constanţa unde cu scurtmetrajul OM sau 

MOnstru a fost apreciat cu locul 1. 

Premiul este cu atât mai important cu cât elevii italieni 

studiază de mici cinematografia la şcoală şi lucrează cu 

profesionişti. 

În încheiere dorim să mulţumim d-lui primar ec. 

Gheorghe Valentin Rotar şi Consiliului Local Blaj pentru 

încrederea acordată şi pentru ca au făcut posibilă prezenţa la 

festival, precum şi conducerii Colegiului Naţional „Inochentie 

Micu Clain‖ pentru tot sprijinul acordat. 

Prof. Romanţa Ghiţă
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DASCĂLI DE IERI, DASCĂLI DE AZI, ŞCOLI DE IERI, ŞCOLI DE AZI 
 

MOTTO: „Învăţătorul trebuie să fie uneori un drum,  

întotdeauna un orizont‖. (Nicolae Iorga) 

 
ub egida acestui motto, s-a desfăşurat în perioada 6-17 

octombrie 2014, la Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu‖ Blaj, 

proiectul educativ „Dascăli de ieri, dascăli de azi, şcoli de 

ieri, şcoli de azi‖. 

Activităţile propuse şi desfăşurate au fost prilejuite de două 

evenimente marcate în această perioadă: Ziua Mondială a 

Educatorului şi sărbătorirea Şcolilor Blajului. 

La 5 octombrie 1966, o Conferinţă Specială Interguvernamen-

tală a adoptat Recomandarea UNESCO privind Statutul Profeso-

rilor, document care – pentru prima data în istorie – a oferit pro-

fesorilor din întreaga lume un instrument care le defineşte drep-

turile şi responsabilităţile. Adoptând acest document, guvernele 

lumii au recunoscut în mod unanim importanţa profesiunii de cadru 

didactic, au recunoscut cât este de important pentru orice societate 

să aibă profesori competenţi, calificaţi şi motivaţi. 

În 1994, UNESCO a inaugurat prima Zi Mondială a Educato-

rilor, pentru a sărbătorii semnarea, în 1966 a Recomandării 

UNESCO privind Statutul Profesorilor. Această zi se sărbătoreşte 

în data de 5 octombrie în peste 200 de ţări, denumirea ei fiind 

World Teachers‟ Day în engleză sau Journée Mondiale des 

Enseignants în franceză. În mai multe ţări, Ziua profesorilor este 

destinată a fi o zi specială, de apreciere a cadrelor didactice. 

La 11 octombrie, s-au împlinit, de asemenea, 260 de ani de la 

deschiderea primelor şcoli sistematice româneşti la Blaj, pe care cel 

care le înfiinţează, episcopul Petru Pavel Aron, le numeşte 

metaforic fântâni ale darurilor. 

Şcolile Blajului au numărat printre iluştrii lor profesori şi pe 

corifeii Şcolii Ardelene, care au susţinut ideea de unitate a 

românilor de pretutindeni, contribuind la trezirea şi dezvoltarea 

conştiinţei naţionale. Activitatea şi rezultatele şcolilor Blajului au 

netezit calea pentru dezvoltarea învăţământului românesc din 

Transilvania, cu toate măsurile restrictive impuse de stăpânirea 

străină. 

Generaţia de la 1848 a făcut ca Blajul să se situeze în centrul 

Revoluţiei, prin adunările de aici (memorabile rămân Adunarea din 

3/15 mai 1848 şi discursul lui Simion Bărnuţiu), care au statuat 

programul politic al românilor din Transilvania. Unii dintre 

revoluţionarii de frunte şi alţi intelectuali, purtând ideile Şcolii 

Ardelene şi spiritul şcolilor de la Blaj, au trecut munţii şi au contri-

buit la dezvoltarea învăţământului în celelalte provincii româneşti.  

Pentru a contribui la promovarea rolului şi imaginii pozitive a 

dascălilor, dar şi la informarea cu privire la trecutul şcolilor Blajului 

şi rolul lor în istoria locală şi naţională, cadrele didactice ale şcolii 

noastre, în parteneriat cu alte instituţii locale, au propus elevilor 

activităţi interesante şi variate, adecvate particularităţilor de vârstă. 

Astfel, cei mai mici dintre şcolari au vizitat pentru prima dată 

biblioteca şcolii, confecţionând şi expunând semne de carte. Elevii 

ciclului primar au participat la activităţi prin care au evocat chipuri 

de dascăli din literatura română şi universală, au învăţat poezii şi 

cântece despre carte, şcoală sau învăţători. Tot pe această temă au 

fost realizate desene, colaje şi afişe, grupate în expoziţia „Şcoala 

mea dragă‖. 

Elevii de gimnaziu au vizitat Biblioteca Municipală „Şcoala 

Ardeleană‖ şi Muzeul de Istorie „Augustin Bunea‖ din Blaj, au 

vizionat PPS-ul „Şcolile Blajului – prezent, trecut şi viitor‖ şi filmul 

„Toma Cocişiu‖, au participat la dezbaterea „Şcoala Ardeleană – 

locul ei în istoria şi cultura naţională‖ şi au realizat recitalul de 

poezie şi evocare „Şcolile Blajului în literatură‖. 

Prin aceste activităţi, am încercat să stimulăm curiozitatea şi 

interesul elevilor pentru importanţa şcolii şi a dascălilor în viaţa 

oricărui om, să le dezvoltăm copiilor dragostea şi preţuirea pentru 

cei care îi educă, dar şi să le oferim alte oportunităţi de a-şi petrece 

timpul în şcoală, alături de educatorii lor, în afara spaţiului, 

oarecum formal şi rigid al orelor de curs. 

Mihaela Petru 
 

ZIUA ŞCOLII GIMNAZIALE „ION BIANU” VALEA LUNGĂ 
 

n data de 14 octombrie 2014, Şcoala Gimnazială „Ion Bianu‖ 

Valea Lungă a sărbătorit Ziua Şcolii, ajunsă la cea de-a V-a ediţie. 

Ca în fiecare an, la acest eveniment au participat, în calitate de 

invitaţi, oficialităţi, părinţi, foşti elevi şi, nu în ultimul rând, cadre 

didactice pensionate din şcoală.  

Programul a început la ora 10:00, cu primirea invitaţilor într-un 

cadru festiv, de către elevi îmbrăcaţi în frumosul strai popular. S-au 

vizitat sălile de clasă, laboratoarele, Centrul de Documentare şi 

Informare, precum şi Sala de festivităţi a şcolii, amenajată într-o fostă 

pivniţă. Aici, cadrul festiv a fost întregit prin expoziţii cu lucrări ale 

elevilor, având ca tematică toamna. Bineînţeles că acum a venit 

rândul micilor artişti, elevii şcolii noastre, care, sub îndrumarea 

cadrelor didactice, au pregătit un program artistic deosebit. Aplauzele 

au fost răsplata lor atunci când au recitat poezii, au interpretat scenete, 

au dansat dansuri moderne, au cântat cântece în limba română şi 

engleză, dar şi cântece populare, acompaniate de instrumente. În 

paralel, au avut loc şi activităţi sportive la care au fost antrenaţi elevii 

şi profesorii şcolii.. Ne-am simţit onoraţi de prezenţa primarului 

comunei Valea Lungă, care a sprijinit necontenit şcoala, atât în 

demersurile de modernizare, cât şi în activităţile şcolare şi 

extraşcolare. Manifestarea a continuat cu Simpozionul Ion Bianu, 

desfăşurat în sala CDI. Aici câţiva elevi au prezentat aspecte din viaţa 

şi activitatea lui Ion Bianu, pentru ca toţi cei prezenţi să-l cunoască pe 

cel care este patronul spiritual al instituţiei noastre. 

În această atmosferă de sărbătoare a avut loc şi o lansare de carte, 

având ca titlu „Episcopul Vasile Aftenie – însemnătatea sa pentru 

neamul românesc”. Autorul, pr. prof. dr. Anton Moisin, a vorbit cu 

emoţie despre personalitatea episcopului Vasile Aftenie, născut în 

satul Lodroman, ce aparţine comunei Valea Lungă. Printre invitaţi s-a 

aflat şi o nepoată a episcopului, Maria Aftenie, care a primit din 

partea domnului primar diploma de Cetăţean de Onoare, acordată 

post-mortem, episcopului Vasile Aftenie. Momente emoţionante 

ne-au oferit cuvântările foştilor dascăli ai şcolii, precum şi cel al 

doamnei Silvia Pop, preşedinte al Asociaţiunii ASTRA, 

Despărţământul „Timotei Cipariu‖ Blaj. 

Invitaţii au fost poftiţi apoi în curtea şcolii unde avea loc târgul 

tradiţional de produse confecţionate de elevi. Micii meşteri au fost 

îndrumaţi de doamnele învăţătoare să creeze produse originale, iar 

efortul şi talentul lor nu au rămas nerăsplătite. Acest eveniment este 

cel mai aşteptat de către elevi, deoarece le oferă ocazia de a-şi dovedi 

creativitatea şi le dezvoltă spiritul întreprinzător şi competitiv. 

La final, a fost completată Cartea de onoare a şcolii cu gânduri 

ale celor prezenţi la sărbătoare şi mesaje de suflet, care vor fi un izvor 

de încântare pentru generaţiile viitoare. 

Mulţumim din suflet tuturor celor prezenţi la acest ceas de 

sărbătoare, le dorim sănătate, bucurii şi o viaţă cât mai lungă. 

Aşadar, considerăm că evenimentul a fost apreciat de toţi cei care 

au participat, iar felicitările se îndreaptă spre doamna directoare, prof. 

Oneţ Ana-Maria şi spre toate cadrele didactice care s-au implicat în 

realizarea lui. 

Prof. Rotar Camelia 

S 

Î 



Astra blăjeană, nr. 4 (73), decembrie 2014 

 

80 

ŞEDINŢA FESTIVĂ A SOCIETĂŢII DE LECTURĂ „RADU BRATEŞ” 
 

uni, 27 octombrie 2014, la Colegiului 

Naţional „I. M. Clain‖ Blaj, s-a desfăşurat 

Şedinţa festivă a Societăţii de lectură 

„Radu Brateş‖, sub auspiciile omagierii 

ambasadorului, scriitorului şi publicistului Ion 

Brad, preşedintele onorific al societăţii, la 85 de 

ani. 

Domnul director, prof. Ioan Tomoiagă, a avut 

bucuria de a adresa un călduros cuvânt de 

întâmpinare tuturor participanţilor la acest 

eveniment festiv şi distinşilor invitaţi: scriitorul şi 

jurnalistul Dan Mircea Cipariu, preşedintele 

secţiei de poezie a USR, filiala Bucureşti, 

scriitorul Ion Brad şi prof. univ. dr. Ion Buzaşi. 

La această activitate a Societăţii de lectură 

„Radu Brateş‖ au participat cu mare interes: cadre 

didactice active şi pensionare, preoţi, părinţi şi numeroşi 

elevi, cărora li s-au alăturat reprezentanţi ai instituţiilor 

locale şi ai asociaţiilor culturale (Muzeul de Istorie 

„Augustin Bunea‖ – dir. Simona Frâncu, ASTRA Blaj 

– preşedinte Silvia Pop, Centrul cultural „Jacques 

Maritain‖ – pr. conf. univ. dr. Ioan Mitrofan). 

Programul reuniunii festive a Societăţii de lectură 

„Radu Brateş‖ a debutat cu discursul de inaugurare al 

preşedintelui societăţii – Giorgiana Stanciu, elevă în 

clasa a XII-a IB, care şi-a încurajat colegii să exploateze 

misterele din universul fascinant al literaturii şi să 

respecte modelele consacrate pentru a avea un reper 

autentic al valorii: „Consider că societatea de lectură se 

conturează tot mai mult ca un spaţiu favorabil 

manifestării spiritului creator, oferindu-ne modele 

demne de urmat ale literaturii contemporane şi, în 

acelaşi timp, ocazia de a interacţiona cu oameni 

distinşi ai generaţiilor anterioare‖. A urmat un moment 

liric din creaţiile elevilor susţinut de: Ioana Vintilă (VII 

B), Adelina Deva (VII A), Cristiana Jeler (IX A) şi 

Giorgiana Stanciu, având acompaniamentul muzical 

realizat la nai de Ligia Muntean şi la chitară de 

Cristiana Jeler. Un mănunchi de emoţii autumnale au 

transmis, prin lectura unor creaţii melancolice, elevele 

Raluca Frăţilă (IX D) Timpul…şi Antonia Handrea (IX 

D) – O geană de lumină, în timp ce Veronica Isailă (IX 

D) a realizat o prezentare PPT – Toamna, un basm al 

eternităţii, pe aceeaşi temă, un joc de sunet, culoare şi 

imaginaţie. Elevele au fost îndrumate cu multă dăruire 

de cadre didactice implicate, care apreciază şi valorifică 

arta cuvânt: Claudia Oancea-Raica, Iulia Tarko şi 

Carmen Simu. Publicul a fost încântat de surpriza 

muzicală a Ioanei Mărginean (IX F), care a interpretat 

melodia Bădiţă de pe Târnavă, prof. coordonator 

Adrian Solomon.  

Publicul a apreciat momentul de recitare cu selecţii 

din antologia lirică De la Pănade la Blaj, Ion Brad 

pregătit de elevi de la Liceul Teologic Gr.-Catolic „Sf. 

Vasile cel Mare‖: Luchini Roberto (XII) – Părintelui 

Alexandru – Reîntemeietorul, Aldea Roxana şi Szocacs 

Andreea (IX) – Autobiografică, prof. îndrumător 

Simona Pintea. Apoi prof. dr. Angela Groza a susţinut a 

impresionantă evocare a portretului literar al scriitorului 

Ion Brad, reliefând complexitatea preocupărilor sale ca: 

poet, prozator, memorialist şi dramaturg, prin care 

autorul a reuşit să devină un nume cu rezonanţă în 

peisajul literaturii actuale. Poetul Dan Mircea Cipariu a 

realizat prezentarea antologiei lirice: De la 

Pănade la Blaj, după care a urmat Laudatio 

ION BRAD: 

prof. univ dr. Ion Buzaşi, prof. Natalia 

Comşa, prof. Silvia Pop, prof univ. dr. Vasile 

Frăţilă şi multe alte intervenţii din public. 

Şedinţa festivă a Societăţii de lectură „Radu 

Brateş‖ deschide seria următoarelor activităţi ce 

se vor desfăşura lunar, având ca scop nobil 

dezvoltarea gustului estetic, a orizontului de 

lectură şi, nu în ultimul rând, a creativităţii 

elevilor care iubesc literatura. 

 

Claudia Oancea-Raica 

 

L 
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MANIFESTĂRI ASTRA 
 

ADUNAREA GENERALĂ ASTRA, 17-19 OCTOMBRIE 2014 

 
n perioada 17-19 octombrie 2014, Despărţămintele 

ASTRA din întreaga ţară şi Republica Moldova, au 

participat la cea de a 109-a Adunare generală a 

Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi 

Cultura Poporului Român, desfăşurată la Reghin. 

Întâlnirea a fost organizată de: ASTRA, Primăria 

Municipiului Reghin, Consiliul local Reghin şi 

Despărţământul Reghin al ASTREI.  

În prima zi a manifestărilor, până la orele amiezii, 

oaspeţii au fost primiţi la Primărie, apoi au vizitat 

fabrica de instrumente muzicale Hora şi principalele 

obiective turistice ale oraşului. Deschiderea festivă a 

Adunării Generale a Asociaţiunii ASTRA a avut loc 

sâmbătă 18 octombrie, în Sala Mare a Casei Municipale 

de Cultură „Dr. Eugen Nicoară‖. 

După intonarea Imnului naţional şi Imnului Astrei, 

au transmis mesaje de „Bun venit‖: profesorul Marin 

Şara, preşedintele Despărţământului ASTRA Reghin, 

doamna ec. Maria Precup, primarul municipiului 

Reghin şi prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedinte al 

ASTREI. 

Au luat cuvântul: preşedintele Academiei Române –

Acad. Ionel Valentin Vlad, prefectul Vasile Oprea, de la 

Arhiepiscopia Albei – Înaltpreasfinţitul Părinte 

Arhiepiscop dr, Irineu al Alba Iuliei, iar din partea 

Episcopiei Greco – Catolice a Oradiei – Preasfinţitul dr. 

Virgil Bercea, deputatul Vasile Gliga, din Rep. 

Moldova, primarul din Feştenita, Nicolae Tudoreanu, 

din partea Despărţămăntului Astra „Buzăul Ardelean―, 

prof. Corina Bărăgan. 

Secţiunea de comunicări a fost deschisă de 

profesorul Sabin Urzică cu o istorie a Reghinului. 

Vicepreşedintele Academiei Române şi preşedinte al 

Astrei Braşov – acad. Alexandru Surdu a susţinut 

comunicarea intitulată „Educaţia naţională în activitatea 

de azi şi de mâine a Astrei‖ şi a trasmis salutul şi 

domnul Teodor Ardelean –Directorul Bibliotecii 

Judetene „Petre Dulfu― Baia Mare. 

Profesorul Marin Şara a susţinut lucrarea Activitatea 

Despărţământului ASTRA Reghin de-a lungul 

vremurilor şi prof. univ. dr. Dumitru Acu a vorbit 

despre Elemente de Strategii Durabile în activitatea 

Asociaţiunii ASTRA. 

Au urmat comunicări în plen susţinute de: prof. 

univ. dr. Victor Grecu, lector univ. dr. Maria Bud, prof. 

univ. dr. Cornel Sigmirean (Universitatea Petru Maior 

din Târgu-Mureş), profesor Ioan Seni (Despărţământul 

Astra Năsăud), prof. dr. Traian Cepoiu de la 

Despărţământul Astra -„Buzăul Ardelean―, ec. Dumitru 

Borţan, prof. Areta Moşu (Despărţământul Astra‖ 

Mihail Kogălniceanu― Iaşi), prof. Romulus Berceni de 

la Astra Năsăud, Lazăr Lădariu, Ludmila Ionaş, 

Octavian Zelinski, Silvia Pop, Ana Hinescu, Diana 

Tocaciu, Mircea Daroşi, Corneliu Filip şi Maria Barbă. 

Seara de sâmbătă s-a încheiat cu Balul Astrei.  

Duminică 19 octombrie, participanţii prezenţi la 

liturghia arhierească oficiată în Biserica Sfânta Treime 

din Reghin de către Înaltpreasfinţitul arhiepiscop Irineu 

al Alba-Iuliei, urmată de o slujbă de pomenire a 

înaintaşilor.  

Din judeţul Alba au participat, Despărţământul 

Astra „Timotei Cipariu „Blaj, reprezentat de 

preşedinte prof. Pop Silvia şi vicepreşedinte Hinescu 

Ana, Despărţământul Astra „Ovidiu Hulea“ Aiud, 

reprezentat de preşedinte prof. Despina Stanciu şi 

vicepreşedinte prof. Georgescu Gheorghe, 

Despărţământul Astra „Iosif Şterca Suluţiu“ 

Abrud-Cîmpeni, reprezentat de preşedinte prof. Ana 

Maria Motora şi vicepreşedinte Chira Viorel 

„Despărţământul Astra „Ioan Neagoe“ 

Stremţ-Teiuş, reprezentat de preşedinte ec. Cristian 

Florin Bota şi vicepreşedinte prof. Daniel Tiutiu, 

Despărţământul Astra „Eugen Hulea“ Alba Iulia, 

reprezentat de preşedinte prof. Gligor Udrea şi profesor 

Sebastian Bazilescu Despărţământul Astra 

„Ampeia“ Zlatna, prin preşedintele său, Mircea Ştefan 

Grava şi reprezentanţi ai noului Despărţământul Astra 

„Vasile Moga“ Sebeş, reprezentat de preşedinte 

Mihai-Octavian Groza şi secretar Ioan Opincariu. 

 

ec. Cristian Florin Bota 
preşedintele Despărţământul Astra „Ioan Neagoe“ 

Stremţ-Teiuş  
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REZOLUŢIA  
celei de a 109-a Adunări Generale a Asociaţiunii ASTRA, care a avut loc la Reghin, judeţul Mureş, în zilele de 17-19 octombrie 

2014, reunind 160 delegaţi din 43 de despărţăminte(filiale), din România şi din afara graniţelor ţării, precum şi reprezentanţi ai 

altor instituţii şi societăţi culturale din ţară şi străinătate (Academia Română, Arhiepiscopia Ortodoxă a Albei, Episcopia Greco- 

catolică a Oradei etc). 

 

articipanţii au elaborat şi aprobat în unanimitate 

următoarea 

REZOLUŢIE 
Asociaţiunea ASTRA, una dintre cele mai vechi şi mai 

prestigioase asociaţii culturale a societăţii civile româneşti, 

adaptată cerinţelor contemporaneităţii, continuă lărgirea bazei 

ei organizatorice, prin constituirea de noi despărţăminte şi 

cercuri astriste, în ţară şi în cadrul comunităţilor româneşti, de 

dincolo de graniţele ţării. 

Din dezbaterile care au avut loc s-au desprins propuneri, 

sugestii şi iniţiative, pe care Adunarea Generală le-a adoptat, 

şi se consideră îndreptăţită să se pronunţe asupra unor 

probleme care macină societatea românească. 

1. Asistăm cu îngrijorare la continuarea tulburărilor din 

spectrul politic, cu fenomene de tip disociativ, ce pot fi de 

multe ori înţelese ca o expresie a disoluţiei autorităţii de stat. 

Consecinţele acestei percepţii conduc la scăderea respectului 

faţă de valorile naţionale, la slăbirea sentimentului de 

solidaritate în apărarea demnităţii românilor, cu rezultate 

dramatice pentru poporul nostru pe termen mediu şi lung. Cu 

atât mai mult cu cât cultivarea valorilor şi tradiţiilor naţionale 

este factor ce stimulează integrarea organică în structurile 

contemporane europene, ştiut fiind că fiecare comunitate 

naţională vine cu zestrea ei specifică, îmbogăţitoare a culturii 

universale. 

În acest context, Asociaţiunea ASTRA îşi asumă 

responsabilitatea de a se implica în stăvilirea haosului care a 

cuprins societatea noastră, datorită, în principal, inexistenţei 

de peste 20 de ani a unei strategii naţionale, clare şi coerente, 

cu privire la dezvoltarea şi progresul românilor şi a României 

la standarde europene. 

Depăşirea acestei stări cu caracter vicios obligă la o 

atitudine responsabilă, din partea tuturor cetăţenilor, faţă de 

lipsa de preocupare a factorilor de decizie politică, pentru 

elaborarea de politici de dezvoltare sectoriale în domeniul 

economiei, culturii, învăţământului, sănătăţii, securităţii 

naţionale, organizării regionale etc, pentru evoluţia firească a 

României în consens cu cea a ţărilor Uniuni Europene. 

2. În cadrul societăţii civile româneşti, Asociaţiunea 

ASTRA cu zestrea şi experienţa ei de peste 150 de ani, îşi 

asumă îndatorirea de a combate confuziile propulsate de unele 

cercuri interne şi internaţionale interesate, de a tulbura şi a 

propovădui indiferentismul şi pasivitatea. Acestea au cuprins 

multiple segmente ale existenţei noastre, datorită lipsei de 

perspectivă şi de criterii fundamentale în progresul ţării, 

pentru a face faţă provocărilor lumii contemporane. 

Combaterea defetismului, latenţei în gândire şi acţiune, a 

corupţiei, jafului, toxicomaniei, a analfabetismului, a 

iredentismului, şi a altor fenomene care împiedică mersul 

firesc în tiparele contemporane, sigure şi demne ale poporului 

român, fac parte integrantă din programul ASTREI. 

Cultivarea şi apărarea limbii, a istoriei şi culturii 

româneşti va constitui preocuparea constantă a Asociaţiunii 

ASTRA, care se socoteşte îndreprtăţită să se implice în 

păstrarea şi cultivarea limbii române, a valorilor morale şi 

materiale ale neamului românesc şi implicit a ţării. 

3. Prin tradiţia ei, Asociaţiunea ASTRA este solidară cu 

soarta românilor de pretutindeni şi sprijină cu toată fermitatea 

afirmarea identităţii naţionale şi a drepturilor fireşti ale 

românilor oriunde s-ar afla. O preocupare atentă o manifestă 

pentru românii din Ucraina, din Serbia, şi în special din valea 

Timocului, din Bulgaria şi din Ungaria. Nu trebuie să uităm 

de comunităţile de români constituite în număr mare în ţările 

europene şi dincolo de Atlantic, pentru respectul drepturilor şi 

demnităţii lor, în raport cu cetăţenii ţării de origine, mai ales 

că România are cea mai mare emigraţie din ţările europene. 

4. Un loc aparte în activitatea ASTREI, prezente şi 

viitoare îl are problema Basarabiei. Merită apreciat sprijinul 

concret pe care Asociaţiunea la dat românilor din această 

veche provincie românească, încă din 1994, pentru dreptul 

sacru al folosirii limbii şi cultivării istoriei strămoşeşti, pentru 

păstrarea credinţei şi a obiceiurilor româneşti, a valorilor 

morale şi materiale moştenite. Asociaţiunea ASTRA s-a 

aplecat de la început asupra învăţătorilor, profesorilor şi 

preoţilor, din această parte de ţară, vizând educarea elevilor şi 

studenţilor, şi prin intermediul lor al familiilor, în spiritul 

culturii unitare şi al solidarităţii româneşti, pregătind terenul 

prielnic pentru unificarea şi desăvârşirea ei. Un rol decisiv 

l-au avut înfiinţarea şi activitatea rodnică a despărţămintelor şi 

cercurilor astriste şi taberele pentru elevi şi studenţi „Acasă la 

noi‖. 

5. O dominantă în activitatea ASTREI o constituie starea 

învăţământului românesc şi urgentarea depolitizării lui. 

Desele schimbări de curiculă întârzie definitivarea unei 

curicule moderne pe termen mediu şi lung, cu stabilirea unor 

etape de analiză şi corectare a evoluţiei, precum şi a eficienţei 

învăţământului românesc. Asociaţiunea ASTRA, prin 

membrii săi, cadre didactice din mediul universitar şi 

preuniversitar, conştientă de degradarea constantă a 

învăţământului de toate gradele, consideră necesară 

implicarea sa în vederea revigorării actului educativ, al tinerei 

generaţii, dar nu numai. Oricât se pierde prin influenţa 

negativă a politicului se poate recâştiga prin cultură. 

6. Consecventă idealurilor sale închinate neamului 

românesc, Asociaţiunea ASTRA va continua cinstirea 

memoriei înaintaşilor ei, a eroilor şi personalităţilor culturii şi 

ştiinţei româneşti. Astfel, va continua publicarea unor 

monografii ale despărţămintelor şi personalităţilor astriste. Va 

organiza manifestări ştiinţifice, editarea de publicaţii, 

montarea de plăci memoriale şi ridicarea unor monumente, 

ştiut fiind faptul că un popor fără monumente este dat 

pierzării. 

7. Reiterăm obiectivul nostru constant de revitalizare a 

satului românesc, prin reactivarea căminelor culturale şi a 

bibliotecilor săteşti, organizarea evenimentelor pentru 

cinstirea eroilor, personalităţilor, a faptelor marcante din 

istoria românilor, atât în sate cât şi în oraşele ţării, în scopul 

păstrării solidarităţii şi conştiinţei naţionale. În acest context 

susţinem modernizarea şi rentabilizarea agriculturii, prin 
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dezvoltarea micilor gospodării (ferme) individuale, baza 

bogăţiei şi a prosperităţii ţărănimii române. 

8. Colaborarea cu O.N.G-urile performante, cu profil 

asemănător cu cel al Asociaţiunii, în vederea finanţării şi 

implementării proiectelor culturale, precum şi încheierea de 

parteneriate în organizarea şi finalizarea unor manifestări şi 

proiecte culturale de interes local, regional şi naţional. 

9. Asociaţiunea ASTRA rămâne fidelă înaintaşilor săi, 

practicând ecumenismul şi voinţa de unitate creştină, 

solicitând mai departe participarea efectivă şi unitară a celor 

două biserici surori, ortodoxă şi greco-catolică, la evenimente 

importante creştine şi naţionale. Poporul român are nevoie de 

ajutorul ambelor biserici, în drumul României pentru unitate, 

progres şi prosperitate. 

10. Asociaţiunea rămâne fidelă principiulu ei, de 

colaborare strânsă cu Academia Română, cu instituţiile 

universitare şi şcolare, dar şi cu alte foruri ştiinţifice din ţară şi 

din străinătate. 

11. Asociaţiunea ASTRA continuă demersurile pe lângă 

instituţiile statului îndrituite de lege, pentru măsuri concrete 

care să asigure păstrarea identităţii naţionale a românilor şi a 

valorilor lor, culturale şi spirituale, în judeţele Harghita, 

Covasna şi Mureş, dar şi în alte localităţi cu majoritate 

maghiară. Numai printr-o politică echilibrată, dar fermă a 

statului, românii din aceste localităţi nu trebuie să mai trăiască 

cu stigmatul de minoritari, fiind stresaţi, dezavantajaţi şi lipsiţi 

de apărare în propria ţară. Statul român să combată energic 

orice formă de drepturi colective şi enclavizare, pe criterii 

etnice, pe teritoriul României. 

. 12. Biroul Asociaţiunii şi preşedinţii despărţămintelor 

vor continua identificarea proprietăţilor astriste confiscate de 

statul comunist şi vor depune toate eforturile legale pentru 

restituirea patrimoniului ASTREI, patrimoniu care aparţine 

românilor transilvăneni, ei fiind proprietari de drept 

succesoral. Numai cu patrimoniul recuperat Asociaţiunea 

ASTRA are asigurate independenţa şi fondurile şi mijloacele 

băneşti pentru implementarea programelor astriste. 

Asociaţiunea ASTRA cultivă valorile durabile româneşti, 

având experienţa acumulată de peste 150 de ani, şi rămâne 

unul dintre cei mai de seamă vectori ai prosperităţii şi 

progresului societăţii civile româneşti, stabilindu-şi strategia şi 

priorităţile în consens cu marile provocări ale societăţii 

româneşti contemporane. 

 
Reghin, 17-19 octombrie 2014 

Dumitru Acu 
 

90 DE ANI DE LA DESCHIDEREA PRIMEI  

ŞCOLI NORMALE DE FETE LA BLAJ (15 OCTOMBRIE 1924 – 15 OCTOMBRIE 2014)  

 
n opinia mea, vocaţia de dascăl 

este una de excepţie. A 

împărtăşi din cunştinţele şi din 

entuziasmul tău, a modela vise, a 

deschide noi orizonturi şi a insufla 

dorul de carte unor învăţăcei nu 

poate fi decât ceva excepţional. 

Atâtea generaţii ce s-au perindat 

de-a lungul timpului au fost 

beneficiarele acestui transfer de 

informaţii, emoţii, modelări şi 

remodelări, încât profesia de 

dascăl nu poate fi decât apreciată, 

reanalizată şi aşezată pe un piedestal în ierarhia valorilor 

actuale ale societăţii contemporane. 

Cu ocazia implinirii a 90 de ani de la deschiderea primei 

Şcoli Normale de fete, la Colegiul Naţional „Inochentie Micu 

Clain‖ s-a organizat un simpozion la care au fost prezenţi: 

reprezentanţii conducerii instituţiei de învăţământ, prof. Ioan 

Tomoiagă şi prof. Rodica Jeican, viceprimar – prof. Livia 

Mureşan, prof. Natalia Comşa şi prof. Silvia Pop. Această 

manifestare dedicată învăţământului pedagogic blăjean a 

reprezentat un viu interes pentru publicul format din cadre 

didactice şi elevi de la profilul pedagogic, fiind preluată în 

cadrul Ştirilor de la Alba TV, prin director Teo Pop. 

Cuvântul de deschidere i-a revenit domnului director, 

prof. Ioan Tomoiagă, care a realizat un scurt istoric al Şcolilor 

Blajului şi a vorbit despre eforturile de a promova la Colegiul 

Naţional „I. M. Clain‖ o educaţie de calitate, bazată pe 

valorile tradiţionale, dar deschisă şi spre inovaţie prin 

racordarea învăţământului românesc la spiritual european. 

Apoi a luat cuvântul d-na viceprimar, prof. Livia Mureşan, ce 

a dat asigurări în ceea ce priveşte existenţa unei bune 

colaborări între şcoală, primărie şi consiliul local. Domnia sa 

a evidenţiat nevoia imperioasă de 

a redescoperi vocaţia de învăţător, 

pentru că „dascălul este cel care ne 

ajută să devenim oameni‖. 

Doamna prof. Natalia Comşa şi-a 

intitulat intervenţia Octombrie la 

Blaj deoarece toţi înaintaşii au 

respectat data de 11 Octombrie, 

când la Blaj au fost deschise 

primele şcoli sistematice, de un 

grad mai înalt din Transilvania, cu 

limba de predare româna, iar la 

final a rostit un cald îndemn: „Să 

nu obosiţi niciodată pentru a-i preacinsti pe înaintaşi cărăra li 

se cade nemăsurată laudă pentru faptele lor…‖ Dir. adj., prof. 

Rodica Jeican a prezentat Proiectul de mobilitate – Abilităţi şi 

competenţe practice europene în pregătiea viitorilor dascăli, 

domeniul Formare Profesională, care a fost aprobat şi finanţat 

din fondurile aferente Programului Erasmus+. Acesta a fost 

implementat pentru a li se oferi elevilor de la profilul 

pedagogic al Colegiului Naţ. „I. M. Clain‖ o racordare la 

valorile culturii şi civilizaţiei europene şi din nevoia stringentă 

de a modela dascăli cu viziune, bine pregătiţi, capabili să 

aducă modificări şi schimbări în funcţie de standardele UE şi 

de cerinţele actuale ale societăţii contemporane. La final, d-na 

prof. Silvia Pop a realizat o emoţionantă evocare a 

învăţământului blăjean, care îşi are începutul în opera 

Corifeilor Şcolii Ardelene – de atunci şi până azi, efortul e 

neîntrerupt, dăruirea este aceeaşi… „,Spune cum e 

învăţătorul, că aşa este poporul‖. 

 

Claudia Oancea-Raica 
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ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ „ASTRA” A DESPĂRŢĂMÂNTULUI 

„TIMOTEI CIPARIU „BLAJ 
 

ntr-o însorită zi de vineri, 07 noiembrie 

2014, Asociaţiunea Transilvană pentru 

Literatura şi cultura Poporului Român – 

ASTRA, Despărţământul „Timotei 

Cipariu‖, Blaj în colaborare cu Primăria şi 

Consiliul Local al comunei Cergău Mare şi 

Cercul Astra „Aron Cotruş‖, Cergău Mare a 

organizat Adunarea generală anuală a 

Despărţământului „Timotei Cipariu‖, Blaj. 

Manifestarea s-a desfăşurat în Sala de sport 

a Şcolii gimnaziale „Aron Cotruş‖, Cergău 

Mare, gazde fiind: prof. Mărginean Ion – 

preşedinte Cercul Astra Cergău Mare, 

primar Lenuţa Aldea – membru ASTRA, 

prof. Raşcovici Claudia Maria – directorul 

şcolii, membru Astra. 

Doamna profesor Silvia Pop, preşedintele 

Despărţământului „Timotei Cipariu‖ Blaj al Astrei, 

prof. Ion Mărginean, preşedinte Astra Cergău, şi 

doamna primar Lenuţa Aldea au adresat salutul şi 

cuvântul de bun-venit. 

Lucrările Adunării Anuale „Astra‖, Blaj 

au cuprins: Dare de seamă (2013-2014) – 

prof. Silvia Pop; Raportul financiar – ec. 

Gabriela Cipariu; Raportul Comisiei de 

cenzori – ec. Ioan Şolea; Proiect de 

activitate 2015 –vicepreşedinte Ana 

Hinescu; Realizări şi proiecte ale 

Cercurilor ASTRA – preşedinţi. Au urmat 

discuţii, propuneri, schimburi de idei, 

sugestii. 

Participanţii la adunare au fost, apoi, 

fermacaţi de lansări de carte. Scriitorul Ion 

Popa prezintă a patruzecea carte din cariera 

domiei sale, „Hai- hui prin lume” – Ed. 

Emma Books (2014), împărtăşind audienţei 

scurte momente plăcute, surprinse pentru eternitate cu 

ajutorul cuvântului scris. Arhivista Elena Mihu prezintă 

cartea de dimensiuni impresionabile  

„Vasile Rotaru, martirajul unui preot 

paşoptist” – Editura Astra (2014). 

Impresionantă a fost şi expunerea autoarei, 

care a fascinat ascultătorii prin 

multitudinea datelor, locurilor, a 

documentelor descoperite în activitatea sa. 

Participanţii la Reuniunea Anuală Astra 

au ascultat şi un mic program artistic 

prezentat de micii astrişti ai Şcolii 

gimnaziale „Aron Cotruş‖, Cergău Mare, 

îndrumaţi de profesoarele Nicoară Melania 

şi Petrinca Codruţa.  

Mulţumim tuturor pentru participarea la 

această adunare şi îndemnăm la o continua 

luptă pentru propăşirea culturală. 

 

prof. Raşcovici Claudia-Maria 
prof. Petrinca Codruţa-Elena  
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SPECTACOL DE PRINDEREA POSTULUI CRĂCIUNULUI – 

LA BIIA, 9 NOIEMBRIE 2014, PRIMA EDIŢIE  
 

upă omagierea scriitorului, poetului şi diplomatului 

român Aron Cotruş la Cergăul Mare, în data de 7 

noiembrie 2014, printr-o activitate culturală astristă 

deosebită, duminică, 9 noiembrie 2014, la Biia a avut loc o 

altă activitate culturală organizată de către Despărţământul 

„Timotei Cipariu‖ Blaj, Biserica Ortodoxă şi Cercul ASTRA 

„Ion Bianu‖din Biia, şi anume prima ediţie a Spectacolului de 

prinderea postului de Crăciun.  

Organizat la iniţiativa domnului inginer Grigore Pop, 

membru ASTRA, spectacolul a făcut posibilă întâlnirea 

multor biieni cu oameni din diferite localităţi învecinate, 

precum şi promovarea calităţilor artistice ale unor biieni, 

interpreţi ai muzicii populare şi a grupului folcloric „Pe uliţa 

satului‖din Biia, alături de interpreţi consacraţi ai muzicii 

populare româneşti. 

Biienii au primit cu bucurie să petreacă împreună cu 

personalităţi iubitoare de cultură şi tradiţii, ca: Silvia Pop, Ana 

Hinescu, Ioan Pop – din partea Despărţământului „Timotei 

Cipariu‖ Blaj, preşedinta Cercului ASTRA –Gârbova de Sus, 

preoţii catolici de pe raza comunei, cadre didactice, medici, 

sponsorii activităţii, consilieri locali. 

Deschiderea activităţii culturale s-a făcut prin intonarea 

frumosului Imn al ASTREI, care a emoţionat publicul trezind 

în sufletului tuturor mândria de a fi român.  

Aşa cum spune rugăciunea „Totdeauna lucrul tău/ Să-l 

începi cu Dumnezeu/ Unde-i El cu harul său/ Niciun lucru 

nu-i prea greu‖, activitatea culturală a continuat cu un Te–

Deum, oficiat de preotul paroh Lucian Feşteu împreună cu 

preotul Dumitru Frăcea. 

După oficierea slujbei a început spectacolul prezentat de 

dl Aurel Roman –membru corespondent al ziarului „Unirea‖, 

sonorizarea fiind asigurată de Laurenţiu Zudor, un om 

pasionat de muzică, de instrumentele muzicale şi de tehnica 

sonorizării. 

Grupul folcloric de la Biia a dat startul desfăşurării 

spectacolului. 

 

 
 

 

 

  

Un moment artistic deosebit a pus în valoare aptitudinile 

muzicale, moştenite de la părinţi, ale elevului Adrian Zudor, 

care a încântat audienţa prin interpretarea a două cântece 

populare la orga electronică. Grupul de dans sportiv 

„Majoretele‖ din Blaj a făcut prin mişcările graţoioase şi 

vioaie, prin culoare şi ţinută o surpriză plăcută celor prezenţi. 
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Felicia Pop, profesoară la Şcoala „Ion Agârbiceanu‖ Alba 

Iulia, fiică a satului Biia, cu vocea sa lină şi mângâitoare a 

încântat auzul şi sufletele celor prezenţi cu câteva piese de 

muzică folk. 

 

 
Frumuseţea cântecelor şi costumelor populare a fost adusă 

în scenă de: Adelina Petric, fiică a satului Biia, elevă la 

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain‖ Blaj, o cântăreaţă 

formată la clasa prof. Leontina Pop, care a reprezentat Biia la 

toate concursurile organizate de Cercurile ASTRA din zona 

Blaj încă din clasele primare; Costea Coralia- elevă la 

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain‖ Blaj, aflată pentru 

prima dată la spectacolele organizate la Biia; Ioan Dancu şi 

fiica sa Mădălina, elevă în clasa a VII-a la Şcoala generală 

„Gheorghe Dancu‖ din Biia; Delia Stanciu împreună cu 

formaţia sa din Alba Iulia, fiica Feliciei Pop, nepoata ing. Pop 

Grigore şi a prof. Mărioara Pop; Felicia Pop – care doineşte la 

fel de bine cum cântă şi muzica folk; Mihai Petreuş – un 

cunoscut cântăreţ din Maramureş; Leontina Pop – cunoscuta 

interpretă a cântecelor din folclorul românesc; Ina Todoran – 

frumoasa şi talentata interpretă a cântecului popular de pe 

Târnave, originară din Biia şi Crăciunelu de Jos, care cu mult 

har alături de bunicul său Ionel Todoran au încheiat frumosul 

spectacol cu un grupaj de cântece populare din zona 

Târnavelor. 

 

 

 

 
După spectacol toţi aproape toţi spectatorii au rămas la 

mesele special amenajate pentru a petrece împreună la o masă 

tradiţională, bogată în produse ecologice obţinute pe 

terenurile agricole din Biia. Atmosfera de veselie a fost 

întreţinută de formaţia Deliei Stanciu, combinată cu cea a 

prof. Ilie Blaga din Cenade, Delia Stanciu susţinând un recital 

de cântece populare, alternând din când în când cu câtece de 

voie bună interpreteate de Ioan Dancu. 

A fost minunat! Acest spectacol al ASTREI a unit din nou 

un număr mare de oameni, mândri de valorile culturale şi 

tradiţionale ale românilor. Minunatele costume populare 

purtate de un număr mare de participanţi, covoarele care au 

înfrumuseţat scena au ridicat valoarea spectacolului dându-i 

nota de sărbătoare. Ca toate activităţile organizate de 

Cercurile ASTRA, acest eveniment a pus în valoare tradiţia 

populară şi calităţile deosebite ale poporului român având un 

puternic rol educativ. 

Sper ca următoarele ediţii să unească un număr şi mai 

mare de oameni, care să ducă mai departe frumoasele 

obiceiuri populare, tradiţia, iar cu sprijinul ASTREI să 

promovăm limba română şi cultura – cea mai mare valoare a 

poporului român. 

Prof. Maria Suciu 
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„PĂNADEA CIPARIANĂ” – ÎN MARE SĂRBĂTOARE  
 

m petrecut „ACASĂ‖ la Pănade, satul marelui 

erudit Timotei Cipariu, evocat aşa de frumos 

de poetul George Coşbuc în poezia sa „Non 

omnis moriar‖ „Trei scînduri şi o movilă de glii nu pot 

să ascundă, / Pe-un om iubit de o lume „,pe un om de 

fapte mari / Un neam întreg ce plânge, stă gata să 

răspundă, Că-n veac va recunoaşte cu-o inimă 

profundă Pe marele CIPAR „, două zile fructuoase, 

memorabile închinate satului, a oamenilor vrednici pe 

care i-a dat şi care vor rămâne cu siguranţă în memoria 

şi sufletul tuturor pănăzenilor şi nu numai... 

Prima zi, cea de Sâmbătă 25 octombrie 2014, a 

fost dedicată Zilei satului PĂNADE, ajunsă la ediţia 

a-III-a în 2014, cu ocazia hramului „Sfântului 

Dumitru‖, hramul sfintei noastre biserici, unde oamenii 

satului Pănade şi-au cheamt fiii acasă, la rădăcini ca să 

fie alături de ei, de cei care locuiesc în acest sătuc ales 

de bunul Dumnezeu, încărcat de istorie şi traditie pur 

românească de pe Târnava Mică. Manifestarea a fost 

organizată de PRIMĂRIA şi CONSILIUL LOCAL 

comunei Sâncel în frunte cu primarul ing. Ilie Frăţilă, 

Fundaţia culturală „Fraţi Brad‖ Pănade; Fundaţia 

culturală „Timotei Cipariu‖ Pănade; Cercul ASTRA 

„Timotei Cipariu‖ Pănade care s-au străduit şi-au 

organizat impecabil această zi dedicată satului şi 

oamenilor lui..  

La manifestare au participat consilieri judeţeni, Ioan 

Florea, şi Nicolae Puşcă; prof. Daniela Floroian, 

directoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena‖ Alba, 

prof. Silvia Pop, preşedinte ASTRA Blaj, Ana Hinescu, 

vicepreşedinte – fiică a satului, Sabin Sicoe – directorul 

Şc. Gimnaziale din Ciuruleasa (vechi prieten al satului) 

şi invitaţi de onoare – ambasadorul Ion Brad şi poetul 

Dan Mircea Cipariu. 

Manifestarea s-a deschis cu Parada portului 

popular, având în fruntea alaiului pe Alexandru 

Poşa(de-a lu Gogu) un tânăr imbrăcat în port popular, 

călare pe un frumos armăsar, urmat de o căruţă 

tradiţională, încărcată cu tineri participanţi, în continu-

are fiind înşirate celelalte grupuri folclorice care în faţa 

oficialităţilor au susţinut un scurt moment de virtu-

ozitate din repertoriul lor, fiind răsplătite cu aplauze. 

În centrul satului a avut loc slujba de sfiinţirea a 

Monumentul Eroilor precum şi comemorarea celor 

dispăruţi în cele două războaie mondiale, de către un 

sobor de preoţi, alcătuit din: părintele paroh Daniel 

Coman, părintele Daniel Câmpeanu – fiu al satului şi 

parintele Mircea Maier (fost preot al satului timp de 18 

ani) care au săvârşit cu multă evlavie slujba de 

pomenire a eroilor neamului. Ofialităţile prezente au 

depus coroane şi jerbe de flori la Monument, poetul şi 

prof. Ioan Raţiu a prezentat istoricul acestuia, ridicat în 

anul 1924, de comunitatea locală. 

În fata Monumentul Eroilor, Grupul vocal bărbătesc 

„SÎNCELENII”, condus cu măiestrie de Gheorghe 

Laţiu de ani buni, au interpretat cu patos 

patriotic cântece închinate eroilor martiri 

căzuţi din Pănade pe cele două fronturi, 

ceea ce arată că români ştiu să-şi 

preţuiască înaintaşi. După aceasta, 

activitatea s-a mutat la Căminul Cultural, 

unde d-l Ilie Frăţilă – primar al comunei 

Sâncel a adresat un Cuvânt de bun venit, 

oaspeţilor sosiţi acasă, dând apoi startul 

programului artistic începând cu elevii 

Şcolii cu clasele I-IV din Pănade, în-

drumaţi de educatoarea Raluca Lodroman 

şi de învăţătoarea Oniţa Bărbat, cu un 

program din creaţia poeţilor pănăzeni (I. 

Brad, Alex. Brad, I. Raţiu, Negoită 

Irimie...) şi cântece populare locale, 

scoţând în evidenţă inocenţa vârstei dar şi 

talentul artistic cu care sunt înzestraţi aceşti copii.  

De-a lungul programului au luat cuvântul d-l Ion 

Brad, care a rememorat cu multă nestalgie amintiri 

legate de viaţa satului, a familiei şi a şcolii petrecute aici 

acasă la Pănade precum şi de părintele Mircea Maier, 

care a păstorit acest sat ani buni, de care îl leagă multe 

amintiri şi împliniri pe care le-a trăit aici. Remarc aici 

naturaleţea şi acurateţea interpretativă a venerabilui 

Ioan Frăţilă (Oacă), component al Grupul vocal 

bărbătesc „Sînceleni”, om neaoş al satului care prin 

doina sa, ne-a înduioşat sufletele şi ne-a dus acolo la 

rădăcinile dorului şi ale vieţii. 

Grupul folcloric „JUNII BLAJULUI”, al Clubului 

elevilor din Blaj instructor prof. Florin Vasinc, format 

din elevi ai Blajulu şi satelor inconjuratoare, au susţinut 

un program plin de virtuozitate, în care s-au împletit 

jocurile populare româneşti, „jiana‖, „haţegana‖ ori 

dansurile de pe Târnave, scoţând în evidenţă ritmul şi 

acurateţa lor, vivacitatea cu splendoarea costumelor 

populare purtate. 

A 
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Grupul folcloric „DORUL CHICUIULUI” – 

Pănade, în spiritul lor de conservatori ai dansului şi 

melosului local, conduşi de înv. Maria Zereş, au evoluat 

cu specificul lor tradiţional, remarcând ritmul dansurilor 

interpretate şi cântecele lor arătându-şi dragostea faţă de 

satul lor natal precum şi melodiile interpretate cu mult 

suflet de Poşa Anica (Nica lu Bălanu) şi Ana Zereş. 

Pe scena Căminului Cultural au evolat apoi două 

tinere speranţe ale cântecului popular din Ardeal, 

Denisa Bărbat, cu părinţi cu origini de aici de la Pănade 

(de-a lui Sentea), absolventă a Şcoli Populare de Artă 

„Augustin Bena‖ Alba Iulia, prof. Leontina Fărcaş, un 

glas care promite, un talent autentic, cu un timbru vocal 

deosebit şi ţinută artistică remarcabilă, şi Coralia Maria 

Costea, elevă a Colegiului Pedagogic din Blaj, fiică a 

preotului greco-catolic Costea din Dumbrăveni (de loc 

din Spini/ Lunca Târnavei) iar mama din Sîncel, cu 

certe calitâţi interpretative, cu un melos cules de pe 

valea Tîrnavelor 

Familia Iusti şi Elena EDVEŞ, o familie de artisti 

desăvârşiţi, la o vârstă respectabilă, care prin melodiile 

interpretate, specifice Văii Târnavelor, dau acestora un 

aer tradiţional, specific satului românesc di Ardeal, fiind 

îtodeauna prezenţi la chemările satului. 

Tonusul muzical şi acompanianistic a 

întregii activităţi a fost asigurat de 

formaţia „CRISTAL” – Blaj – formată 

din prof. Ilie Blaga- Cenade, acordeon, 

Ioan Frăţilă, saxafon şi Emil Macarie- 

taragot, un grup instrumentist tot mai 

închegat, care îşi arată valoarea prin 

profesionalismul fiecărui component, care 

interpretează cu dezinvoltură sârbe, jiene, 

hore, haţegane,...dar şi acopaniază cu 

fineţe solişti de muzică populară.Această 

acţiune a fost condusă şi moderată de 

acest rapsod popular al Pănăzii, Gheorghe 

Zereş, un adevărat artist, care a ştiut să 

îmbine poezia cu cântecul, dând culoare şi 

strălucire manifestării, fiind sprijinit 

îndeaproape de d-l viceprimar Gheorghe Poşa – Ghicu, 

care s-a implicat trup şi suflet pentru ca această acţiune 

a satului, să fie la înălţime, ceea s-a şi întâmplat.  

Ziua de duminică, 26 octombrie 2014, a fost 

închinată sărbătoririi fiului său cel mai drag şi preţuit, 

diplomatul şi scriitorul Ion Brad, ajuns la venerabila 

vârstă de 85 de ani. un omagiu adus de contemporani,şi 

cinstire a acestui mare deschizător de drumuri şi 

realizator a unei opere literare monumentale, intrat 

definitiv în Panteonul literaturii române. La Căminul 

Cultural din satul Pănade, comuna Sâncel, judeţul Alba, 

a fost lansat şi prezentat volumul „Ion Brad, de la 

Pănade la Blaj‖, Editura Buna Vestire (Blaj), o 

antologie lirică de Dan Mircea Cipariu care a afirmat: 

„Sunt tare bucuros că sunt în satul Cipăreştilor, al 

mamei mele şi al copilăriei mele, pentru a-l sărbători, la 

85 de ani de viaţă, pe scriitorul şi ambasadorul Ion 

Brad, o personalitate polivalentă care va rămâne în 

istoria noastră literară şi în istoria României din ultimii 

50 de ani. Poemele din această nouă antologie a 

poetului Ion Brad sunt şi lirice, şi sensibile, şi iradiind 

un cult al familiei şi al prieteniei cu care nu ai cum să nu 

empatizezi. Mă leagă de domnul Brad şi rezonanţa 

înaltă pentru poezie, şi legături de suflet cu un spaţiu de 

poveste şi nostalgie, satul Pănade‖. 

Cu nostalgie pre nostalgie călcând, ni se dezvăluie, 

la lumina unor vechi manuscrise ori prin pâlpâirea unor 

opaiţe din vremuri chezaro-crăieşti, o profundă şi 

sensibilă geografie interioară şi poetică pe care putem 

să o numim Ţinutul de Sus şi de Jos Ion Brad. Un 

ţinut care se întinde din Pănade până la Blaj şi de acolo 

până la nevoia de a atinge stelele. Un ţinut interior care 

se deschide cititorului cu un poem-priveghi, „Mamei‖, 

din 1953, un poem care va marca liniile de forţă şi de 

sensibilitate poetică ale lui Ion Brad. În primul rând, o 

irepresibilă nevoie de son romantic, cu spaţiul 

nedelimitat între vis şi realitate, între vitalitatea naturii şi 

cea a livrescului. Un ţinut ideatic care îşi pune drept 

hotar de creaţie poetică un splendid lamento liric, 

„Fotografii de familie‖, scris în 2010, în care ni se 

prezintă ultima ieşire din scenă a personajelor din 

mitologia subiectivă – „De la Pănade la Blaj‖. După ce 

au fost portretizaţi şi evocaţi ca într-o „pădure de 

neamuri‖, la casa părintească se perindă toţi cei 

apropiaţi sufleteşte poetului pentru a fi săvârşită 

numărătoarea destinului ce se arată tot mai himerică. 

Sunt, astfel, în Ţinutul de Sus şi de Jos Ion Brad, 73 de 

fotograme-poeme care dau mărturie despre o stilistică 

solară a nostalgiei după un timp şi după un spaţiu 

edenic. Aici bat clopotele (i)luminării, cu marii corifei 

ai Şcolii Ardelene şi ai celor din generaţia revoluţionară 

1848. Aici iradiază entuziasmul lui Mihai Eminescu şi 

darurile pline de înţelepiciune ale lui Timotei Cipariu. 

„De la Pănade la Blaj‖ – aglutinează, într-un repertoriu 

cu poeme în dulcele stil clasic sau în vers alb, cu ritm de 

doină, baladă sau chiar cu ton de romanţă, stări, portrete 

şi idei ce (re)compun un spaţiu al Raiului peirdut ori al 
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Raiului regăsit/recitit, cu personaje memorabile sau 

mitologice. Cum o afirmă chiar poetul: „Cândva numai 

satul era ţara mea, / Între Târnavă şi Chicui. / Dam cu 

sapa prin arşiţa grea, / Visam pe vârful dealurilor să 

mă sui” („Colţ de pământ‖, 1958). Trebuie să ai un 

organ de ascultare şi de citire rafinat şi deschis liricităţii 

pentru a-ţi putea oferi, cu poemele din această 

antologie, certe delicii de lectură şi certe respirări 

interioare. La o repede ochire, găseşti sintagme poetice 

memorabile: „Zeul Mercur face negoţ în provincie / Cu 

ţăranii de pe la noi. / Studiul capetelor de expresie / Ca 

sub peniţa unui da Vinci e.” („Târg de ţară‖, 1958, un 

poem splendid); „Noiembrie, natalul, vine / Cu brume 

de surâs ceresc / S-alunge sângele din mine / În 

frunzele ce-nnebunesc,” („Noiembrie‖, 8 noiembrie 

1981, de ziua poetului); „Pace duminicală. Doar 

clopotele / Mai cerşesc în văzduh o gură de aer” („O 

gură de aer‖, 1993);”Încă nu m-am născut. / Sunt 

numai visul fără chip al mamei, / Primul şi ultimul furat 

sărut, / Un spiriduş din lada ei de zestre / Cărată peste 

dealuri, ca-n război,/ Spre casa cu nelinişti în ferestre” 

(„Nu m-am născut‖, 1993, poate cel mai sensibil poem 

din antologie!);”Într-adevăr, o plantă ciudată / E chipul 

meu tânăr / Presat în herbarele timpului. / O amăgire? 

O răzbunare?” („Palide fotografii‖, 1995). Dan 

Mircea CIPARIU afirmă cu încredere şi tărie: 

«Sunt absolut convins că prin opera scrisă de Ion 

Brad – „Tot are şi Târnava un poet!”»  

Au rostit cuvinte de laudă adresate domnului Ion 

Brad: – profesor universtitar dr. Ion Buzaşi, un vechi 

prieten şi colaborator, care a scris şi Cuvântul înainte la 

volumul lansat în care sunt surprinse fotograme lirice,ca 

în poeziile Doină la Pănade, o simbioză a familiei şi 

casei părinteşti, a legături intrisece dintre ele în vremuri 

şi vreme şi Din turnul vechi al nopţii, o odă dedicată 

genealogiei familiei Brad. în care unii sunt plecaţi deja 

în ceruri, iar alţii vor veni. 

– poetul Aurel Pantea, preşedintele Filialei 

Alba-Hunedoara al USR, îl elogiază pe Ion Brad, 

încadrându-l în matricea poeţilor ardeleni: Octavian 

Goga, George Coşbuc şi Ion Horea care-şi cântă satul, 

famila, mama pe fondul social al vremii.  

– poetul Hajdu Gyazo, de origine maghiară din Tg. 

Mureş, mărturiseşte că este mândru că este leat cu 

fratele poet şi scriitor român Ion Brad;, este bucuros că 

a venit acasă la el în Pănade,menţionând că „Omul în 

adâncul sufletului său este originar din locul de unde se 

naşte‖, încheiind magistral cu urarea „Vivat Ion Brad, 

trăiască tricolorul, trăiască România‖. 

– Elena Anghel Coman, a transmis mesajul 

preşedintelui Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel, 

prin care acesta îşi arată respectul şi admiraţia faţă de 

omul, poetul şi scriitorul Ion Brad, pentru munca 

depusă pe tărâm cultural 

– Filologul Vasile Frîţilă, universitar de Timişoara, 

de loc din Sâncelul vecin, arată alte faţete ale lui Ion 

Brad, cea de memoralist, docomentarist al multor 

evenimente din spaţiul literar şi politic al celei de-a 

doua jumătate a secolului al XX-lea, dăruindu-i două 

cărţi, atât de scumpe lui şi o icoană.  

Au fost prezenţi aici „doi mari Cipari”, care îşi trag 

seva din aceste pământuri sfinte ale Pănăzi, Dan Mircea 

Cipariu, poet, membru în conducerea centrală a Uniunii 

Scriitorilor din Romania care „este mic la stat, dar iute 

la sfat” şi Sergiu Cipariu „acest menestrel, care îmbină 

cu atâta acurateţe poezia şi cântecul, cu taragotul său 

fermecat‖, care s-au întrecut pe ei înşişi prin arta poeziei 

şi a cântului popular, haruri cu care au fost înzestraţi de 

bunul Dumnezeu. Sergiu Cipariu mărturiseşte că „viaţa 

şi-o plăteşte cu cântecul şi poezia, recitând versuri 

emoţionate legate de viaţă şi RAI „. Parafrazând aici 

vorba că „românul s-au născut poeţ”, putem spune şi 

susţine cu toată certitudinea şi convingerea că şi 

„pănăzeni s-au născut poeţi” începând de la Timotei 

Cipariu, Ion Brad, Alexandru Brad, Negoiţă Irimie, Ion 

Raţiu, Emil Frăţilă, Dan Mircea Cipariu,..ş.a., şi sperăm 

că va continua şi de acum înainte, 

fiindcă acest areal al satului 

ascunde un filon nativ al versului, 

care reverberează în fiinţa 

fiecăruia. 

S-au întâmplat lucruri minunate 

aici acasă în Pănadea Cipariană, 

care vor rămâne în Cartea de aur a 

satului, o filă scrisă de această 

generaţie de exceptie, care sper că 

se va multiplica în timpul viitor. 

 

Ioan Mihălţan 
Pănăzanul 
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RECONSTITUIREA PORTULUI TRADIŢIONAL DIN GÂRDA DE SUS 
 

uminică, 9 noiembrie 2014, de la ora 14, la 

Căminul Cultural din Gârda de Sus, judeţul 

Alba, s-a desfăşurat evenimentul de închidere 

al proiectului cultural „Reconstituirea portului 

tradiţional din Gârda de Sus‖, finanţat de AFCN. prin 

grija şi efortul d-nei drd. Petruţa Pop, preşedinte 

Asociaţia Artă şi Tradiţii Meşteşugăreşti Alba şi Ioan 

Agustin Goia,etnograf la Muzeul etnografic al 

Transilvaniei, Cluj Napoca.  

Acest proiect inaugurat prin reconstituirea 

portului tradiţional în 2012 la Pănade, a continuat în 

2013 la Cergău Mare, ca în 2014 să ajungă în 

Apuseni, la Gârda de Sus, o altă zonă etnografică a 

jud. Alba, în scopul scoaterii la lumină a tradiţiilor şi 

portului popular din preajma anului 1900, moment în 

care fiecare zonă etnografică îşi avea portul său 

autentic şi specific. 

Cartea apărută şi lansată cu această ocazie „Portul 

tradiţional din Gârda de Sus‖, este o lucrare 

etnografică de excepţie, care prezintă în detaliu 

istoricul reconstituirii portului tradiţional din Gârda 

de Sus, de la firul de aţă la costumul popular în sine, 

cu descrierea materiei prime, a etapelor şi mijloacelor 

necesare în arta ţesutului şi cusutului, toate însoţite de 

fotografii, adevărate documente etnografice. Cartea 

conţine date relevante despre rolul portului tradiţional în 

identificarea particularităţii locale şi zonale: Evoluţia 

portului femeiesc (pieptănătura şi acoperirea capului, 

cămaşa, poalele şi zadia, pieptarul şi laibărul, 

încălţămintea şi ţundra) şi a portului bărbătesc din 

Gârda de Sus (pieptănătura şi protejarea capului, 

cămaşa, izmenele, cioareci, pieptarul şi laibărul, ţundra 

şi încălţămintea). Cartea este însoţită de un DVD, 

realizat cu sprijinul parteneriatului media realizat cu 

TVR Cluj. 

Pe scenă au fost prezentaţi de d-na Petruţa Pop, 

două perechi de tineri (băiat cu fată), una cu costumul 

tradiţional care-l poartă acum, cu multă influenţă din 

zona Mărginimi Sibiului şi al buciumenilor de azi (mai 

mult în alb şi negru) şi o altă pereche, care poartă 

costumul reconstituit din perioada interbelică, mult mai 

vioi colorat şi cusut în culori mai vii, fiind reliefat mai 

aprofundat specificul costumului nou creat. 

Acţiunea a fost sprijinită de: Consiliul judeţean 

Alba, în persoana d-lui preşedinte Ioan Dumitrel, 

prezent la eveniment, Primăria Gârda de Sus, primar 

Marin Vârciu, având ca parteneri: Muzeul Etnografic al 

Transilvaniei; Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia; Centrul de Cultură 

„Augustin Bena‖; Biblioteca judeţeană 

„Lucian Blaga‖ Alba Iulia; Asociaţia 

Prietenii Muzeului Unirii şi Asociaţia 

Art Brădeana. 

Acţiunea s-a încheiat cu un 

spectacol folcloric susţinut de 

Ansamblul folcloric din Sohodol, 

interpreţi Nicolae Plută, Zereş 

Gheorghe din Pănade şi ca invitata 

specială, binecunoscuta interpretă 

Marinela Baba şi o formaţie de dansuri 

locale, care au interpretat cu 

dezinvoltură jocuri moţeşti. 

Din partea ASTREI Blaj, au 

participat la aceast[ manifestare,fam. 

Zereş Maria şi Gheorghe din cadrul Cercului Astra 

Pănade, care au îmbrăcat hainele specific portul popular 

local pănăzan, reconstituit în anul 2013 şi Ioan Mihălţan 

în calitatea de membru ASTRA Blaj, vicepreşedinte al 

ATMA Alba, care susţin în continuare tradiţiile 

populare şi portul popular, ca o recunoştiinţă a moşilor 

şi strămoşilor noştri şi ca o recunoaştere şi continuitate a 

acestora în plan intern şi internaţional.  

 

Ioan Mihălţan Pănăzanul 

D 
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REVISTA REVISTELOR 
 
ACASĂ, anul VII, nr. 3 şi 4 (27-28), iulie-decembrie 2014, editat de Fundaţia Naţională 

„SATUL ROMÂNESC”, preşedinte Alexandru Brad, are pe coperta 1 (LADĂ DE 

ZESTRE) şi pe coperta 4 (DELETA) picturi în ulei de Viorel Mărginean. Cu un conţinut 

bogat şi valoros, realizat de un colegiu editorial de excepţie, în cele 160 de pagini ACASĂ 

prezintă materialele grupate astfel: Părinţi spirituali, Aniversări luminate, In memoriam, 

Evenimente editoriale, Poezie, Proză, Oameni, fapte, idei, Memorialistică, Cronici, recenzii, 
Cărţile prietenilor mei, Vitrina cu cărţi. 

 

ASTRA CLUJEANĂ, anul X, nr. 1-2/2014, publicaţie editată 

de Despărţământul de Cluj al Astrei, redactor-şef: Mircea Popa, are un cuprins bogat pentru 

fiecare din rubricile: Repriviri în timp (Figura domnitorului Constantin Brâncoveanu în creaţia 

literară, O sută de ani de la declanşarea primului război mondial – Perioada neutralităţii şi 

pregătirea războiului României, Primul război mondial în conştiinţa ardelenilor), Documentar 

astrist (O prietenie: Blaga-Cezar Petrescu), Viaţa cărţilor. În rubrica Aniversări şi comemorări 

ne reţine atenţia: MirceaPopa la 75 de ani, precum şi Gelu Neamţu la 75 de ani. Profesorul 

univ. dr. Mircea Popa, istoric şi critic literar, eseist şi editor, publicist, autor a numeroase 

volume, studii şi articole, recenzii este un „om al cărţilor”. Membru al mai multor asociaţii cu 

caracter literar şi publicistic, prof. Mircea Popa este preşedinte al Despărţământului Cluj al 

ASTREI, unde desfăşoară o bogată activitate culturală şi ştiinţifică. 

 

CLAVIATURI, revistă trimestrială de poezie, serie nouă, anul II, nr. 3 (7), septembrie 

2014, Braşov, este un număr omagial dedicat poetului CONSTANTIN BIHARA, pe numele 

său adevărat Constantin Olteanu. În „Autoîncrustaţie”, poetul se descrie ca fiind „teribil, 

extraordinar, dar, altfel, un om obişnuit…, un mare poet român, în general şi în acelaşi timp un 

mare poet universal‖. A scrie este pentru Constantin Bihara când o urcare pe cruce, când o 

coborâre pe rug (Mircea Doreanu). Poezia lui Constantin Bihara este un imn sacru, un elogiu 

suprem adus Creatorului…; poetul este dominat de stări lăuntrice profunde: umilinţă, smerenie, 

dezamăgire, nesiguranţă, teamă, revoltă şi exasperare (Constantin Mănuţă). Omogenitatea 

liricii izvorăşte din intensitatea sensibilităţii, din tonalitatea năvalnică şi din încleştarea dintre 

om şi timp (George Savin). La Constantin Bihara metafora cade din cer ca o mană cerească pe 

care poetul doar o strânge în „glosine”, un nou model de poezie care îi aparţine (Ioan Tudor). 

În paginile revistei, alături de rubricile consacrate – Poeţi din „Claviaturi”, serie veche, Opinie, Foaia de mijloc, 

Consemnări, Text special – la rubrica Poeţii şi creaţiile lor întâlnim un „debut absolut” poetul Adrian Bogdan-Blaj cu 

poezia „Anotimpuri vin şi trec”. 

 

DUMBRĂVEANUL CULTURAL, anul I, nr.1, publicaţie a Despărţământului ASTRA 

„Timotei Cipariu” Dumbrăveni, director: înv. Ion Irimie, redactori şefi: prof. Lucia Szombati, 

prof. Nicolae Suciu. Coperta 1 are fotografia Bisericii Armene din Dumbrăveni, iar pe 

coperta 4 se găsesc imagini din interiorul acesteia. Publicaţia are următoarele rubrici: 

Aniversări luminate (De ce trebuie citit Timotei Cipariu?, Ion Brad-85, Mircea Tomuş-80, 

Valentin Marica-65), Memorii, Lecţia de istorie, Poezie, Proză, Eseu, Cronică teatrală 

(rubrică realizată de elevi ai clasei a IX-a de la Liceul Teoretic Dumbrăveni). La sfârşitul 

articolelor sunt notate sursele de documentare, precum şi câteva date biografice ale autorilor. 

 

REVISTA ROMÂNĂ, anul XX, nr. 3 (77), septembrie 

2014, editată de ASTRA-Despărţământul Mihail Kogălniceanu- 

Iaşi, director: AretaMoşu, redactor-şef: Liviu Papuc. Editorialul, semnat de Mircea 

Cristian-Ghenghea şi de Cornel Cotuţiu, este dedicate regelui Carol I şi domnitorului 

Constantin Brâncoveanu. File de istorie găsim şi în rubricile: Arhiva (Moartea regelui Carol I, 

Călătoria regelui Ferdinand şi a reginei Maria în Bucovina şi Basarabia), Din grădina 

editorială (CorneliuCoposu: Fusese înalt cât paltinul, dar nu-l zărise nimeni; predicase în 

pustiu unor urechi de piatră…). Rubrica Poesis este dedicată scriitorului Nicolae Băciuţ prin 

câteva din creaţiile sale poetice, referinţe critice şi note biografice. Astra în expansiune redă 

impresii despre desfăşurarea Taberei de cultură şi civilizaţie „Acasă la noi‖, ediţia a XVIII-a, 

iulie-august 2014 (I), a Simpozionului Internaţional „Românii din afara graniţelor ţării‖ 

precum şi impresii de la Cel de-al XXXVI-lea Congres AGIRO.  
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SUD-VEST, anul III, nr.9 (26), septembrie 2014, 

almanah istorico-cultural în limba română pentru 

cititorii din sudul Basarabiei, fondator: Vadim 

Bacinschi. Pe prima pagină, alături de poezia 

„Testament‖ de Tudor Arghezi, este transmis Mesajul 
ministrului afacerilor externe, Titus Corlăţean, cu 

ocazia Zilei Limbii Române, iar Vadim Bacinschi dă 

Explicaţii pentru toată lumea despre publicaţia sud-vest, pornind de la mesajul unui tânăr din Reni. Sărbătoarea ZIUA 
LIMBII ROMÂNE la HAGI-CURDA, desfăşurată în data de 30 august 2014, organizată de Biblioteca parohială şi 

Almanahul „Sud-Vest‖ a avut ca principal eveniment lansarea cărţii de versuri „Grădina mamei‖ a lui Anatol Manole. 

 

CREDINŢA STRĂBUNĂ, anul XXIV, nr.10 (343), octombrie 2014, editat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 

Alba Iuliei. Din cuprins: „Proiectul cultural-educaţional 

„Oratoriul bizantin de Paşti‖, de Paul Constantinescu, 

„Ocupaţiile românilor în credinţele şi obiceiurile din 

timpul toamnei―, de prof. Gelu Furdui, rubrica Din viaţa 

eparhiei. „Sfinţii Mărturisitori Ardeleni – luptători 

pentru ortodoxie‖, sărbătoriţi în fiecare an la data de 21 

octombrie, înseamnă „un amestec inefabil dintre ecoul 

sfânt al prăznuirii şi reflecţia care ne obligă să ne întoarcem cu evlavie la acea perioadă grea a secolului al XVIII-lea – 

apogeul luptei pentru credinţă şi identitate‖ (Pr. Florin Croitoru).  

 

ZIARUL BLĂJEANUL, pentru Blaj, anul 1, nr. 9, 27 octombrie 

2014, se distribuie gratuit şi, pe lângă mica publicitate, prezintă aspecte de 

la principalele evenimente legate de viaţa economică, socială şi culturală a 

Blajului. Astfel, aflăm că s-a inaugurat Staţia de epurare a apelor în data de 

23 octombrie a.c., iar la Colegiul Naţional „Inochentie Micu Klein‖ s-a 

desfăşurat, în data de 22 octombriea.c., manifestarea dedicată Zilei Armatei 

României de către Centrul Militar Judeţean Alba, prin Biroul de Informare 

Recrutare în colaborare cu Batalionul 136 Geniu şi Colegiul Militar „Mihai 

Viteazul‖ Alba Iulia. Echipa Gimn Star Blaj, antrenată de Letiţia Cornelia 

Mărginean, a participat la cea de a 45-a ediţie a festivalului Joy for Europe 

(Bucuria Europei) de la Belgrad. 

 

FAMILIA ROMÂNĂ, an 15, nr. 1 (52), martie 2014, revistă pentru solidaritatea 

românilor de pretutindeni, editori: Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu‖ Baia Mare şi Asociaţia 

Culturală „Familia Română‖, director fondator: dr. Constantin Mălinaş, redactor-şef: Teodor 

Ardelean. Din cuprins: ASTRA NĂSĂUD REDIVIVA, Români în lume, Anul Brâncoveanu, 

Valori româneşti, File de istorie, Să scriem correct româneşte, Varia. Din paginile revistei 

aflăm un scurt istoric al ASTREI năsăudene înainte şi după 1989: principalele activităţi 

astriste, adunări anuale, membrii fondatori, preşedinţi, raport anual 2013. De asemenea, un 

loc important îl ocupă festivitatea de acordare de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş‖ 

Arad a titlului de Doctor Honoris Causa domnului dr. Teodor Ardelean, redactor-şef al 

acestei reviste. 

 

FAMILIA ROMÂNĂ, an 15, nr. 2-3 (53-54), aprilie-septembrie 2014. În rubrica 

intitulată Rodiri academice aflăm despre una din instituţiile de referinţă ale învăţământului 

românesc, care „şi-a pus amprenta ziditoare asupra evoluţiei ştiinţei şi culturii naţionale timp 

de peste o sută şaizeci de ani‖: Colegiul Naţional „Andrei Şaguna‖ din Braşov. Găsim o 

scurtă prezentare a activităţii academicienilor: Titu Maiorescu, Andrei Bârseanu, Octavian 

Goga, Lucian Blaga, Giorge Giuglea, Ion I. Lapedatu, Ion Muşlea, Emil petrovici, Anderi 

Oţetea, D. D. Roşca, Alexandru Surdu. De asemenea, este evocată personalitatea 

mitropolitului Andrei Şaguna în articole semnate de către dr. Vasile Oltean, dr. Mircea 

Farcaş, Dorina Cadar. 

 

Cornelia Nicoară 


