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EDITORIAL 
 

ION BIANU – ELOGIUL ŞCOLILOR BLAJULUI 
 

ste un „fiu sufletesc” 

al lui Ioan Micu 

Moldovan şi al Şcoli-

lor Blajului şi avem în acest 

an un dublu şi semnificativ 

omagiu comemorativ: 100 de 

ani de la moartea lui Ioan Mi-

cu Moldovan şi 80 de ani de 

la moartea lui Ion Bianu. 

Frumoase rânduri scrie Iorga 

în Oameni cari au fost despre 

Ion Bianu, explicând robuste-

ţea morală şi fermitatea carac-

terului şi hărnicia cărturăreas-

că exemplară prin originea ţă-

rănească şi prin anii de studiu 

în Şcolile Blajului: „Marile 

lui însuşiri veneau din vânjo-

sul trunchi ţărănesc, a cărui ramură, dintre cele care 

nu mai răsar, era el”. Am căutat în memorialistica 

scriitorului şi în câteva pagini epistolare mai puţin 

ştiute sau chiar inedite confirmarea acestei intuiţii a 

lui N. Iorga. 

Prin deceniul al şaptelea al veacului trecut 

când uceniceşte în slăvitele „fântâni ale darurilor”, 

printre dascălii îndrăgiţi de alumnii blăjeni erau Ti-

motei Cipariu şi Ion Micu Moldovan. De la ei a de-

prins dragostea pentru „limba veche şi înţeleaptă” şi 

pasiunea studierii ei. Ultimul dascăl va fi şi un fel 

de Mecena pentru Ion Bianu, fiind exmatriculat în 

1876, în urma interdicţiei autorităţilor austro-ungare 

de a serba aniversarea lui Moldovănuţ, care a ajutat 

un lung şir de elevi vrednici ai Blajului să devină 

cărturari ai neamului. Schimbul epistolar 

Moldovănuţ-Bianu este revelator în acest sens. De 

aceea, marele filolog va vorbi cu emoţie şi recunoş-

tinţă ori de câte ori va fi solicitat să reconstituie anii 

hotărâtori ai formaţiei sale intelectuale. Imaginea 

unui Blaj de prin 1865-1870 

are fără îndoială virtuţi de 

reconstituire epică: „Tinerii 

de astăzi nici nu-şi pot în-

chipui ce era Blajul acum 

30-40 de ani (memoriile lui 

Bianu sunt scrise în 1904! – 

n.n.). Nici o piatră sau pie-

tricică nu profana uliţele 

oraşului întemeiat de eroi-

cul şi martirul episcop Ino-

cenţiu Clain. Toamnele plo-

ioase şi primăverile după 

dezgheţ, pe cele două uliţe 

cari duc spre piaţa unde 

sunt şcolile, noroiul (tina) 

era atât de bogat şi de subţi-

re încât eram mereu în pri-

mejdie să ne treacă peste cismele lungi până la ge-

nunchi. Nu erau atunci nici trotuare, nici pavaje, 

nici internat, nici multe din câte sunt astăzi şi dau 

Blajului de acum aspectul unui bine orânduit oră-

şel…” (v. „Unirea”, nr. 45/1904). Sosirea elevilor 

din tot cuprinsul Transilvaniei la începutul toamnei 

în vestitul orăşel şcolar dădea freamăt inedit urbei şi 

un aer sărbătoresc: „Multe amintiri plăcute mi-au 

rămas din acel aprilie al vieţii. Văd ca acum mulţi-

mea şi varietatea românimii şi a frumoaselor por-

turi, cari veneau la Blaj, în căruţe şi călări la sfârşi-

tul lui august, aducându-şi copiii la şcoală din toate 

văile, cele apropiate şi cele mai depărtate ale Ardea-

lului. O săptămână micul orăşel de la împreunarea 

Târnavelor era atunci într-o neîncetată sărbătoa-

re”.Un obicei pitoresc al Şcolilor Blajului era „târ-

gul de cărţi”, despre care vorbesc mulţi memoria-

lişti, dar puţini egalează emoţia aducerii aminte din 

paginile lui Bianu: „Atunci aveau o foarte plăcută 

petrecere: târgul de cărţi al elevilor blăjeni. Acest 

E 



Astra blăjeană, nr. 3 (76), septembrie 2015 

 

2 

târg de cărţi era într-adevăr o mare petrecere pentru 

şcolari. Fiecare îşi striga ce avea de dat sau ce căuta. 

Târgul se încălzea câteodată şi avea o mişcare care 

interesa mult pe şcolari! Astfel, în câteva ceasuri de 

asemenea petreceri şi cu foarte puţini creiţari pe 

deasupra, şcolarii îşi procurau cărţile trebuitoare 

pentru viitorul an şcolar. Pe atunci nu era nici vorbă 

de librărie în Blaj”. 

Atmosfera sobră şi austeră din Şcolile Blaju-

lui, simplitatea elevilor care se simţeau în continua-

re vlăstare curate şi sănătoase ale satului românesc – 

sunt reconstituite în sensul unei pagini celebre de 

mai târziu a lui N. Iorga, fără să aibă însă pregnanţa 

aceleia: „Zece ani am trăit în Blajul aşa cum era 

atunci şi multe amintiri mi-au rămas din acea viaţă 

de sărăcie simplă şi sănătoasă pe care o trăiesc vreo 

400 de băieţi români în vârstă de 7 ani până în 20 de 

ani, veniţi din toate părţile Ardealului, din Ţara Ol-

tului, de pe Someş, din Ţara Moţilor sau din cele 

mai apropiate localităţi de pe Mureş şi de pe Târna-

ve”. 

Ca şi Coşbuc la gimnaziul din Năsăud şi cam 

în aceeaşi vreme, elevii plecau de acasă, fiecare cu 

portul lui, căci „eram băieţi de plugari, puţini erau 

domnişori îmbrăcaţi nemţeşte (domneşte).” În şuvo-

iul rememorării, introduce preceptul pedagogic, to-

nul moralizator: „În alte părţi nici nu-şi pot închipui 

o viaţă de şcolari trăită atât de simplu şi atât de să-

nătoasă. Şi, o Doamne, bine ar fi, câtă trebuinţă es-

te, să se pătrundă cât mai tare şi cât mai mulţi pă-

rinţi români de elevi să crească cât mai simplu şi 

mai sobri şi să-i ferească de centrele mari, zgomo-

toase, cu atmosferă pestilenţială, plină de tot felul 

de ispite rele, care îmbătrânesc pe copii înainte de 

vreme.” 

Corespondenţa cu Nicolae Comşa, nepotul fi-

lologului, din amurgul vieţii sale reia elogiul Şcoli-

lor din Blaj, îndemnând cărturarii Blajului interbelic 

printre care erau prozatorul Pavel Dan, poetul Radu 

Brateş, sculptorul Virgil Fulicea, istoricul şi geogra-

ful Ştefan Manciulea, publiciştii Nicolae Albu, Di-

onis Popa şi Teodor Seiceanu la resurecţia vieţii 

culturale şi literare locale: „Bine faceţi voi tinerii 

profesori – îi scria lui Nicolae Comşa la 26 noiem-

brie 1931 – că vă organizaţi pentru o acţiune socia-

lă, culturală şi ştiinţifică, cum se cuvine unui centru 

aşa însemnat cum este Blajul, cu tradiţii aşa de stră-

lucite în trecut.” Răspunzându-i lui Nicolae Comşa 

care îl informase că intenţionează să redacteze o 

scriere bio-bibliografică despre Dascălii Blajului, 

rândurile epistolei capătă tonul elogiului imnic, ar-

gumentat şi convingător: „O scriere despre Dascălii 

de la Blaj, – ideile şi faptele lor – ar fi o minunată 

contribuţie la prea puţin cunoscuta istorie a dezmor-

ţirii conştiinţei naţionale a românilor. Nici un alt 

centru cultural ca Blajul nu ar putea face, nu ar avea 

dreptul şi datoria să facă asemenea lucrare, să pună 

în lumina această faţă a istoriei româneşti ca Blajul. 

Faptele şi documentele vorbesc şi arată adevărul 

mai mult decât orice polemice şi certuri, cari mai 

mult întunecă şi amărăsc. Ideea ta este foarte bună 

şi este o minunată lucrare la care ar fi bine să vă în-

hămaţi câţiva tineri. Dascălii Blajului ar trebui ur-

măriţi nu numai în activitatea şi influenţa lor (pe cât 

a avut fiecare), nu numai la Blaj şi în Ardeal, dar şi 

în afară: Budai cel cu Ţiganiada la Lemberg, Ion 

Maiorescu şi alţii mulţi, Bărnuţ, Laurian etc. cari au 

fost întemeietori de şcoli, de idei aici şi au luat parte 

la conducerea şi organizarea statului aici, deci au 

contribuit la îmbogăţirea şi la înălţarea culturii în di-

recţia naţională romanică, spre unirea neamului 

într-un stat naţional.” 

Când în 1935, după săvârşirea din viaţă a ma-

relui filolog, N. Iorga îi va închina un memorabil 

portret-necrolog, aşezându-l între acei „oameni cari 

au fost”, liniile portretului îşi trag seva din rândurile 

memorialistice şi epistolare ale lui Bianu, citate aici 

în fragmente ilustrative. 

 

Ion BUZAŞI 
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ION BIANU – CTITOR AL BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE 
 

 
 

nfiinţată la un an după întemeierea Societăţii Academice 

(1867), Biblioteca Academiei, la început, este chemată 

să servească exclusiv documentării membrilor Societăţii 

de la secţia de lingvistică şi literatură, pentru alcătuirea unui 

dicţionar şi a unei gramatici a limbii române. Treptat, Bi-

blioteca ajunge să îmbrăţişeze toate sectoarele ştiinţelor na-

turii şi omului spre a deveni principalul auxiliar al întregii 

noastre culturi.  

Întâiul centenar al Bibliotecii, sărbătorit la 25 sept. 

1967, consfinţeşte nu numai activitatea multilaterală şi bo-

gată a înaintaşilor bibliografi şi biblioteconomi, evocaţi cu 

respect şi emoţie, dar şi evoluţia spectaculoasă a acestei in-

stituţii devenită în decurs de un veac citadelă de cultură şi 

spiritualitate românească. 

La început, „lăcaş de reculegere şi de studiu, mica 

bibliotecă administrată şi organizată de Ion Bianu timp de 

mai bine de o jumătate de secol, a văzut perindându-se pe 

băncile ei temperamentele cele mai felurite, dintre care nu 

lipseau şi cele mai vulcanice de tip romantic, ca acelea ale 

lui Hasdeu şi Iorga, ele însă dublate de o neobişnuită putere 

de muncă, de analiză şi de sinteză, unind erudiţia minuţioa-

să cu cele mai îndrăzneţe ipoteze şi cele mai înaripate vizi-

uni”. (Şerban Cioculescu, Cuvânt înainte – Biblioteca Aca-

demiei Republicii Socialiste România, 1867-1967, Cartea 

Centenarului, editura Academiei, RSR Buc. 1968, pg. 7-9). 

Biblioteca Academiei Române devine, în decurs de 

un veac cel mai important centru de documentare al oame-

nilor de ştiinţă, de litere şi de artă din întreaga ţară. 

Ion Bianu organizează şi administrează Biblioteca 

Academiei Române timp de mai bine de o jumătate de veac 

(1884-1935), pe care o va onora cu dăruire şi vigoare, cu 

abnegaţie şi modestie cu totul exemplare până la sfârşitul 

vieţii sale. Era un om cu o largă viziune, ştiind ce trebuie şi 

cum trebuie să facă, având un rol esenţial în organizarea şi 

modernizarea acestei instituţii naţionale. Prin grija sa au 

fost achiziţionate peste 500.000 de volume, mii de manus-

crise, stampe, scrisori, periodice, hărţi ş.a., române şi străi-

ne. 

Creator al şcolii noastre de biblioteconomie şi bibli-

ografie, Ion Bianu a elaborat lucrări fundamentale 

asociindu-şi colaboratori de mare valoare. În colaborare cu 

Nerva Hodoş a scris una dintre cele mai cuprinzătoare bi-

bliografii din România, Bibliografia românească veche (4 

volume); în colaborare cu N. Caracaş şi G. Nicolaiasa, Ca-

talogul manuscriselor româneşti (3 volume); publicaţiunile 

periodice româneşti. 

Epoca de constituire a Bibliotecii Academiei e cu-

prinsă între anii 1867-1885. Îşi are începutul în donaţia 

episcopului de Buzău Dionisie Romano, donaţie adusă la 

cunoştinţa Societăţii chiar în prima şedinţă de lucru a aces-

teia, la 6 august 1867. Biblioteca, ce aparţinuse lui Con-

stantin Cornescu Oltelniceanu, pasionat bibliofil, preocupat 

de ideea realizării unui lexicon românesc etimologic, fusese 

cumpărată, în mare parte, de episcopul de Buzău, prin 

1854-1855, după moartea celui ce o achiziţionase (George 

Baiculescu – Cartea Centenarului, pg. 13). 

Gestul episcopului de Buzău este urmat de alţi inte-

lectuali români, donaţiile constituind, în epoca de formare a 

Bibliotecii, unul din principalele mijloace de creştere a co-

lecţiilor. 

Se simte tot mai mult nevoia de cărţi fundamentale 

pentru lucrările secţiunilor Societăţii. Prin statutul aprobat 

la 1 sept. 1867, se prevedea ca Societatea Academică Ro-

mână să se organizeze pe trei secţiuni: 

-Secţiunea literar-filologică 

-Secţiunea istorică-arheologică 

-Secţiunea ştiinţele-naturale  

Î 
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Impresionează numărul donatorilor care oferă Bibli-

otecii Academiei documente valoroase, necesare cercetăto-

rilor celor trei secţiuni amintite.  

Pe lângă donaţii, o altă cale de îmbogăţire a Biblio-

tecii o constituie cumpărările de cărţi. Societatea avea tre-

buinţă pentru lucrările ei, mai ales filologice, de texte vechi 

în limba română, manuscrise şi tipărite, de dicţionare, gra-

matici etc. 

Din rapoartele pe anii 1873-1874,întocmite de comi-

sia pentru revizuirea Bibliotecii, redactat şi prezentat de 

Alexandru Odobescu, reiese starea mulţumitoare a număru-

lui de cărţi cumpărate în acel an (op. cit., pg. 30).  

A treia cale de îmbogăţire a colecţiilor Bibliotecii a 

constituit-o schimbul internaţional de publicaţii, care s-a 

dezvoltat în special după transformarea din 1879 a Societă-

ţii în institut naţional cu denumirea de Academia Română. 

„Schimbul de publicaţii cu tipăriturile Academiei avea să 

aducă Bibliotecii mari colecţii de periodice şi numeroase 

monografii editate de academii şi societăţi savante din în-

treaga lume (pg.31). 

Adăpostită în localul Universităţii, unde era şi sediul 

Societăţii, Biblioteca nu se bucura de un spaţiu corespunză-

tor. Primele dulapuri cu cărţile Bibliotecii (armari) erau 

aşezate în sala de şedinţă, apoi pe coridoare, iar unele din 

colecţii – printre care manuscrisele şi documentele – erau 

păstrate, pentru siguranţă, în lăzi închise şi depozitate (con-

form rapoartelor Bibliotecii pe anii 1877-1878 şi 

1881-1882), la Casa de Consemnaţiuni şi în pivniţele Cre-

ditului Financiar, fără să poată fi rânduite şi studiate (pg. 

35). 

Problema unui local potrivit pentru desfăşurarea lu-

crărilor Societăţii şi a Bibliotecii ei s-a dezbătut de nenumă-

rate ori în şedinţele Societăţii. 

Până în anul 1884, în personalul „accesoriu” al Soci-

etăţii nu figurase un bibliotecar. Funcţia o îndeplinea casie-

rul Societăţii care era şi contabil şi era ajutat de un scriitor 

arhivar. 

La 1 febr. 1879, Ion Bianu este numit arhivar-bi-

bliotecar al Academiei, în urma recomandării lui A. Odo-

bescu şi confirmat ca bibliotecar al Academiei printr-un vot 

al plenului, la 4 aprilie 1884 (pg. 36). 

Tânărul Ion Bianu continuă lucrările de catalogare şi 

de scriere a cărţilor conform cerinţelor întocmirii unui nou 

catalog pe materii, avându-se de normă metoda întrebuinţa-

tă de I. Ch. Bounet. 

În evoluţia Bibliotecii Academiei Române desprin-

dem trei perioade distincte:  

-epoca de constituire (1867-1885) 

-epoca de organizare (1886-1918) 

-epoca de dezvoltare (1919-1948) 

În vara anului 1890, Academia şi Biblioteca s-au 

mutat din palatul Universităţii şi s-au instalat în Casa C. 

Cezianu din Calea Victoriei şi în 1893, în urma achiziţionă-

rii Casei Zaleski, Biblioteca s-a extins în ambele Case de pe 

Calea Victoriei – Cezianu şi Zaleski. 

Prin aceste săli au trecut cei mai mulţi din autorii 

principalelor lucrări ştiinţifice asupra vieţii trecute a popo-

rului român, elaborate în ţara noastră între 1890-1929. 

Transferând Academiei Române sarcina de a întreţi-

ne o bibliotecă naţională, statul a recunoscut că biblioteca 

acesteia este bine administrată. 

După aşezarea Bibliotecii în ambele Case, Cezianu 

şi Zaleski, din Calea Victoriei, devenită una singură prin 

amenajările de la 1898, s-au putut studia, pe baza posibili-

tăţilor ce se iviseră, problemele noii organizări a colecţiilor, 

în primul rând a colecţiilor de imprimate, care alcătuiau 

partea cea mai mare din tezaurul Bibliotecii (pg. 55). Cata-

logarea acestor colecţii, catalogarea „pe bilete” începută în 

1879-1880, continuată şi acum, se realizează pe fişe mobile 

din hârtie puţin rezistenţă. 

„Se simte lipsa unui catalog pe materii, catalog în-

cercat de câteva ori în trecut, dar niciodată realizat în mod 

definitiv. Amânată ani de-a rândul, această nouă şi definiti-

vă organizare a imprimatelor pregătită cu câţiva ani în urmă 

prin separarea cărţilor de periodice, începe în 1903, 

adaptându-se sisteme noi de catalogare – topografică, alfa-

betică şi pe materii – pentru fiecare categorie în parte, îm-

prumutate din experienţa marilor biblioteci europene. Noua 

catalogare a publicaţiilor periodice a început în anul 1903, 

iar a cărţilor la 5 sept. 1905” (pg. 60). 

Biblioteca Academiei dispune în această perioadă de 

un număr important de lucrători: 1 bibliotecar – care era 

Ion Bianu (director), 3 bibliotecari ajutători, 10 scriitori 

(bibliotecari de gradul trei: Nerva Hodoş, Ştefan Pop, Al. 

Sadi-Ionescu, Oct. Lugoşianu, Al. T. Dumitrescu, Iuliu 

Tuducescu şi Remus Caracaş), cu ajutorul cărora Ion Bianu 

începe şi realizează redactarea marilor repertorii bibliogra-

fice şi va pune, după 1905, bazele organizării moderne a 

colecţiilor Bibliotecii. 

Lucrarea cea mai importantă care a făcut epocă în 

cultura naţională este Bibliografia românească veche, care 

cuprinde cărţile publicate în limba română şi cărţile în orice 

limbă publicate în Ţările Române de la 1508-1830. Ea face 

parte dintr-un mare plan al bibliografiei naţionale retros-

pective româneşti, elaborat de Ion Bianu şi aprobat de Aca-

demie la 28 febr. 1895. Asociindu-şi la lucrare pe Nerva 

Hodoş, Ion Bianu reuşeşte să publice, în 1898, prima fasci-

culă din acest mare repertoriu naţional, care s-a bucurat de 

aprecieri unanime. Până la Primul Război Mondial, s-au ti-

părit din această lucrare: Tomul I, în 1903 (cuprinzând des-

crierea tipăriturilor din anii 1508-1716); Tomul al II-lea, în 

1910 (pentru anii 1717-1808); fasciculele I, II din Tomul al 

III-lea, din 1912 (pentru anii 1809-1917). 

„Ion Bianu întruchipează în fiinţa sa de om al cărţii, 

toate cele trei dimensiuni făurite în decursul veacurilor şi 

consfinţite de istorie: bibliolog, bibliograf şi biblioteco-

nomist” (Ioan Chindriş). 

Meritul mare al lui Ion Bianu pentru care l-au preţuit 

contemporanii şi prietenii apropiaţi este crearea unei cate-

gorii noi de intelectuali români, bibliotecarii. „În frunte cu 

Bianu, Biblioteca s-a dovedit o adevărată pepinieră de mari 

cariere intelectuale şi sociale”. 

 

Silvia POP 
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ISTORIE ŞI CULTURĂ 
 

SCRISORI CĂTRE CORIOLAN SUCIU 
 

 
 

I 

19.IX.1923 

Stimate Domnule Suciu,  

Cu poşta de astăzi v-am trimis recomandat întreaga 

colecţia revistei „Cronica numismatică şi arheologică”, anii 

I-II compleţi, iar din anul al IV-lea tot ce a apărut până 

acum. Ulterior veţi primi restul numerelor pe măsură ce vor 

apărea. Primii trei ani costă lei; abonamentul pe anul a1 

IV-lea,lei 50; deci în total 200. Am primit lei 40; deci vă 

rog să-mi trimiteţi restul prin mandat poştal. 

Cu nestinsă stimă, Const. Moisil 

 

II 

9 sept.1927 

Stimate Domnule Suciu, 

Cu poşta de astăzi ţi-am trimis atât nr.2 şi 3 din „Re-

vista arhivelor”, cât şi numerele ce-ţi lipsesc din „Buletinul 

numismatic” şi „Cronica numismatică”. 

Pentru „Revista arhivelor” vei trimite lei 16o, iar 

pentru toate cele numismatice lei... De acum te voi conside-

ra abonat la toate. Cărţile de numismatică de care am vorbit 

sunt la editura lui Hocpli din Milan(Manuali Hocpli) şi 

anume. Numismatica de Ambrosoli, Monete greche de 

Ambroscoli, Monete romane de Tr. Graecchi.  

Cu bine şi sănătate, Const. Moisil 

 

III 

Dej, în 21 noiemvrie 1931 

Mult Stimate Domnule Suciu, 

Relaţiunile dintre Ardeal, Muntenia şi Moldova în 

jumătatea întâi a veacului XVII şi „Istoria Ardealului” le 

am, durere, numai în manuscris. Aştept zile mai bune ca să 

le pot tipări. Celelalte două broşuri vi le trimit, dar am voit 

să vă cer un serviciu. Cu o cale, v-aş trimite 25 exemplare 

din broşurica „Când şi de la cine au cuprins ungurii Ardea-

lul?”, cu rugămintea să o recomandaţi intelectualilor şi ele-

vilor din Blaj. Câte nu s-ar putea vinde în acest chip, ar ră-

mâne în comision la librărie(preţul 20 lei). 

Aşteptând răspunsul Dv., vă rog să primiţi asigura-

rea distinsei mele stime, V. Motogna 

 

IV 

9.V.1921 

Iubite Domnule Suciu, 

Vă mulţumesc în numele revistei şi al meu pentru 

delicatele sentimente ce mi le arătaţi. Ştiu că nu v-am pri-

mit cum ar fi vrut inima noastră, ştiam chiar dinainte, când 

am făcut invitaţiunea că nu avem mijloace să primim cum 

am dori oaspeţi, totuşi am vrut ca să vedeţi capitala chiar cu 

nemulţumiri, decât deloc. Unificarea noastră sufletească 

trebuie să ne-o realizăm astfel perim. Ca atare, cu orice sa-

crificiu trebuie să lucrăm în direcţiunea aceasta. De aceea, 

vă rog să credeţi că ţinem casa noastră la dispoziţiunea Dv. 

oricând, precum şi la dispoziţiunea oricărei familii de co-

leg. 

Am pus la cale o excursiune în Ardeal de profesori 

basarabeni şi bucovineni între 1 şi 10 iulie. De vom avea 

succes, pe la 5-6 iulie suntem la Blaj şi nu vă lăsăm liniştiţi 

nici vara. Vă vom anunţa la vreme mai precis. 

Salutări prieteneşti de la nevasta-mea şi de la mine, 

atât pentru distinsa voastră doamnă, cât şi pentru Dv. 

Produs al şcolilor Blajului, învăţatul Coriolan Suciu (1895-1967), de la naşterea căruia se vor împlini la 

11 decembrie 120 de ani, a fost unul dintre spiritele care au reprezentat şcoala istoristă şi enciclopedică blă-

jeană în graful cel mai înalt. După studii temeinice la Blaj între 1914-1917, el urmează Facultatea de Istorie la 

Cluj între 1917-1919, numărându-se printre primele cadre pe care România întregită le-a livrat spaţiului pu-

blic românesc. Bucurându-se de încrederea superiorilor săi este trimis la specializare la Paris, unde petrece 

anii 1921 şi 1922. Reîntors acasă va fi reţinut ca profesor la Blaj, de unde devine un colaborator de nădejde al 

ziarului „Patria” de la Cluj, după cum rezultă din corespondenţa pe care o poartă cu unii membri marcanţi din 

redacţie. Prin materialele comandate şi trimise ziarului, el se va apropia şi mai mult de câteva din problemele 

de maximă importanţă ale istoriografiei tradiţionale clujene, cum au fost: revoluţia de la 1848, contribuţia lui 

Simion Bărnuţiu la istoria învăţământului românesc, procesul lemenian, răscoala lui Horia, arhiereii Blajului. 

Cartea care l-a consacrat este însă aceea în care face istoricul localităţilor din Transilvania, Dicţionarul istoric 

al acestora, fiind o operă cu caracter de unicat, care a presupus o muncă temeinică şi de lungă durată (Dicţio-

narul istoric al localităţilor din Transilvania; I-III, 1967-1968). Pentru a contura mai bine figura istoricului blă-

jean ne-am adresat arhivei lui păstrată la Biblioteca Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, de unde am 

copiat pentru Dv. un mănunchi din bogata lui corespondenţă, menită a sublinia o dată mai mult etapele unui 

proces de afirmare creatoare şi direcţiile de acţiune ale preocupărilor sale intelectuale. 

Mircea POPA  
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Goguţa vă aminteşte din când în când şi pofteşte să vie şi 

ea la Blaj. 

P.V. Haneş 

 

 

V 

1944 I. 5 

Prea Stimate Domnule Director, 

Mulţumim pentru atenţiunea ce mi-aţi acordat, prin 

urările de anul nou, ţin să vă arăt întreaga mea preţuire şi să 

vă exprim deasemenea urări pentru cele mai bune biruinţi, 

atât pentru Dv., cât şi pentru obştea întreagă românească. 

Cu acest prilej, vă anunţ că am publicat „Antologia 

oratorilor români”, unde se află la loc de cinste discursul lui 

Bărnuţiu şi că dl ministru a probat ca această scriere să fie 

procurată de şcoalele secundare pentru bibliotecile generale 

şi cele de clasă, la cursul superior. Dacă sunteţi bun, vă rog 

să-mi comunicaţi câte exemplare se pot expedia pentru 

Blaj. 

Cu cele mai distinse şi cordiale salutări, P.V.Haneş 

 

VI 

28. XII.1925 

Iubite domnule Suciu 

Te rog să fii aşa de bun şi să transmiţi călduroasele ş 

respectuoasele mele mulţumiri dnei Suciu şi familiei socru-

lui Dv. pentru deosebita amabilitate cu care m-au primit în 

casa lor. Nevastă-mea m-a întrebat numaidecât la sosirea 

mea aici ce faceţi şi ce face copilul. Vă aşteaptă s-o vizitaţi 

din nou vara aceasta. 

D-tale de asemeni mulţumirile şi salutările mele pri-

eteneşti, P.V.Haneş 

 

VII 

Vălenii de Munte, 12 august 1928 

Scumpe domnule coleg, 

Mulţumesc pentru volumul trimis şi pentru senti-

mentele de prietenie care v-a făcut să-l sacrificaţi. Aveam 

volumul II din „Istoria literaturii în secolul al XVIII-lea”, 

dar, fiindcă va trebui să dau la tipar şi secolul al XIX-lea, 

daţii-mi voie să-l rezerv pentru atunci. 

Primiţi, vă rog, cele mai bune salutări, N. Iorga 

 

VIII 

Dragă Cori,  

Te-am căutat în repeţite rânduri. Nu te-am găsit. Re-

gret. Eu plec astă seară acasă. Dacă ai ceva Dvoastră aceste 

şire de spus ori de trimis, lasă la Hotelul Bulevard. Până la 

ora 10 seara, nu-i târziu. 

Acum o rugare: se prezintă la bacalaureat, la voi, d. 

Marin Piţigoi, dascăl, deputat de-al nostru. Şi încă unul din-

tre cei mai vrednici şi mai cumsecade. Pe deasupra, mai es-

te şi deştept. Nu ştiu în ce măsură a putut să prepare amă-

nuntele tezelor. La orice caz, însă e vrednic de o diplomă 

de bacalaureat şi, cu puţină bunăvoinţă, cred c-o va şi avea. 

Tu, la orice caz, să-l ai în grijă şi să-l susţii cu toată căldura. 

O merită. 

Cu drag, Gusti 

 

IX 

Bucureşti 29/X.1920 

Iubite Dle Profesor 

Îmi iau voia ca să vă conturb şi eu cu vreo câteva şi-

re. Sunt deja de 3 săptămâni în Bucureşti. Încă nu ni s-au 

început cursurile, din cauza că universitatea e supusă reno-

vării. Abia aştept însă începerea prelegerilor, ca să mă pot 

pune pe studiu. Cetesc ca un disperat, fiind scumpă fiecare 

oră ce trece nefolosită. 

In clipele de recreaţiei mai am timp să mai scriu şi 

câte o epistolă şi cu o astfel de ocazie mi-am luat îndrăz-

neala să vă scriu şi Dvoastră aceste şire. Capitala n-an avut 

nici un aspect deosebit sub starea de asediu. Doar că se ve-

deau, parcurgând străzile, patrule numeroase. Sau mai puţin 

numeroase. Teatrul „Modern”, care a ars complet, acesta e 

mai de compătimit. Nici tramvaiele nu mai pot circula în 

partea aceea a oraşului. Alte noutăţi sunt cele de prin jurna-

le. 

Vinerea trecută am asistat la o şedinţă a Academiei, 

când a vorbit dl. Iorga. Despre ce? veţi fi aflat şi Dvoastră 

de prin ziare. Şi ce sentimente m-au cuprins, când m-am 

văzut mai întâi în sala nemuritorilor academicieni. Când 

am fost la finea lui septemvrie în Blaj, am văzut că deja a-ţi 

şi constituit noua cohortă în anul acesta. Am dat şi pe la 

Dvoastră, însă nu eraţi acasă. Voiam doar să vă încunoştin-

ţez că plec la Bucureşti şi eventual voi putea face ceva ser-

vicii cohortei. 

Ce sentimente plăcute simt atunci când îmi vin în 

minte clipele petrecute afară, în aerul aromatic şi îmbălsă-

mat, ieşiţi fiind cu cohorta la exerciţii sau sport. Acelea zile 

fericite îmi sunt neuitate. Fericirea ce am simţit când eram 

încă în cadrul cercetaşilor de la Blaj a-şi avea mai departe, 

dacă a-şi putea şi de aici, de la Bucureşti, să vă pot fi 

într-ajutor cu ceea ce îmi este cu putinţă.  

Primiţi, dle Profesor, adâncul meu respect şi recu-

noştinţă ce vă conserv, 

Ioachim Crăciun, stud. în litere şi drept  

 

X 

Bucureşti, 2 dec. 1920 

Iubite Dle Profesor, 

Cuvintele Dvoastră din epistola ce aţi binevoit a-mi 

trimite mi-au cauzat o nespus de mare bucurie. E prima 

epistolă ce o am de la un fost profesor al meu. O voi păstra 

pentru totdeauna. Da, e bine să fii recunoscător, dar nu nu-

mai atât, trebuie să fii faţă de cel ce este învrednicit să-i fii 

recunoscător. Şi căutam ocazia ca oarecum pe departe să 

las să se înţeleagă recunoştinţa mea. Nu sunt aceste cuvinte 

simple linguşiri, căci acum ar fi un non sens, ci expresia 

unui sincer sentiment de adevăr. 
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Blajul, deşi mi-a lăsat în inimă gravate şi câteva 

dungi de restrişte, cum e cazul cu dl Şerban, care a doua zi 

întâlnindu-mă, m-a întrebat dacă sunt supărat pe Dsa în 

urma notei ce mi-a dat şi...; totuşi mi-a lăsat cele mai fru-

moase amintiri în roua tinereţii. Amintesc întâmplarea de 

mai sus din motivul că, gândindu-mă la Dvoastră îmi vine 

în minte şi fostul meu profesor de clasă şi, aşternând gân-

durile mele pe hârtie, parcă mă simt mai uşurat întrucâtva. 

Idealul meu de a fi elev al marelui magistru, cum îi 

ziceam noi dlui Iorga, împlinindu-se, mai trebuie-mi alt 

imbold şi zel spre studiu? Poţi să fii trândav în faţa omului 

ideal pe care-l ai întotdeauna înaintea ta şi care e tipul omu-

lui harnic şi iubitor de muncă? Nu, nu poţi să fii, căci ar fi o 

ruşine. Şi cum ne poate cuceri d-sa prin cursurile ce le ţine. 

In anul acesta face „Războaiele cruciate” şi „Elementele de 

unitate în istoria Evului Mediu”. Azi am avut printre mulţi 

ascultători ai cursurilor Dsale şi câţiva ziarişti „averescani”, 

care se vede şi aci îl spionează. Dar dl Iorga nu se deranjase 

nici de astădată de a face câteva obiecţiuni humoristice ce-

lor care merită să le faci observare. 

Simţii o mângâiere şi o mândrie când cu ocazia des-

chiderii Institutului Sud-Est European, în prezenţa minis-

trului Poloniei şi ataşaţilor militari ai Ucrainei şi Cehoslo-

vaciei, dl Iorga, care mă recunoscuse din Blaj, de când cu 

declamarea de la sfinţirea mitropolitului şi când în seara 

următoare, la petrecere mi-a strâns mâna, Dsa vorbi minis-

trului despre Transilvania şi despre mine că sunt de acolo. 

La sărbătoarea arhang/helului/ Mihail şi Gavril m-a 

luat pe mine şi pe o domnişoară,ducându-ne la biserica lui 

Mihai Viteazul /care era bine dacă o vizitam când cu serbă-

rile Tinerimii Române/ să asistăm la parastasul oficiat în 

amintirea voevodului. Aci, magistrul a ţinut un frumos dis-

curs, relevând şi câteva momente sublime în legătură cu 

transportarea capului lui Mihai la mănăstirea Dealului. Pe 

noi doi, elevii săi, aşa ne-a numit Dsa ziariştilor care erau la 

parastas, ne-a însărcinat ca să trimitem „Buletinul Institutu-

lui Sud-Est European” şi „Revista Istorică” tuturor profeso-

rilor de istorie de la liceele din România. O să le primiţi şi 

Dvoastră în câteva zile. Prin recomandarea dlui Iorga mi 

s-a eliberat un bilet permanent pentru a putea cerceta la Bi-

blioteca Academiei Române. 

Aflând că predaţi Ist/oria/ Rom/manilor/ în cl. VIII, 

vă voi comunica cu proxima ocazie câteva date sigure asu-

pra descoperirilor de la Curtea de Argeş, spre satisfacţia 

Dvoastră şi spre folosul octavanilor, care, devenind şi ei 

idealişti, îmi vor urma exemplul venind la Istorie. Am asis-

tat şi la deschiderea Camerei de duminecă. 

Cu drag, un fost elev, Ioachim Crăciun  

 

XI 

30.XI. 1926 

Iubite Dle Profesor, 

Neavând posibilitate să văd cartea Dv. „Cum a fost 

pregătit 3/15 Mai 1848”, Blaj, 1925, o ştiu din recenzia dlui 

Iorga din „Revista istorică”, vă rog foarte mult să-mi co-

municaţi dacă acea carte cuprinde articolele Dv. din „Cul-

tura creştină”, 1925 sau aceste articole sunt cu totul inde-

pendente de lucrarea sus citată. 

Mă folosesc de această ocazie să reînnoiesc vechile 

mele sentimente de gratitudine ale fostului elev faţă de fos-

tul său profesor, comunicând celui care m-a iniţiat în cu-

noaşterea limbii franceze că plec în Franţa, la Paris, săptă-

mâna viitoare pentru continuare de studii. 

Mă voi putea folosi de lămuririle ce veţi binevoi 

a-mi trimite numai în cazul când ele nu vor întârzia prea 

mult. 

Cu deosebită stimă, Ioachim Crăciun, asistent 

univ/ersitar/, Cluj, Institutul de Istorie Naţiona-

lă,Universitate.   

 

XII 

Cluj, la 19 mai 1929 

Scumpe Domnule Profesor, 

Mă veţi ierta că vă răspund cam târziu la scrisoarea 

şi darul Dv e mi-aţi trimis. Bănuiţi desigur, multele mele 

ocupaţii, care m-au făcut să întârziez cu mulţumirile, pe ca-

re vi le adresez acum din toată inima, urmând să vă mulţu-

mesc şi altfel, printr-o recenzie în „Anuarul” nostru. Luna 

viitoare vă voi trimite mai multe publicaţii de-ale mele, 

sper cinci deodată, şi „Anuarul” IV, care va apare, cred, şi 

el până către sfârşitul lunei iunie. Vă rog să credeţi că nu vă 

voi uita niciodată, când e vorba de publicaţiile Institutului 

nostru. 

Vă salută cu mult respect, Ioachim Crăciun 

 

XIII 

/Carte de vizită:Ioachim Crăciun, asistent universi-

tar/ 

vă trimite pe „Cronicarul Szamoskozy...”, teza sa de 

doctorat şi un extras din „Omagiul lui N. Iorga”, 

rugându-vă să binevoiţi a face pe cât posibil vreo recenzie 

în vreo publicaţie a Blajului. 

Cu deosebite sentimente şi salutări. 

 

XIV 

Blaj, 15 de. 1929 

Dle Profesor, 

Deseară se opreşte dl Maniu pe vreo 3 ceasuri la 

Blaj. După o vizită la Exc. Sa/mitropolitul/, în cadrul căreia 

suita (d.prefect, şeful siguranţei etc.), vor fi în gazdă la Se-

minar –, va vei aici şi d. preşedinte. La această întrunire 

nocturnă, te rog să vii şi Dta, arătându-mi – ostenind even-

tual personal până la mine – cine să mai fie invitat. Cu toată 

dragostea, 

Dr. Alexandru Rusu, rectorul Academiei teologice 

 

XV 

Timişoara la 5.08. 1962 

Mult Stimate Dle Profesor, 
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Bunul nostru cunoscut, tov. Csetri a fost la Arhivele 

Statului di Timişoara şi din vorbă în vorbă mi-a amintit că 

Dvs. lucraţi la un compendiu istoric a denumirii localităţi-

lor. Întrucât şi eu lucrez aproape de patru ani la o astfel de 

lucrare, la îndemnul tov. Csetri mi-am luat îndrăzneala să 

mă adresez Dvs, aşa necunoscut. Vă rog nu luaţi în nume 

de rău această îndrăzneală, dar noi aici în Timişoara trebuie 

să luptăm cu multe greutăţi să dăm afară circuitului ideilor 

ce se frământă în centre mari universitare în problemele de 

istorie şi,în general, a ştiinţelor sociale, din lipsă de for 

competent oficial. Pe lângă această lipsă nu avem biblioteci 

cu material documenta. Dar să mă întorc la lucrarea mea: 

eu, cum vă spuneam, am început acum 4-5 ani adunarea 

materialului pentru un compendiu istoric a denumirii locali-

tăţilor, numai de pe actualul teritoriu al Banatului. Am adu-

nat aşa 3000 de fişe circa. Am întrebuinţat pe lângă biblio-

grafia tipărită a vechilor autori ca: Csanki, Fenyes, Pesti 

Frigyes, Ortvay Tivadar, Millecher Felix şi hărţi ca 

Lipszky, Korobinsky şi mulţi alţii. Pe lângă acest material, 

începând cu secolul XIV-lea, am întrebuinţat şi material din 

documente găsite din fondurile noastre, începând cu secolul 

XVII-lea, pe parcursul lucrărilor noastre profesionale. Lu-

crarea este încă în curs. 

Eu am conceput lucrarea în felul următor: la denu-

mirea actuală a fiecărei localităţi, determinat după actuala 

împărţire administrativă, arăt şi denumirile pe perioade, cu 

arătarea izvorului,iar la sfârşit dau un indice onomastic şi 

toponimic. 

Tare aş vrea să ştiu care este metoda Dvs. de lucru şi 

cum este conceput scheletul lucrării, după care principii 

v-aţi ghidat la prezentarea materialului. In literatura noastră 

de specialitate sunt puţine lucrări de acest gen şi la nemţi şi 

unguri sunt câteva pe care le cunosc. 

V-aş ruga foarte mult dacă este posibil să-mi comu-

nicaţi aceste date, fiindcă lucrarea Dvs nu a apărut şi din 

această cauză am calificat rugămintea mea cam îndrăznea-

ţă. 

Cu respectuoase salutări, dr. Rusu Alexandru 

arhivist principal la Serviciul regional al Arhivelor 

Statului Banat-Timişoara, str. Griviţa Roşie 7 

 

XX 

Cluj, 14 V. 1966 

Stimate Domnule Profesor, 

Vă rog să-mi iertaţi îndrăzneala şi vă rog să ne aju-

taţi şi cu data aceasta. Domnule profesor ne-ar trebui pt. 

Colectivul 1848 Indicatorul dus de localităţi pentru 4 zile. 

Socotesc că acum fiind pe cale bună apariţia lucrării, nu 

veţi pregeta să ne daţi această mână de ajutor.  

Respectuos, Sabin Belu 

 

XXI 

Blaj la 2.VI. 1931 

/bilet/ Domnule Profesor, 

Elevele clasei a IV-a normală de la Institut, cărora li 

s-a propus la religie Istoria bisericească, vor vizita monu-

mentele de valoare istorică din localitate. Dânsele doresc să 

vadă şi brâul purtat de episcopul Petru Pavel Aron. 

Ieri am vorbit cu dl director Şt. Pop în chestiunea 

aceasta. D-sa a spus că la caz că Dvs. nu veţi putea veni la 

liceu azi, între orele 16-17, să vă rog să lăsaţi brâul Ep. 

Aron în cancelaria D. Sale. Vă rog să binevoiţi a ne ajuta ca 

elevele amintite să poată vedea brâul Ep. Aron. Cu deose-

bită stimă, Leon I. Sârbu 

 

XXII 

/antet: O. Tfrali/ Stimate d. Coleg, Iaşi, 30 august 

1930 

Vă rog să-mi îngăduiţi a vă face cunoscut că pentru 

anul şcolar 1930-1931, am obţinut aprobarea ministerului 

pentru o serie de manuale de istorie şi anume: 

1. Istoria antică şi medievală pentru cl. I; Istoria mo-

dernă şi contemporană pentru cl. II; 3. Istoria românilor 

pentru cl. III; 4. Istoria antică pentru cl. IV; 5. Istoria medie 

şi modernă pentru cl. V; 6. Istoria contemporană pentru cl. 

VI. 

La alcătuirea lor, potrivit noilor programe, am avut 

drept călăuză următoarele principii: 

- exactitate ştiinţifică în curent cu ultimele cercetări; 

tratarea evenimentelor explicând cauzele prin ideile timpu-

lui, politice, sociale, religioase; tratarea cu atenţie a mişcării 

ştiinţifice, literare şi artistice; stil sobru şi precis; ilustraţiuni 

îmbelşugate, adesea inedite; hărţi explicative; bucăţi de lec-

tură, care desăvârşesc cunoştinţele elevilor mai înaintaţi. 

În manualul de istorie antică am dat atenţiune atât 

legendelor vechi, care alcătuiesc baza literaturilor clasice şi 

moderne, atât faptelor istorice şi evoluţiunii sociale, care 

caracterizează pe fiecare popor în diferite epoci, cât şi legă-

turilor dintre civilizaţiuni şi instituţiuni, precum şi influen-

ţelor reciproce dintre popoare. 

În manualul de istorie medie am căutat să tratez mai 

cu luare aminte istoria Orientului, în special a imperiului 

bizantin, care explică în mare măsură desfăşurarea civiliza-

ţiunii ţării noastre. 

În Istoria contemporană pentru cl. VI-a, pe lângă 

chestiunile culturale se expun marile mişcări sociale, siste-

mele politice, cauzele conflictelor dintre popoare, rivalităţi-

le dintre naţiuni şi state, cu explicări adesea noi, întemeiate 

pe studii, datorită unor somităţi ştiinţifice. 

Manualele mele au aparenţa de a fi mai voluminoase 

decât altele. Ţinându-se însă seama de numeroasele lor 

ilustraţiuni, hărţi şi bucăţi de lectură, se constată că textul 

de învăţat nu-i prea dezvoltat şi-i împărţit în lecţiuni, care 

nu trec puterile elevului. 

Arătându-vă acestea, vă rog să binevoiţi a cere pen-

tru consultare de la casa editoare Socec şi Co. din Bucu-

reşti, câte un exemplar din fiecare din manualele mele, pe 

care doriţi a le introduce în clasele D-voastre. 

Mulţumindu-vă pentru bunăvoinţă, vă rog să primiţi 

salutările mele colegiale, O. Tafrali 
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LA MORMÂNTUL LUI ION BIANU DUPĂ 80 DE ANI. EVOCAREA 

PERSONALITĂŢII SALE 
 

-au împlinit la 13 februarie 

2015 optzeci de ani de la 

moartea marelui cărturar 

român Ion Bianu. De la Blaj şi 

Cluj gândurile noastre se îndreap-

tă spre locul de muncă şi de veci 

al aceluia care, născut într-o casă 

ţărănească din Ardeal a urcat, prin 

vrednicia faptelor sale, treptele 

celei mai prestigioase Case a Şti-

inţei şi Culturii Româneşti, Aca-

demia Română. 

A pornit dintr-un sat, nu 

departe de Blaj, din Făget, din 

Făgetul ardelean, împodobit de 

pădurea de fagi îmbrăcaţi în albul 

ceresc, tari şi puternici, însuşiri 

împrumutate şi oamenilor ce-i 

stăpâneau. Făgetul era, şi este şi 

acum, un sat ce aparţine de comuna Valea Lungă. Un 

nume împrumutat ca şi cel al Făgetului, de la poziţia 

lor geografică. De la pădurea din preajma sa, în cazul 

Făgetului, şi de la Valea Lungă, ce străbate aşezarea 

cu acelaşi nume. Sunt, una de alta, la o depărtare de 

10 km, iar de Blaj se află la o distanţă de 11 km – 

Valea Lungă şi 20 km – Făgetul. Apele Târnavei 

Mari le udă sau sunt în vecinătatea lor. Amândouă au 

fost atestate, potrivit Dicţionarului lui Coriolan Su-

ciu, la 1309, Valea Lungă, şi 1296, Făgetul. Reamin-

tim toate aceste date legate de geografia localităţilor 

implicate sau de atestarea lor documentară, pentru 

importanţa şi semnificaţia lor, în formaţia şi destinul 

omului de mare cultură, dar şi de mare probitate şti-

inţifică, Ion Bianu. 

Ion Bianu s-a născut la 8 septembrie 1856 

într-o familie creştină de români uniţi şi într-un me-

diu oferit de o natură cu frumuseţi deosebite, aşa 

cum sunt şi cum au fost toate aşezările de munte şi 

de şes, ale pământului românesc. Sănătatea moşteni-

tă, Credinţa, Cartea bună primită şi Frumuseţile locu-

rilor au dat naştere unor oameni cu un puternic carac-

ter, gata de luptă pentru împlinirea idealurilor creşti-

ne şi naţionale. Şi cele din vremea lui Ion Bianu îşi 

aveau însemnătatea lor. 

A doua jumătate a veacului al XIX-lea şi pri-

mele decenii ale veacului următor, anii de viaţă ai săi 

(1856-1935), cuprind în ei o perioadă de luptă, de 

continuarea luptei generaţiilor înaintaşe de la 1848, 

pentru împlinirea deplinei unităţi naţionale şi politice 

începută în vremea Domnitorului Alexandru Ioan 

Cuza (1859) şi desăvârşită în 

vremea regelui Ferdinand (în 

1918). S-a petrecut acest lucru la 

capătul unui război, al unui alt 

război (1916-1918) purtat pentru 

desăvârşirea unităţii naţionale, 

în prelungirea celui purtat, mai 

devreme, în anii 1877-1878, pen-

tru câştigarea Independenţei Ţă-

rii Româneşti, a Moldovei şi 

Munteniei, unite în vremea lui 

Cuza. 

Basarabia, Bucovina şi 

Transilvania au intrat şi ele în 

Hora Mare a Unirii, în Hora Ma-

rii Uniri de la 1918. Ardeleanul 

Ion Bianu era în toată această 

vreme, în toate aceste vremuri, în 

capitala Ţării Româneşti, la Bu-

cureşti. Avea, în anii 1877-1878, 21-22 de ani. Veni-

se aici la studii universitare în 1876. A fost martorul 

proclamării Independenţei României şi apoi, mai târ-

ziu, în 1918, părtaş la bucuria românilor din vechea 

Ţară Românească, din Basarabia, din Bucovina şi 

din Transilvania românilor de acasă, de pe Târnave şi 

Mureş, de pe Someşuri, din Pădurile şi Munţii Car-

paţilor româneşti din Ţara lui Horea şi a Iancului, din 

Banat, Crişana şi Maramureş. 

Venise în Capitala Ţării Româneşti dintr-o altă 

capitală, aceea a Românilor Uniţi, de la Blaj, încăr-

cat de ştiinţă şi credinţă, primite de la noua Şcoală 

Ardeleană, de la Timotei Cipariu (1805-1887), Ioan 

Micu Moldovan (1833-1915). A făcut parte din gene-

raţia lui Augustin Bunea (1857-1909, cu un an mai 

mic decât Ion Bianu) şi toţi cei rămaşi în viaţă ascul-

tau de glasul vrednicilor vlădici din vremea lor: Ale-

xandru Sterca Şuluţiu (1850-1867), Ioan Vancea 

(1868-1892), Victor Mihali de Apşa (1895-1918) şi 

Vasile Suciu (1920-1935), cu întreaga lor pleiadă de 

mari profesori blăjeni, ce au pregătit, cu toţii, noile 

vremuri – şi unul din ei a fost şi viitorul cărturar, Ion 

Bianu. 

Învaţă mai întâi în satul său natal, în Făgetul nu 

departe de Blaj, clasele primare, apoi cele liceale 

chiar la Blaj şi cele universitare la Bucureşti 

(1876-1880) pentru a-şi desăvârşi studiile filologice 

la Milano, Madrid şi Paris (1880-1883). Era încă din 

1879 bibliotecar la Academia Română, profesor de 

limba şi literatura română la Liceul „Sfântul Sava” 

din Bucureşti (1881-1882) şi şef al primei Catedre de 

S 
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Istoria Literaturii Române la Facultatea de Litere şi 

Filozofie din Bucureşti (1902-1928) (B. 52, p. 

57-58). Din 1884 devine şi directorul Bibliotecii 

Academiei, pe care o slujeşte, toată viaţa, cu un de-

votament de mucenic, o reorganizează şi o moderni-

zează (Ibidem, p. 58). 

Biblioteca şi Cartea veche românească, cu tot 

ceea ce erau ele, au însemnat, pentru omul Ion Bia-

nu, nu un simplu loc de muncă, ci însăşi viaţa sa. Zo-

rii zilei îl găseau la masa lui de lucru de la Bibliotecă 

şi abia asfinţitul de soare îl ducea spre casă, pentru a 

continua, de fapt şi acolo, până la ceasuri târzii din 

noapte, să descifreze slovele bătrâne ale cărturarilor 

din alte vremuri. 

Pentru activitatea sa ştiinţifică şi calităţile sale 

umane, a fost ales membru corespondent (din 1887, 

la 31 de ani), titular (din 1902, la 46 de ani), preşe-

dinte al Academiei Române (între anii 1929-1932), 

la 73-76 de ani şi vicepreşedinte (1932-1935). Moare 

în 1935, la vârsta de 79 de ani, din care trăiţi la Bu-

cureşti 59 (1876-1935), mai puţin cei petrecuţi în 

Apusul european pentru desăvârşirea studiilor de 

acasă. 

Un parcurs vrednic de cinstire. A mers pe ur-

mele marilor dascăli blăjeni din vremea sa şi de mai 

înainte. Să amintim doar pe Timotei Cipariu, mem-

bru fondator al Academiei Române (1866) şi vice-

preşedinte al ei, pe Ioan Micu Moldovan, membru ti-

tular din 1894 şi pe Augustin Bunea, membru cores-

pondent (din 1901) şi titular (din 1909), şi lista ar pu-

tea continua. Avea asemenea exemple şi la Bucu-

reşti. Să rostim doar numele a doi oameni de cultură: 

Alexandru Odobescu şi Bogdan Petriceicu Hasdeu, 

cu sprijinul cărora şi-a continuat studiile în străinăta-

te. Să nu-l uităm pe Iorga (1871-1940), care l-a con-

siderat „întemeietorul cel adevărat, păzitorul stator-

nic şi harnicul străjer” al Bibliotecii Academiei Ro-

mâne (B. 48, p. 59). Şi era Iorga, istoricul ce a um-

plut rafturile Bibliotecii Academiei cu propriile sale 

cărţi, ca nici un alt om de cultură din vremea sa şi din 

toate timpurile. 

Bibliografii lui Ion Bianu, a celor ce-i anali-

zează opera şi a celor ce-l omagiază, bogate toate, 

confirmă locul său în Istoria literaturii şi limbii ro-

mâne, a Istoriei culturii româneşti şi îl aşează în Ga-

leria oamenilor ziditori de vremuri noi. Trăieşte în 

epoca marilor împliniri naţionale, dar şi în vremea 

Cărturarilor – din rândul cărora a făcut parte – a căr-

turarilor ce au fost Portdrapelul culturii universale, 

la noi acasă. Rămân legaţi de idealurile Ţării lor. 

Trec graniţele acesteia. Ion Bianu vizitează bibliote-

cile naţionale din mai multe ţări europene. Împrumu-

tă, pentru acasă, tot ceea ce crede că va contribui la 

modernizarea Bibliotecii Academiei. Rămâne însă, 

prin întreg scrisul său: „un ambasador de fiecare 

clipă al Ardealului robit” (B. 52, p. 58). Un ambasa-

dor al Ardealului, al Blajului şi al întregii ţări, aşa 

cum îi va mărturisi mentorului său, Ioan Micu Mol-

dovan, şi cum va dovedi, prin întreg scrisul său, prin 

întreaga sa activitate însuşi Ion Bianu: „Sunt român 

– cum mă ştii, sunt ardelean – sunt blăjean, am cres-

cut în ideile dumitale şi aici, la Bucureşti, nu am avut 

decât ocaziunea de a le pune neîncetat în lucrare” 

(B. 52, Ibidem).  

Cele spuse de Ion Bianu ar putea fi un răspuns 

la eventualele învinuiri ce i s-ar fi putut aduce pentru 

apropierea lui de liberali, din partea cărora şi ajunge, 

în câteva legislaturi, deputat. Era, oricum, o presupu-

să îndepărtare de politica tradiţională a Blajului, de 

apropiere de Partidul Naţional Român, şi de Iuliu 

Maniu, iar din partea noastră, repetăm, o simplă pre-

supunere. Cu certitudine, Ion Bianu a rămas legat de 

Blaj, dar tot cu certitudine trebuie să spunem că el a 

fost – şi a rămas şi al întregii ţări. Implicarea sa în 

organizarea unor instituţii de cultură la nivelul între-

gii ţări şi însăşi tematica scrierilor sale, fac din Ion 

Bianu un om al vremurilor sale ce a slujit un neam şi 

o ţară, neamul Românesc şi Ţara Românească, între-

gul Neam şi întreaga Ţară. 

Biografii lui ne spun că sub îndrumarea sa a 

fost organizat primul Congres Naţional al Biblioteci-

lor (Bucureşti, 1924) şi prima Asociaţie a Biblioteca-

rilor din România (tot în 1924). Prin grija sa s-au 

achiziţionat peste 500.000 de volume, mii de manus-

crise, stampe, scrisori, periodice, hărţi. Creator al 

Şcolii româneşti de biblioteconomie şi bibliografie, a 

elaborat Bibliografia românească veche (4 volume, 

în colaborare) (B. 2) şi Catalogul manuscriselor ro-

mâneşti (3 volume) (B. 4). A editat o serie de texte 

româneşti din secolele XVI-XVII: Predica de Antim 

Ivireanul, 1886 (B. 20), Psaltirea în versuri de Do-

softei (1887) şi Psaltirea Scheiană (1889) (B. 21); 

Texte de limbă din secolul XVI (3 volume) (B. 26), 

Poezia satirică la români (1881) (B. 19); Momente 

culturale (1904) (B. 15); Un român întreg: D.A. 

Sturdza (1907) (B. 27); A iniţiat prima serie româ-

nească de publicaţii folclorice şi etnografice 

(1908-1931): Din viaţa poporului român (B. 7). 

Urmărind bibliografia scrierilor lui Ion Bianu, 

ea ne duce – şi ne aduce – în şi din veacurile de înce-

put ale primelor manuscrise şi cărţi tipărite religioase 

şi laice româneşti până în vremea sa, în secolele 

XIX-XX. Este un prim lucru ce se cuvine subliniat. 

Ion Chindriş, un harnic şi mare iubitor de carte ca şi 

Ion Bianu, plecat nu de mult dintre noi, fost şi el di-

rector al Bibliotecii Academiei, cea din Cluj, cetă-
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ţean de onoare al Blajului, omul ce a împrumutat de 

la Ion Bianu toată dragostea de carte, l-a considerat, 

într-un articol omagial (B. 37) rege al cărţii. Nu cre-

dem că am putea găsi noi o altă sintagmă mai potri-

vită pentru ceea ce a fost – şi pentru ceea ce este – 

Ion Bianu în cultura românească. Îi mulţumim lui 

Ioan Chindriş – acolo unde se odihneşte acum – pen-

tru cea mai fericită şi potrivită, credem noi, definire 

printr-un cuvânt a personalităţii lui Ion Bianu. A 

omului ce şi-a legat destinul său, ca om de cultură, 

de cartea românească şi de limba română, de istoria 

poporului român. 

Ion Bianu se numără printre autorii principali 

ai reformei ortografice din 1904, o reformă cu o 

semnificaţie profundă în istoria limbii române. Ace-

laşi lucru se poate spune despre Discursul său de re-

cepţie la Academia Română, din acelaşi an, 1904, 

Despre introducerea limbii române în biserica ro-

mânească (B. 6), despre Răspunsul la Discursul de 

primire în Academia Română a lui Alexandru Lape-

datu (B. 22). Tema era de un interes comun – istori-

ografia română ardeleană în legătură cu desfăşura-

rea vieţii politice a neamului românesc de peste 

Carpaţi (B. 22). Autorul ei era un distins istoric ro-

mân format în ţară şi străinătate, cu o activitate înce-

pută chiar în preajma lui Ion Bianu, la Biblioteca 

Academiei, membru corespondent şi el, din 1910, şi 

titular al ei, din 1918, Profesor universitar, medievist 

de mare forţă, primind, în 1923, prin girul ardeleanu-

lui Ion Bianu, titlul academic de „nemuritor”, pentru 

a-şi încheia viaţa pământeană acum 65 de ani, în 

1950, în închisoarea comunistă de la Sighet, în timp 

ce ucigaşii lui şi ai altora, au rămas în viaţă nepedep-

siţi până la adânci bătrâneţe.  

Cum spuneam, Ion Bianu a pornit în cercetările 

sale de la scrierile vechi, lăsându-ne un preţios album 

al paleografiei româneşti (B. 1 şi 18), pentru a se 

opri în satul românesc spre a strânge la un loc pagini 

din folclorul acestuia (B. 7), din arta românească 

veche (B. 8), vorbind despre limba română din vea-

cul al XIX-lea (B. 5), despre poezia satirică la ro-

mâni (B. 19). Ion Bianu a fost, prin întreaga sa acti-

vitate nu numai un straşnic păzitor al Bibliotecii 

Academiei, cum spunea Iorga, un Rege peste cărţile 

acesteia, cum gândea Ioan Chindriş, ci şi un creator 

de carte românească. Prin intermediul scrierilor sale 

oamenii din vremea lui, din vremurile noastre şi a ce-

lor ce vor veni după noi, vor citi şi reciti pagini din 

istoria poporului român, a limbii şi a poveştilor sale 

de viaţă, strânse în file de cărţi aievea unei albine 

truditoare, ce umple casa ei şi a surorilor sale de 

dulceaţa culeasă din câmpiile, pădurile şi grădinile 

cu pomi şi flori, de pe cuprinsul pământului româ-

nesc. Ion Bianu le-a cules din istoria poporului său, 

din viaţa semenilor săi din vremuri de demult. 

Istoricii limbii şi literaturii române au spus şi 

vor mai spune multe lucruri despre omul de mare 

cultură, cum mai spuneam, Ion Bianu. Noi ne îngă-

duim doar să amintim numele celor prinşi într-o bi-

bliografie, desigur incompletă, dar care ne îngăduie, 

totuşi, să spunem că Ion Bianu s-a bucurat, în timpul 

vieţi sale şi chiar după trecerea sa în eternitate, de o 

unanimă preţuire. Am aminti, în primul rând, volu-

mele omagiale: La împlinirea a 50 de ani de muncă 

ştiinţifică, 1928 (B. 56); Amintire din partea foştilor 

şi actualilor funcţionari ai Academiei, 1916 (B. 59); 

Omagiu lui Ion Bianu, 1927 (B. 62); Sărbătorirea 

profesorului Ion Bianu la Universitatea din Bucu-

reşti, 1928 (B. 71); paginile din Dicţionarele de spe-

cialitate sau din Enciclopediile şi Bibliografiile vechi 

şi noi, ce cuprind analize ale vieţii şi activităţii lui 

Ion Bianu (B. 30-32, 41-45, 48, 51-55). 

Amintim numele unor personalităţi ale vieţii 

culturale româneşti: Radu Brateş (B. 33-35), Nicolae 

Cartojan (B. 36), Ioan Chindriş (B. 37), Petre Cio-

rănescu (B. 38), Nicolae Comşa (B. 39-40), Ioachim 

Crăciun (B. 41-43), N. Drăganu (B. 46), Dan Dumi-

traş (B. 47), N. Georgescu Tistu (B. 49), Octavian 

Goga (B. 50), Ana şi Arcadie Hinescu (B. 51-54), 

Mircea Ioşa (B. 57), Anca Grobei (B. 58), Ioan Lupu 

(B. 60), Gheorghe Naghi (B. 61), P. Panaitescu – 

Perpessicius (B. 63), Eugen I. Păunel (B. 64), I. Pe-

trovici (B. 65), Viorica Pop (B. 66), Dragoş Proto-

popescu (B. 67), Sextil Puşcariu (B. 68-69), Dorina 

Rusu (B. 70), Dan Simionescu (B. 73-74), Marcel 

Ştirban (B. 75), Gabriel Ştempel (B. 76-77), Al. 

Tzigara-Samurcaş (B. 78), Mircea Zaciu şi Marian 

Papahagi (B. 79), Ion Buzaşi şi Ion Moldovan (B. 

13), Silvia Pop, prin paginile revistei Astra blăjeană, 

redactorul-şef al publicaţiei. 

Sunt toţi oameni de cultură. Unii contemporani 

cu Ion Bianu, alţii contemporani nouă. Şi unii şi alţii, 

într-un impresionant cor prin mărimea şi frumuseţea 

celor spune – au vorbit şi vorbesc – de un Om de şti-

inţă şi cultură căruia i s-a cuvenit şi i se cuvine, cum 

am mai spus, numai cuvinte de laudă şi cinstire.  

La 80 de ani de la Moartea lui – de la moartea 

unui Nemuritor, ne alăturăm şi noi, prin paginile re-

vistelor ce ne vor publica – ne alăturăm Omagierii 

sale postume. Am vrea ca la mormântul său să putem 

aşeza azi un buchet de crizanteme şi trandafiri. Vre-

mea şi vremurile nu ne îngăduie să facem acest lu-

cru. Şi regretăm. Ceea ce putem să facem este să ne 

alăturăm blăjenilor, vechi şi noi: Radu Brateş şi Ni-

colae Comşa, doi distinşi profesori de română la Li-

ceul „Sfântul Vasile” din Blaj, din perioada interbe-
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lică (pe care i-am cunoscut ca elev al lor), şi celor din 

zilele noastre, de aceeaşi înălţime: Ion Buzaşi, Ana şi 

[Arcadie] Hinescu, Silvia Pop şi alţii; să ne unim cu 

cei din Vechiul Regat ce l-au omagiat – şi-l vor 

omagia – prin ceea ce au publicat şi vor mai publica, 

în pagini de reviste şi cărţi, momente din viaţa şi ac-

tivitatea lui Ion Bianu; să cinstim memoria unui Ma-

re blăjean, ce a coborât din Făgetul ardelean, a ajuns 

în Capitala ţării – iarăşi cum spuneam –, unde a trăit 

o jumătate de veac într-o aleasă şi desăvârşită demni-

tate. A trăit la Bucureşti fără să uite o clipă de Blajul 

tinereţii sale. A trăit fără să uite vechii săi dascăli – 

primii oameni şi primele cărţi – ce au dat viaţă şi 

aripi gândurilor şi faptelor sale de mai târziu. 

Ion Bianu, bucureşteanul blăjean, românul din 

Ardeal, a ars întreaga sa viaţă asemenea unei Cande-

le nestinse, a ars ca o rugăciune şi ca un puternic far 

pentru a lumina cărări, pentru a influenţa destine, 

pentru a forma oameni de cultură, iubitori de Dum-

nezeu, de Carte şi, prin toate, iubitori de Neam şi Ţa-

ră.  

În Ion Bianu era, în toată credinţa sa, prin toate 

faptele sale, şi este prezent spiritul Blajului, al vlădi-

cilor de aici, al marilor preoţi şi dascăli din Bisericile 

şi şcolile sale. Era şi aerul curat din pădurea Făgetu-

lui de acasă şi cel al Cărbunarilor
1
 de la Blaj. Erau şi 

undele Târnavelor cu apele lor blânde, aşa cum era şi 

aşa cum este şi aerul ce stăpânea şi stăpâneşte văz-

duhul pământului românesc. Pentru toate acestea, 

cinstirea memoriei lui Ion Bianu, este cinstirea între-

gii noastre Biserici şi a iubitorilor de cultură, cu toţi 

oamenii lor vrednici de cinstire. 
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nografică (1908-1931), iniţiată de Ion Bianu. 

8. Documente de artă românească din manuscripte 

vechi, Fasc. I, Bucureşti, 1922. 

9. Documente româneşti după originale sau după foto-

grafii (1922). 

10. Informaţiuni despre Moldova, publicate în 

Preussisches Wochenblatt din Berlin, 1854 [cred] de A. Dimi-

trie Sturdza: idei, sentimente, lucrări din anii 1850 şi 1854 

amintite la 25 februarie 1907 de I.B., când S.D. a împlinit vârsta 

de 74 de ani. 

11. Introducere la Dumitrescu Al. T. Foi volante din Co-

lecţia Academiei Române (1642-1866), Bucureşti, 1912, 97 p. 

12. Introducere la Hodoş Nerva şi Al. Sadi Ionescu, Pu-

blicaţiunile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste), Bucu-

reşti, 1913, XXVIII + 812 p. 

13. Ion Bianu şi Nicolae Comşa sau Dialog între unchi 

şi nepot: pagini epistolare şi evocări. Ion Buzaşi şi Ion Moldo-

van, Blaj, Buna Vestire, 2007, 68 p. 

14. Lucrul apostolesc. Apostolul tipărit de diaconul Co-

resi în Braşov în anul 1563, Bucureşti, 1930, XIV + 632 p. 

15. Momente culturale (1904). 

16. Nicolae Pauleti, popă românesc unit de sat şi om de 

litere în Ardeal (1830-1849), în „Închinare lui Nicolae Iorga cu 

prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani”, Cluj, Ed. Inst. de Istorie 

Universală, 1931, XXXVIII + 440 p., p. 38-41. 

17. Note dintr-o excursiune în Moldova, „Columna lui 

Traian”, Bucureşti, 1882, IX (serie nouă), p. 107-115. 

18. Pagini de veche scriere românească, Bucureşti, Car-

tea Românească, 1921, 32 p., în colaborare cu N. Cartojan. 

19. Poezie satirică la români. Teză de licenţă susţinută 

la 6/18 iunie 1881, Bucureşti, Tip. Academiei Române, 1881, 

96 p. 

20. Predica de Antim Ivireanul (1886). 

21. Psaltirea în versuri de Dosoftei (1587) şi Psaltirea 

Scheiană (1482), Bucureşti, 1889, XVIII + 536 p. 

22. Răspuns la Discursul de primire în Academie a lui 

Alex. Lapedatu: Istoriografie română ardeleană în legătură cu 

desfăşurarea vieţii politice a neamului românesc de peste Car-

paţi, Cuvânt rostit în şedinţa solemnă de la 2 iunie 1923. Bucu-

reşti, Cultura Naţională, 1923, 40 p. (Academia Română, Dis-

cursuri de recepţie LV). 

23. Relaţiune asupra călătoriei în Galiţia făcută în vara 

anului 1885, „Analele Academiei Române”, s. II. 1885-1886, t. 

VIII, sect. I, p. 19-48. 

24. Statistica ardelenilor de acum un secol şi mai bine 

cu învăţături pentru cei de acum, [Bucureşti], Tip. Convorbiri 

literare [1924], 11 p. 

25. Studi sulla Romania. Napoli, Ricardo Riccardi Ed., 

MCMXXIII, 337 p. (Publicazioni dell‟Instituto per l‟Europa 

Orientali – Roma, Secundo serie, Politica – Storia Economia 

IV) (I.B. coautor). 

26. Texte de limbă din secolul al XVI-lea (3 volume). 

27. Un român întreg: D.A. Sturdza (1907). 

28. Viaţa şi activitatea lui Maniu, Samuil Micu, alias 

Clein de Sadu, „Analele Societăţii Academice Române” (1876). 
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B. Despre Ion Bianu 

29. A[lbini] S[eptimiu], I[on] B[ianu]. Politica Români-

lor din Ungaria. Trecut, Prezent, Viitor, de B. – A., Bucureşti, 

Tip. Carol Gobl, 1909, 53 p. 

30. Balaciu Jalana, Chiriacescu Rodica, Dicţionar de fi-

lologi şi lingvişti români, Bucureşti, 1978. 

31. Ion Bianu, în „Bibliografia istorică a României”, vol. 

II-XIII, Editura Academiei, 1972-2015. 

32. Ion Bianu, în „Enciclopedia istoriografiei româ-

neşti”, Bucureşti, 1978, p. 59. 

33. Brateş Radu, Aspecte din viaţa Blajului, Blaj, 1942. 

34. Brateş Radu, Ion Bianu, „Pagini literare”, Turda, 

1935, I, p. 585-586. 

35. Brateş Radu, Oameni din Ardeal, Bucureşti, Ed. Mi-

nerva, 1973. 

36. Cartojan N., Ion Bianu, în „Revista Istorică Româ-

nă”, (Bucureşti), 1934, IV, p. 429-430. 

37. Chindriş Ioan, Regele cărţilor, în „Astra blăjeană”, 

2007, XI, nr. 4 (41). 

38. Ciorănescu Petre, Un schimnic al cărţilor [I.B.], 

„Unirea”, 1928, XXXVIII, nr. 2, p. 2-3. 

39. Comşa Nicolae, Corespondenţa dintre Ioan Micu 

Moldovan şi Ion Bianu – un capitol din colaborarea între Blaj 

şi Bucureşti, 1943. 

40. Comşa Nicolae, Ion Bianu [necrolog], „Blajul”, 

1935, II, p. 117-120. 

41. Crăciun Ioachim, Doi bibliologi români: Ion Bianu 

şi Al. Sadi-Ionescu, Bucureşti, 1937. 

42. Crăciun Ioachim, Ion Bianu, în „Bibliographie de la 

Transylvanie Roumaine 1916-1936”, Revue de Transylvanie, 

1937. 

43. Crăciun I., Ion Bianu, 1856-1935, „Anuarul Institu-

tului de Istorie Naţională”, 1931-1935, VI, p. 787-792. 

44. Dicţionar de literatură română. Scriitori, reviste, cu-

rente (coord. Dumitru Păcurariu), Bucureşti, 1979. 

45. Dicţionarul General al Literaturii Române (A-B), 

vol. I, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2004. 

46. Drăganu N., Ion Bianu (1856-1935), 

„Dacoromania”, 1934-1935, VIII, p. 487-491. 

47. Dumitraş Dan, Ion Bianu în perioada studiilor uni-

versitare la Bucureşti şi în străinătate (1876-1883), 

„Patrimonium Apulense, Anuar de arheologie”, Alba Iulia, 

2009, p. 187-210. 

48. Enciclopedia Istoriografiei Româneşti, Redactor co-

ordonator Alexandru Stănciulescu, 1978. Despre I.B. la p. 59. 

49. Georgescu-Tistu N., Ion Bianu, „Societatea de Mâi-

ne”, 1928, V, p. 10-11. 

50. Goga Octavian, Ion Bianu, „Revista Fundaţiilor Re-

gale”, 1935, II, vol. 2, p. 3-7. 

51. Hinescu Ana, Personalităţile Blajului, 2010. 

52. Hinescu Ana, Hinescu Arcadie, Oameni de ieri şi de 

azi ai Blajului, Blaj, Ed. Eventus, 1994, p. 57-59. 

53. Hinescu Arcadie, Amintirile lui Ion Bianu ca elev la 

Blaj, în „Izvoare de lumină, număr omagial dedicat aniversării a 

225 de ani de la înfiinţarea şcolilor din Blaj”, 1979. 

54. Hinescu Arcadie, Ion Bianu – 150 de ani de la naşte-

re, „Astra blăjeană”, 2006, X, nr. 3. 

55. Ion Bianu, „Cercetări Literare”, 1936, II, p. VIII-X 

(1 pl.). 

56. Ion Bianu. Cuvinte omagiale cu prilejul sărbătoririi 

a 50 de ani de muncă ştiinţifică şi pedagogică, „Transilvania”, 

1928, LIX, p. 61-63. 

57. Joşa Mircea, „Notele politice” ale lui Ion Bianu şi 

însemnătatea lor, „Studii Revista Istoria”, 1972, 25, nr. 1, p. 

111-124. 

58. Grobei Anca, 70 de ani de la moartea bibliotecarului 

Ion Bianu (1856-1935), Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Ba-

ia Mare, 2005, 13, nr. 1, p. 50-51. 

59. Lui I. Bianu. Amintire din partea foştilor şi actuali-

lor funcţionari ai Academiei Române la împlinirea a şaizeci de 

ani, 1916, 331 p. 

60. Lupu Ioan, Bibliografia operelor d-lui Ion Bianu, în 

„Omagiu lui I. Bianu”, Bucureşti, Cultura Naţională, 1927, p. 

155-170. 

61. Naghi Gheorghe, Din corespondenţa lui Ion Bianu 

(1904-1913), „Apulum”, 1980, 18, p. 457-463. 

62. Omagiu lui Ion Bianu, Bucureşti, Cultura Naţională, 

1927. 

63. Panaitescu-Perpessicius, Ion Bianu, Bucureşti, 1968. 

64. Păunel Eugen I., Ion Bianu (1856-1935), Cernăuţi, 

Tip. Glasul Bucovinei, 1935, 6 p. Extr. din „Codrul 

Cosminului”, 1935, IX. 

65. Petrovici I., Pentru Jubileul lui I. Bianu, în „Omagiu 

lui Ion Bianu”, Bucureşti, Cultura Naţională, 1927, p. 19-20. 

66. Pop Viorica, Un manuscris al lui Ion Bianu despre 

Samuil Micu Clain, „Acta Musei Napocensis”, 1970, 7, p. 

631-636. 

67. Protopopescu Dragoş, Et in Arcadia ego… [Ion Bia-

nu], în „Omagiu lui Ion Bianu”, Bucureşti, Cultura Naţională, 

1927, p. 29-30. 

68. Puşcariu Sextil, Ion Bianu, Cluj, Tip. Cartea Româ-

nească, 1935, 7, p. Extras din Gând Românesc, 1935, III. 

69. Puşcariu Sextil, Ion Bianu ca organizator, în „Oma-

giu lui Ion Bianu”, Bucureşti, Cultura Naţională, 1927, p. 21-28. 

70. Rusu Dorina N., Membrii Academiei Române – 

1866/2003. Dicţionar, Bucureşti, Ed. Enciclopedică / Ed. Aca-

demiei Române, 2003. 

71. Sărbătorirea profesorului Ion Bianu, la Universita-

tea din Bucureşti, Facultatea de Filozofie şi Litere în ziua de 7 

ianuarie 1928, Bucureşti, 1928. 

72. Scrisori către Ion Bianu, vol. I-V, Ediţie, prefaţă şi 

note de Marieta Croicu şi Petru Croicu, Bucureşti, Ed. Minerva, 

1974-1980. 

73. Simionescu Dan, Ion Bianu bibliograf, Bucureşti, 

1967. 

74. Simionescu Dan, Ion Bianu bibliotecarul Academiei 

Române, 35 de ani de la moartea sa, „Revista Bibliotecarilor”, 

1970, 23, nr. 2, p. 107-109. 

75. Ştirban Marcel, Ion Bianu, bibliografie, în „Din Isto-

ria Bisericii Române Unite. Biserică. Şcoală. Naţiune. Biblio-

grafii şi Documente”, Ed. Muzeului Sătmărean, 2008, p. 176 

(Noua Şcoală Ardeleană). 

76. Ştrempel Gabriel, Biblioteca Academiei în viaţa lui 

Ion Bianu, Bucureşti, 1985. 

77. Ştrempel Gabriel, Ion Bianu sufletul bibliotecii, 

„Magazin Istoric”, 2006, 40, nr. 8, p. 5-8. 

78. Tzigara-Samurcaş Al., Ion Bianu, „Convorbiri Lite-

rare”, 1935, LXVIII, p. 80-83. 

79. Zaciu Mircea, Papahagi Marian, Sasu Aurel, Dicţio-

narul scriitorilor români, A-C, Bucureşti, 1995. 
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O ANIVERSARE LA EPISCOPIA ROMÂNILOR UNIŢI DE LA LUGOJ 
 

m citit, cu puţină întârzie-

re, ştirea potrivit căreia 

Î.P.S. Sa Alexandru 

Mesian a împlinit, anul acesta, 50 

ani de preoţie şi 21 ani Episcop 

de Lugoj. Ştirea ne-a bucurat şi 

ne-a dus cu gândul la câteva lu-

cruri ce scrisesem despre Exce-

lenţa Sa, în urmă cu mai mulţi ani, 

într-o Istorie a Bisericii Române 

Unite, apărută în Editura Muzeu-

lui Sătmărean, adică chiar în „Ţa-

ra sa natală”. Le reamintim acum 

şi cititorilor Revistei Viaţa Creşti-

nă de la Cluj şi Astra blăjeană, 

înscriindu-se, demersul nostru, în 

şirul celor de l-au Omagiat şi al 

celor ce îl vor Omagia, nu peste 

multă vreme, la împlinirea a 80 de 

ani de viaţă. 

Spuneam că este 

maramureşan, născut la 22 ianuarie 

1937, cel de-al cincilea copil din cei 

opt dintr-o familie de muncitori. 

Şcoala primară o urmează în comu-

na natală, după care frecventează şi 

absolvă Liceul teoretic „Gheorghe 

Şincai” din Baia Mare. 

În anul 1957 este admis la 

Seminarul romano-catolic din Iaşi, 

în temeiul unei dispoziţii a Depar-

tamentului Cultelor – i se refuză 

continuarea studiilor acolo pe moti-

vul originii sale confesionale, 

greco-catolice. După terminarea 

serviciului militar se angajează teh-

nician într-o uzină din Baia Mare. În 

paralel urmează, în clandestinitate, 

studiile teologice, iar în 1965 este 

hirotonit preot greco-catolic de epis-

copul Ioan Dragomir. 

Credem că înainte de a merge 

mai departe cu popasurile noastre omagiale dedicate Î.P.S. 

Episcop Alexandru Mesian suntem datori să spunem câteva 

cuvinte despre cel care i-a pregătit drumul spre preoţie: 

despre episcopul Ioan Dragomir. Este tot maramureşan, 

cu studii teologice la Gherla, Strassbourg şi Roma, canonic 

al Capitlului episcopal din Baia Mare, apoi, din 1950, epis-

cop auxiliar, după înlăturarea episcopul Al. Rusu. A fost în-

temniţat timp de 14 ani, din 1951 până în 1964. După elibe-

rare reia activitatea sa pastorală cu o intensitate deosebită. 

Consacră foarte mulţi preoţi tineri, printre care s-a numărat 

şi preotul Alexandru Mesian. 

Era cea mai autorizată recomandare ce o putea 

primi, era cea mai puternică carte de vizită ce putea fi dată 

unui tânăr teolog pregătit clandestin pentru Altar, în anii 

comunismului; era garanţia unui drum 

ce va fi pus în slujba unei Biserici răs-

tignite, în slujba Bisericii Românilor 

Uniţi, indiferent de obstacolele ce-i vor 

sta în cale. 

Şi nu a fost dezamăgit. În anii 

comunismului, părintele Alexandru 

Mesian a făcut pastoraţie atât în zona 

sa natală, cât şi în satele din Maramu-

reşul istoric şi din Ţara Oaşului, în 

vremea în care credinţa greco-catolică 

era mărturisită, putea fi mărturisită, 

doar în catacombe, iar cei ce o mărtu-

riseau puteau să-şi piardă uşor liberta-

tea. Era un act de mare credinţă şi de 

mare curaj. A vorbit şi copiilor la ore 

de religie ţinute cu ei tot în clandestini-

tate, le-a vorbit despre Dumnezeu şi 

credinţa în El. 

După evenimentele din iarna 

anului 1989 este numit vicar general al 

Episcopiei Maramureşului. Episcop era 

viitorul mitropolit al Blajului şi cardinal 

al Vaticanului, Î.P.S.S. Lucian Mure-

şan, ce va lua parte şi la ridicarea părin-

telui Alexandru Mesian pe o nouă 

treaptă a ierarhiei Bisericii noastre. La 4 

iulie 1994, printr-un decret al Congre-

gaţiei pentru Bisericile Orientale de la 

Roma a fost numit episcop coadjutor al 

Î.P.S.S. Ioan Ploscaru, episcop eparhi-

al la Lugoj. Era, cum spuneam, o nouă 

treaptă pe care o urca în ierarhia Biseri-

cii Române Unite, de data aceasta sub 

scutul unui alt ierarh, trecut şi el, ca şi 

episcopul Ioan Dragomir, prin temniţele 

comuniste din ţara noastră. 

Se cuvine să ne oprim şi în faţa 

noului episcop cu care va lucra o vreme 

şi apoi – în ceasul de Dumnezeu hotărât 

– îi va lua locul cu vrednicie, vrednicu-

lui episcop Ioan Ploscaru. 

Nu vom stărui aici asupra întregului drum parcurs ca 

slujitor al Bisericii noastre. Am făcut acest lucru în cărţile 

noastre de Istoria Bisericii. Scopul principal urmărit de noi 

acum e doar să dăm câteva repere din viaţa episcopului 

Ioan Ploscaru, aşa cum am făcut şi cu episcopul Ioan Dra-

gomir. 

S-a născut în 1911 şi merge la cele veşnice în anul 

1998, la vârsta de 87 ani. Provine dintr-o familie de ţărani 

din comuna Frata, din judeţul Cluj. A fost elev al Şcolilor 

blăjene, seminarist al Academiei Teologice de la Blaj, hiro-

tonit ca preot în 1933. Trei ani mai târziu, în 1936, mitropo-

litul Alexandru Nicolescu îl trimite în Franţa, la 

Strassbourg, de unde se întoarce în 1940. A fost numit mai 

întâi secretar episcopal la Lugoj, apoi, în 1942, este ales ca-

A 
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nonic şi vicar general în 1945. În această calitate l-au găsit 

evenimentele din anii 1945-1948. La 30 noiembrie 1948 a 

fost consacrat episcop titular de Trapezopolis, auxiliar al 

eparhiei Lugojului. La 25 august 1948 avusese loc prima sa 

arestare. A fost începutul dramei pe care o va descrie în 

cărţile sale, cu un mare talent scriitoricesc. Anii de închi-

soare la care a fost condamnat nu l-au speriat, deşi erau 

mulţi, mai mulţi decât viaţa i-ar fi îngăduit. Petrece în ze-

ghe 14 ani şi câteva luni. 

Episcopul Ioan Ploscaru, Om 

de mare credinţă şi de mare cultură, 

stâlp de nădejde al Bisericii Româ-

nilor Uniţi în vremuri grele, a fost 

un conducător chibzuit al Bisericii, 

în toate timpurile, apropiat clerului 

şi credincioşilor din Dieceza sa, 

apropiat şi în bune raporturi cu 

Î.P.S.S. Mitropolitul Banatului, Ni-

colae Corneanu, a vegheat până la 

moarte, în respectul tuturor, la pros-

peritatea Episcopiei pe care a con-

dus-o aproape cinci decenii. 

Îi va fi alături, în ultimii săi 

ani de viaţă, viitorul episcop al Lu-

gojului, omagiat azi de noi, Î.P.S.S. 

Alexandru Mesian; va fi, mai întâi 

ca episcop coadjutor al episcopului 

Ioan Ploscaru (din 1994), iar din 

1996 ca episcop titular al Eparhiei 

Lugojului. Consacrarea sa ca epis-

cop a avut loc în Catedrala de la 

Blaj, de către mitropolitul Lucian 

Mureşan, asistat de episcopii Ioan 

Ploscaru şi George Guţiu. Tot 

atunci a fost consacrat, ca episcop 

al Diecezei Române Unite a 

Oradiei, Preasfinţitul Virgil Ber-

cea. 

De peste două decenii, epis-

copii Alexandru Mesian şi Virgil 

Bercea, ierarhi ai unor „ţări vecine 

– Ţara Banatului şi Ţara Crişuri-

lor, şi nu numai, unite în Ţara Unită 

ce se cheamă România, slujesc cu 

cea mai mare credinţă, credinţa Bi-

sericii Românilor Uniţi. Excelenţe-

le lor continuă drumurile începute 

de înaintaşii acestora. Merg în pasul 

lor, în vestul Ţării, noua lor Casă, 

pentru a-i reda acesteia, Măreţia 

Romană, umbrită şi ţinută în lanţuri 

în anii comunismului… 

Cei 21 ani de episcopat 

(1994-2015), împliniţi acum, cărora 

se cuvine să le adăugăm, să-i înca-

drăm, de fapt, în cei 50 de ani de 

preoţie (1965-2015), înseamnă o 

continuare, în plan superior, a ceea 

ce a făcut părintele Alexandru Mesian până a urcat pe trep-

tele Episcopiei lugojene, ca înalt ierarh al Bisericii Români-

lor Uniţi din Banat. Din Banat şi nu numai, pentru că Epar-

hia Lugojului se întinde pe teritoriul mai multor judeţe: 

Timiş, Caraş Severin, Hunedoara, Arad şi pe o porţiune din 

judeţele Alba şi Mehedinţi; are în îngrijire spirituală şi co-

munităţile greco-catolice de limbă română din Serbia. 

Lugojul, Reşedinţa Episcopală, este un oraş cu o ve-

che istorie, aşezat în „Ţara Banatului”, în Câmpia ce-i poar-

tă numele, mărginit de dealurile 

Buziaşului şi ţinutul Caraş Severi-

nului, ce numără, în zilele noastre, 

peste 40.000 de locuitori, fiind con-

siderat al doilea oraş ca mărime şi 

importanţă din judeţul Timiş. 

În acest oraş, într-o Catedra-

lă superbă, al cărui interior a fost 

pictat, în vremea episcopului Ale-

xandru Nicolescu, în vremea în ca-

re era episcop de Lugoj, a început 

să slujească, ca episcop coadjutor, 

Episcopul Alexandru Mesian (în 

1994) şi ca episcop titular (din 

1996). Avea şi are în glasul său vo-

cea maramureşanului dârz şi hotă-

rât, dar şi pe cea a bănăţeanului nu 

mai puţin hotărât şi puternic. L-am 

urmărit, cu ani în urmă, la câteva 

emisiuni, la un post de televiziune, 

şi cu această impresia m-am – şi 

ne-am – despărţit de fiecare dată. 

Aşa îl ştiu şi lugojenii şi aşa 

îl cunosc şi credincioşii săi de pe 

cuprinsul întregii Episcopii. În 

Duminici şi Sărbători duce cu el 

pretutindeni mesajul Bisericii Lui, 

de Pace şi Iubire; de pace între oa-

meni, indiferent de neam şi credin-

ţă; de iubire faţă de Dumnezeu, 

Creatorul, Tatăl nostru ceresc, al 

tuturor pământenilor. Face cunos-

cut mesajul de azi al Bisericii Ro-

mânilor Uniţi, acelaşi cu al vredni-

cilor săi înaintaşi: episcopii Ale-

xandru Dobra (1856-1870), Ioan 

Olteanu (1870-1874), Victor 

Mihaly de Apşa (1875-1895), 

Demetriu Radu (1897-1903), Vasi-

le Hossu (1903-1912), Valeriu Tra-

ian Frenţiu (1913-1922), Alexan-

dru Niculescu (1922-1935), Ioan 

Bălan (1935-1948) şi Ioan Ploscaru 

(1948-1996). 

Pe doi dintre ei, Victor 

Mihaly şi Al. Nicolescu îi găsim 

mitropoliţi la Blaj; Ioan Olteanu, 

Demetriu Radu şi Traian Frenţiu 

continuă episcopatul la Oradea, iar 
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Vasile Hossu merge la Episcopia Gherlei. Aceasta înseam-

nă că Episcopia Lugojului a fost o bună pepinieră şi o reu-

şită piatră de încercare şi lansare… 

Episcopul de azi al Lugojului merge pe urmele lor, 

le cinsteşte faptele şi îi urmează cu vrednicie. Ţine aprinsă 

făclia Romei papale, a Blajului unit şi a Lugojului unit şi 

înfrăţit. A fost investit, în cei 21 de ani, cât numără, până în 

acest ceas al istoriei, episcopatul său, cu împuterniciri şi 

atribuţii ce dovedesc locul său în cadrul Bisericii Unite.  

Amintim câteva: A participat la Dialogul teologic in-

ternaţional de la Baltimore (iulie 2000); este, din 1994, res-

ponsabil cu ecumenismul în cadrul Conferinţei Episcopilor 

catolici din România; este Preşedinte al Comisiei pentru 

redactarea Dreptului Particular al Sinodului B.R.U. şi Pre-

şedintele Comisiei Misionar-Ecumenice a B.R.U. A fost 

decorat cu ordinul „Meritul Cultural în grad de comandor” 

(2004) şi declarat Cetăţean de onoare al Municipiului Lu-

goj (2005)… 

Ne asociem tuturor celor care l-au Omagiat – şi îl 

vor Omagia – pe vrednicul de cinstire, episcop al Lugoju-

lui, Î.P.S.S. Alexandru Mesian. Îi dorim multă sănătate, 

ani buni şi mulţi, încă, în fruntea Românilor Uniţi din 

Eparhia Lugojului. 

 

 
Primăria Lugojului 

 

 

* 

 

Să ne fie îngăduit ca, la acest ceas aniversar, să ne 

îndreptăm gândurile de laudă, cinstire şi recunoştinţă şi 

spre încă doi lugojeni: Filaret Barbu, un mare compozitor 

român de operetă, care ne-a încântat în toţi anii studenţiei, 

cu minunata sa „Ana Lugojana”; să reamintim cu recunoş-

tinţă numele fostului nostru profesor şi îndrumător în anii 

studenţiei şi mai târziu, profesorul Bujor Sandu.  

Am mai vrea să amintim şi numele unui fost coleg şi 

prieten, Ioan Frăţilă, fost director al Arhivelor Statului de 

la Deva, plecat din lumea noastră, mult prea devreme. Îm-

preună cu el am făcut, în anii „60, o vizită de lucru în Arhi-

vele Statului din Timişoara şi Lugoj. Atunci am cunoscut 

oraşul Lugoj, cu toate frumuseţile lui, mai puţin Catedrala 

românilor Uniţi şi Reşedinţa episcopilor ce erau, atunci, cu 

uşile zăvorâte, iar cheile se aflau în locuri neştiute de noi…. 

Mai târziu – ca şi acum – le-am văzut din cărţi şi, cu ajuto-

rul lor, am putut reconstitui, imaginar, lucruri trăite aievea 

de bănăţenii lugojeni… 

 

 
Catedrala românilor Uniţi 

 

 
Reşedinţa episcopilor 

 

* 

 

La mulţi ani P.S.S. Alexandru Mesian în slujba Bi-

sericii şi a Neamului nostru. Gânduri de preţuire şi cinsti-

re, întregii spiritualităţi lugojene, din toate neamurile din 

toate vremurile şi din toate locurile păstorite de Excelenţa 

voastră. 

Marcel ŞTIRBAN 
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DESPRE TRADIŢIE ŞI LIBERTATE  

ÎN SPIRITUALITATEA NOASTRĂ ORTODOXĂ ŞI RĂSĂRITEANĂ,  

ÎN VIZIUNEA MITROPOLITULUI ANTONIE PLAMĂDEALĂ... 
 

e două milenii încoace, de la întemeierea credinţei creş-

tine prăznuim, în fiecare an, la 29 August mutarea la cele 

veşnice a unuia dintre cei mai mari mărturisitori ai lui Ii-

sus Hristos – Sfântul Ioan Botezătorul…  

În anul mântuirii 2005, în această zi de luni spre seară, 

spre amurg, a trecut un alt mare mărturisitor şi apologet al dreptei 

credinţe creştine – Arhiepiscopul şi Mitropolitul Antonie Plămă-

deală de la Sibiu, după ce şi-a purtat cu toată demnitatea şi încre-

derea în Dumnezeu crucea suferinţei vreme de mai mulţi ani… 

De aceea, pentru noi, din acest an, această zi va comemora cel pu-

ţin aceste două evenimente, aceste două 

treceri!... 

 Noi creştinii ortodocşi români şi 

nu numai, am petrecut, în urmă cu zece 

ani, joi – 1 Septembrie – în Catedrala Mi-

tropolitană din Sibiu şi apoi, vineri 2 Sep-

tembrie anul 2005 – la Mănăstirea Sfântul 

Constantin Brâncoveanu din Localitatea 

Sâmbăta de Sus – Judeţul Braşov – acolo 

unde vor aştepta osemintele sale pămân-

teşti până la obşteasca înviere, pe unul 

dintre cei mai mari cărturari, teologi, ie-

rarhi şi ctitori de cuget, spiritualitate şi 

simţire românească ai veacului al XX – 

lea, cu o largă deschidere şi recunoaştere 

internaţională!… 

Născut la 17 Noiembrie anul 1926 

la Stolniceni – Lăpuşna în Basarabia, a 

urmat studii medii seminariale la Chişi-

nău şi din anul 1944, datorită refugiului, 

la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din 

Bucureşti, pe care îl absolvă în anul 1945 

după care urmează Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucu-

reşti, până în anul 1948 când, datorită hărţuielii la care a fost su-

pus din partea puterii politice de atunci, care era prigonitoare a tu-

turor valorilor spirituale autentice româneşti, a fost nevoit ca ul-

timul an universitar să-l facă la Sibiu iar examenele şi lucrarea de 

Licenţă să le susţină la Institutul Teologic de grad Universitar din 

Cluj Napoca. În toată această perioadă a trebuit să fie un fugar, să 

se adăpostească pe unde a putut datorită prigonitorilor acestui 

veac care au fost comuniştii, în viziunea cărora tânărul Leonida 

Plămădeală constituia un real pericol pentru clasa politică de 

atunci şi, mai ales pentru clasa muncitoare de atunci ce se afla în 

plină dezvoltare!… A fost prigonit aşa cum au fost atâţia alţii, 

contemporani ai săi – mari şi autentice personalităţi ai vieţii poli-

tice, religioase şi culturale şi care aşa au rămas şi vor rămâne în 

conştiinţa urmaşilor şi a posterităţii!... 

În acelaşi an – 1949 – va fi tuns în monahism la Mănăsti-

rea Prislop de către marele Duhovnic Arsenie Boca, naş de călu-

gărie fiindu-i Monahul Daniil – Sandu Tudor – iniţiatorul şi con-

ducătorul mişcării spirituale – Grupul „Rugul Aprins” de la Mă-

năstirea Antim din Bucureşti, grupare din care a făcut şi el parte, 

aceasta fiind ultimul bastion duhovnicesc ce a mai rezistat câţiva 

ani împotriva ideologiei atee comuniste dar care a fost distrus de 

către aceştia, toţi membrii ei fiind închişi pe motiv că ar fi consti-

tuit o mişcare conspirativă şi subversivă împotriva noului stat ro-

mân muncitoresc!... Şi Mitropolitul Antonie a împărtăşit aceeaşi 

soartă fiind judecat în contumacie la şapte ani de temniţă grea, 

prins şi arestat în anul 1954 la 14 Octombrie, la Iaşi!… Până 

atunci s-a ascuns pe unde a putut, ştiind că este urmărit de securi-

tate, a peregrinat la Mănăstirile Crasna – Gorj şi Slatina – Sucea-

va, unde a fost hirotonit preot în anul 1953, acolo cunoscând câţi-

va dintre marii duhovnici ai Bisericii noastre cum ar fi Arhiman-

driţii Ilie Cleopa, Arsenie Papacioc şi Petroniu Tănase!… Între 

timp se înscrie la Cursurile de Doctorat ale Institutului Teologic 

din Bucureşti, dar va veni cumplitul an 1959 când datorită Decre-

tului 410 va fi scos şi din monahism, din cler şi exmatriculat de la 

doctorat!… După aceea a fost o perioadă de mai mulţi ani, mun-

citor necalificat la o întreprindere de mase plastice din Bucureşti, 

căci era o persoană vizată spre „recupe-

rarea ei” deoarece avea „tinichele de 

coadă” dar iată că va veni izbăvitorul an 

anul 1968 când Patriarhul de atunci al 

Bisericii, de pie memorie Iustinian Mari-

na îl va lua sub ocrotirea sa angajându-l 

secretar la Institutul Teologic din Bucu-

reşti şi în toamna aceluiaşi an îi va pro-

cura o bursă de studii pentru Heytropp 

College” de la Oxford apoi Londra, unde 

în anul 1971 va fi declarat Doctor în 

Teologie, urmând ca în anul 1972 să-i fie 

echivalat şi recunoscut doctoratul şi la 

Institutul Teologic de grad Universitar 

din Bucureşti!… La sfârşitul anului 1970 

şi la începutul lui 1971 va fi numit, res-

pectiv hirotonit de către acelaşi vrednic 

patriarh, Episcop Vicar Patriarhal cu ti-

tlul de Antonie Ploieşteanul, fiind însăr-

cinat a conduce departamentul relaţii ex-

terne bisericeşti, participând în această 

calitate, la foarte multe conferinţe şi sim-

pozioane în străinătate, fiind membru a numeroase delegaţii ale 

Bisericii şi făcând parte din diferite comisii şi organisme interna-

ţionale bisericeşti, căci a fost un pionier al dialogului şi a mişcării 

ecumenice autentice!... Totodată, între anii 1971 – 1974 a fost şi 

Rector al Institutului Teologic Universitar din Bucureşti… 

După doi ani de episcopat la Buzău, între anii 1980 – 

1982, iar la 7 Februarie anul 1982 este întronizat la Sibiu – Mi-

tropolit al Transilvaniei şi Arhiepiscop al Sibiului unde a păstorit 

duhovniceşte timp de peste 23 de ani, perioadă în care a scris 

foarte multe studii, articole şi mai ales cărţi de o nepreţuită valoa-

re, a organizat şi, mai ales, a dezvoltat învăţământul teologic, a 

ctitorit şi rectitorit foarte multe biserici şi mănăstiri şi aici, la loc 

de frunte trebuie amintită mănăstirea dragă inimii sale de la Sâm-

băta de Sus – al cărei cel de-al treilea ctitor este, după Domnitorul 

şi Sfântul Constantin Brâncoveanu şi după vrednicul înaintaş al 

său pe scaunul de la Sibiu – Mitropolitul Nicolae Bălan, de la a 

cărui moarte s-au împlinit zilele acestea 55 de ani!... În toată 

această perioadă a fost foarte activ pe plan teologic şi ecumenic, 

contribuind foarte mult la dezvoltarea relaţiilor interbisericeşti, in-

terconfesionale şi interreligioase!...  

Datorită tuturor acestor calităţi şi merite, din anul 1992 a 

fost membru al Academiei Române şi al Academiei Republicii 

Moldova, de asemenea, la 12 Octombrie anul 1998 a primit Titlul 

Academic de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, 

iar în anul 2002 pe cel al Universităţii „Lucian Blaga” din Si-

biu!... Nu pot să uit faptul că, în mare parte, i se datorează reînfi-

inţarea – la 12 Decembrie anul 1992 – (a) Mitropoliei Basarabiei, 

D 
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neuitând, astfel, nici o clipă, locurile sale natale încărcate de isto-

rie, cultură şi spiritualitate tot românească!...  

Spicuind doar frânturi, la toate acestea şi la multe altele, 

mă gândeam cum, în urmă cu zece ani, în timpul slujbei înmor-

mântării acestui mare ierarh, teolog şi cărturar al Bisericii noastre 

româneşti, promotor şi apărător al valorilor culturii şi spiritualită-

ţii noastre, atât în ţară cât şi dincolo de graniţele ei… şi mă uitam 

cum jumătate din membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române, în frunte cu preşedintele acestui înalt for bisericesc în 

persoana Prea Fericitului Părinte Teoctist – Patriarhul Bisericii 

noastre strămoşeşti, au venit să-l prohodească, alături de marea 

mulţime de credincioşi, oameni de cultură, reprezentanţi ai celor-

lalte culte şi, de asemenea, a autorităţilor civile şi militare, centra-

le şi locale; unii dintre ierarhi i-au fost colegi şi colaboratori în di-

feritele comisii şi structuri ale Bisericii, cum ar fi chiar Părintele 

Patriarh Teoctist; Mitropoliţii Daniel al Moldovei şi Bucovinei, 

actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române; Teofan al Olteni-

ei, actualul Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei; Serafim al Eu-

ropei Centrale şi de Nord – care a plecat, în anul 1994 de la Sibiu 

şi care i-a fost timp de patru ani, din anul 1990 până în anul 1994 

Episcop Vicar; Arhiepiscopii şi Mitropolitul Bartolomeu al Vadu-

lui, Feleacului şi Clujului – şi el mare cărturar; Nifon al Târgoviş-

tei – urmaşul său în structurile ecumenice internaţionale, Andrei 

al Alba Iuliei – în prezent Mitropolit la Cluj; Pimen al Sucevei şi 

Rădăuţilor; Arhiepiscopii: Epifanie – urmaşul său la scaunul 

Episcopiei Buzăului şi Vrancei; Casian al Dunării de Jos – căruia 

i-a fost mentor şi îndrumător; Calinic al Argeşului şi Muşcelului; 

Gherasim al Râmnicului; Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor, 

trecut şi el între timp la viaţa cea veşnică în luna aprilie anul 

2009; Iustinian al Maramureşului şi Sătmarului – care i-a fost un 

sincer şi apropiat sfetnic în multe împrejurări şi situaţii; Laurenţiu 

al Caransebeşului – Profesor de Teologie Liturgică la Sibiu şi 

deci, un apropiat şi bun colaborator al răposatului, în prezent – 

Decanul Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” şi succesor al 

său la scaunul de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealu-

lui; Ioan al Covasnei şi Harghitei – pe care l-a susţinut încă de la 

începutul activităţii sale pastorale şi misionare în ţinutul carpatic 

al României; Timotei al Aradului; apoi Episcopii Vicari mai tineri 

cum ar fi: Visarion Bălţat Răşinăreanul – chiar Episcopul său Vi-

car din toamna anului 1997 – anul începerii purtării crucii suferin-

ţei de către vrednicul mitropolit, care i-a fost un foarte apropiat, 

sincer şi fidel ucenic, în prezent Episcop al Tulcii, Lucian Mic 

Lugojanul – reprezentatul Mitropoliei Banatului şi delegatul per-

sonal al Mitropolitului Nicolae Corneanu, în prezent Episcop al 

Caransebeşului; Petroniu Florea Sălăjanul – reprezentantul Scau-

nului Episcopal al Oradiei, Bihorului şi Sălajului şi delegatul per-

sonal al Preasfinţitului de pie memorie Ioan Mihălţan, în momen-

tul de faţă Episcop al Sălajului; Ioachim Băcăuanul – delegatul 

Scaunului Moldav al Romanului; Irineu Popa Slătineanu – Epis-

copul Vicar al Ţinutului Râmnicului, din anul 2008 Mitropolit al 

Olteniei şi mulţi alţii, numeroşi profesori de teologie precum şi 

decanii Facultăţilor de Teologie de la Sibiu, Cluj şi Oradea, foarte 

mulţi preoţi, monahi şi monahii, stareţi şi stareţe de mănăstiri şi 

lista ar putea continua dar… ajunge!... 

Am constatat că poporul nostru drept credincios dimpreu-

nă cu slujitorii sfintelor altare au ştiut să-şi conducă şi să-şi cin-

stească Păstorul lor duhovnicesc care le-a purtat grija celor sufle-

teşti, în aceste ţinuturi transilvane, vreme de peste 23 de ani!... 

Am mai constat faptul, pe parcursul acestor zile, că acest eveni-

ment nu a fost atât de mediatizat ca altele, deşi ar fi meritat cu pri-

sosinţă dar, mă rog, trecem şi peste acestea cum am trecut noi şi 

peste altele!... Am văzut multă lume, şi clericală şi laică, 

plângându-l pe Părintele lor, simţindu-se, de acum încolo, vădu-

viţi, dar convinşi că Arhiereul Antonie a plecat să se întâlnească 

cu Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Arhiereul Cel 

Veşnic – pe Care l-a slujit cu atât dragoste şi devotament întreaga 

sa viaţă!... Am fost foarte impresionat de liniştea şi starea de recu-

legere în care s-a desfăşurat întreaga slujbă şi îndeosebi, momen-

tul procesiunii şi al punerii sale în mormântul anume pregătit di-

nainte, unde va fi de acum încolo alături de Mitropoliţii Nicolae 

Bălan, Nicolae Colan şi Nicolae Mladin – toţi înaintaşi ai săi pe 

Scaunul istoric şi duhovnicesc al Ardealului!...  

Am mai constatat că lumea realizează faptul că nu poate fi 

scrisă istoria contemporană a Bisericii Ortodoxe Române fără Mi-

tropolitul Antonie Plămădeală – care este o adevărată piatră de 

hotar pentru cultura şi spiritualitatea Bisericii şi a poporului nos-

tru!... Nădăjduiesc că vom şti, pe mai departe, să ne cinstim înain-

taşii aşa cum se cuvine deşi în aceste vremuri, preţuim mai mult 

pe alţii de oriunde şi de aiurea căci ni se par a fi mai exotici, mai 

spectaculoşi, mai senzaţionali!... Şi, totuşi, suntem convinşi de 

faptul că ce este nobil rămâne iar ce este ieftin, apune!...  

În partea a doua, adică în continuarea acestui modest elo-

giu şi sinceră evocare, cu alte cuvinte, în continuarea acestei mo-

deste prezentări aş ţine să precizez motivul care m-a determinat să 

fac acest lucru, cu toate că ştiu că nu sunt primul şi nici cel mai 

îndreptăţit să scriu aceste rânduri şi aceasta şi pentru faptul că 

această lucrare, am certitudinea că a fost şi este citită de către 

foarte mulţi şi, deci, este foarte cunoscută, şi datorită faptului că a 

fost reeditată în mai multe rânduri – aceasta pe care o prezint eu, 

acum, fiind cea de a treia ediţie. Motivul, aşadar, nu este altul de-

cât cel al importanţei şi valorii acestei lucrări pentru spiritualitatea 

noastră fiind o sinteză de cea mai bună calitate teologică care reu-

şeşte, într-un mod academic şi elevat, să prezinte spiritualitatea 

ortodoxă în general şi pe cea românească în special, cu referire, în 

deosebi, la monahismul nostru românesc care are trăsăturile sale 

specifice. 

Lucrarea s-a bucurat de o prefaţă semnată de către Părinte-

le Profesor Dumitru Stăniloae, reuşind să-i facă o prezentare şi o 

caracterizare sintetică şi punctuală de excepţie. Urmează un „Cu-

vânt înainte” în care autorul prezintă motivul, modul, locul şi 

timpul elaborării acestei însemnate lucrări alcătuită din mai multe 

conferinţe, care la rândul lor au constituit mai multe capitole, des-

pre spiritualitatea noastră pe care Î.P.S. Părinte Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Dr. Antonie Plămădeală le-a ţinut în anii şaizeci, în timpul 

studiilor sale în Anglia când, cu prilejul unor călătorii în America 

şi Europa a putut lua contact cu spiritualitatea occidentală, roma-

no-catolică, anglicană şi protestantă luând act de faptul că acolo 

„era altceva şi că, dincolo de cuvinte, de uniforme şi de ziduri, să-

lăşluia alt duh, alte mentalităţi, fie mai simple, fie mai complicate 

decât ale noastre, dar oricum diferite…” – mărturiseşte autorul 

care, tot aici şi acum motivează alegerea acestui titlu fiindcă „tra-

diţia şi libertatea mi s-au părut a fi polii de cea mai mare impor-

tanţă, între care se desfăşoară viaţa duhovnicească în ortodoxie. 

Poate că m-a speriat prea tare Regula din spiritualitatea occidenta-

lă, şi aceasta m-a făcut să pun accente cu totul deosebite pe liber-

tatea din Răsărit care se mişcă nu între pereţii de piatră ai 

Regulelor, ca într-o celulă bine zăvorâtă, ci între pereţii transpa-

renţi şi cu uşi deschise în toate părţile ai Tradiţiei. Disciplina în 

libertate mi s-a părut întotdeauna a prevala faţă de disciplina din 

constrângere. Între a nu ieşi de undeva fiindcă uşa este încuiată şi 

a nu ieşi prin uşa deschisă evident valoare are numai hotărârea li-

beră a celui de al doilea. Este drept: şi cel dintâi s-a hotărât singur 

să intre după gratii, şi rămâne acolo toată viaţa prizonierul hotărâ-

rii dintâi. Cel de-al doilea însă, pe coordonate mai omeneşti, mai 

fireşti, în funcţie de omul care e în permanentă schimbare, îşi re-

înnoieşte mereu votul şi astfel nu se mai face sclav” – a precizat 

Î.P.S. Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit de pie memorie Dr. Anto-

nie Plămădeală – care, aşadar, în această lucrare a pledat pentru 
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supremaţia tradiţiei spiritualităţii părinţilor cea autentică şi pentru 

asumarea libertăţii celei adevărate în virtutea acestei tradiţii care 

nu constă în porunci rigide datorită diversităţii tipologiilor umane 

şi particularităţilor fiecăruia dintre ei, aducând pentru fiecare în 

parte, din literatura de specialitate a Sfinţilor Părinţi, exemple şi 

soluţii pline de sens care se află la polul opus regulelor rigide, ne-

excluzând, prin acest fapt nici un moment, importanţa rânduielii 

şi a ascultării care este unul din cele trei voturi ale monahismului 

răsăritean. 

Î.P.S. Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Antonie Plă-

mădeală a urmărit şi a reuşit într-un mod deosebit să prezinte via-

ţa duhovnicească aşa cum se trăieşte în obştea monahală, sau felul 

în care principiile după care se călăuzeşte monahismul ortodox 

sunt aplicate în practica vie a obştei monahale, în care se îmbină 

eforturile tuturor membrilor, influenţându-se şi ajutându-se reci-

proc în menţinerea unui fel de viaţă cât mai conform cu aceste 

principii, nu prin critici aspre ci dându-şi unii altora şi luând unii 

de la alţii exemplele cele mai bune şi sfătuindu-se unii pe alţii cu 

cea mai autentică iubire.  

Cartea redă astfel o viaţă duhovnicească comunitară, im-

primată de nuanţele a tot felul de contribuţii din partea membrilor 

care se întrec şi se îndeamnă, – remarcă Părintele Profesor Dumi-

tru Stăniloae în Prefaţă – care pe de o parte îmbogăţesc conţinu-

tul de viaţă al obştei, iar pe alta îl menţin în echilibrul dreptei so-

coteli şi în smerenie, virtuţi fundamentale ale vieţii duhovniceşti 

în spiritualitatea răsăriteană şi culmi ale umanului autentic, singu-

re capabile să promoveze sincera comuniune şi iubire între oa-

meni, cizelând neîntrerupt umanul şi răzuind orice opacitate de pe 

el şi făcându-i divinul transparent.  

Folosind o bibliografie foarte bogată şi variată, autorul 

scoate în evidenţă importantul rol pe care îl au „părinţii duhovni-

ceşti” în conducerea membrilor obştei pe linia principiilor duhov-

niceşti ale acestei spiritualităţi, ieşind, în aceste împrejurări, în 

mod foarte concret şi pregnant tradiţia. Totuşi deoarece aceşti 

„părinţi duhovniceşti” aplică „regulele” generale ale tradiţiei 

într-un mod potrivit fiecărui ucenic şi împrejurărilor variate în ca-

re vor fi trăite, aşa cum le-a fost aplicate şi lor de către „părinţii” 

lor duhovniceşti, iar pe lângă aceasta se prezintă pe ei înşişi ca 

exemple vii, modelate în cazul fiecăruia potrivit firii, tempera-

mentului şi personalităţii lui, tradiţia comunicată prin ei ucenici-

lor, după ce a fost primită de la proprii lor „părinţi” se împacă cu 

libertatea. Căci viaţa persoanelor, chiar şi atunci când ele sunt 

membre ale unei obşti, nu poate fi strict uniformizată, cu toate că 

între cei ce vieţuiesc în modul potrivit lor după aceleaşi principii, 

se creează o armonie în care se îmbogăţesc reciproc. Conduşi fi-

ind de „părinţii duhovniceşti” cu contribuţia întregii obşti, pe ca-

lea dreaptă a cizelării de care am pomenit mai sus, membrii obştei 

rămân pe aceeaşi cale şi, deci, în unitate îmbogăţindu-se unii pe 

alţii chiar dacă unii dintre ei se află şi poate se vor afla mereu pe 

trepte mai coborâte. Căci toţi tind spre aceeaşi ţintă, spre acelaşi 

scop a umanului autentic curăţit de zgura patimilor şi vindecat de 

diferite alterări, deşi fiecare este înzestrat cu alte capacităţi şi are 

de luptat cu alte greutăţi interioare. Vedem, aşadar, din cele men-

ţionate mai sus că autorul scoate foarte bine în evidenţă, pe par-

cursul acestei lucrări, rolul şi importanţa părintelui duhovnicesc în 

viaţa spirituală a monahului.  

De aceea, Î.P.S. Sa a folosit foarte multe exemple, pilde şi 

învăţături foarte concludente şi foarte folositoare provenite de la 

foarte mulţi părinţi duhovniceşti, unii chiar contemporani cu el. 

Autorul reuşeşte să scoată foarte bine în evidenţă, în aceste pa-

gini, echilibrul moral şi sufletesc de care dau dovadă aceşti părinţi 

şi, care au şi viaţa şi învăţătura lor la fel de echilibrate. Lucrarea 

de faţă este alcătuită din zece capitole mari având titluri foarte su-

gestive cum ar fi: – Regula şi tradiţia în spiritualitatea răsăriteană, 

aspecte ale vieţii duhovniceşti în tradiţia răsăriteană, tradiţie şi li-

bertate, rugăciune şi cunoaştere, câteva consideraţii asupra 

isihasmului, rugăciune şi acţiune, spiritualitate şi slujire, mona-

hism şi ecumenism, falsul misticism: încercare de tipologie şi, ul-

timul capitol: câteva trăsături specifice spiritualităţii româneşti. 

Conform mărturisirii autorului „apelul la exemple, la pa-

rabole şi la apoftegme locale, este menit să sugereze pe de o parte 

vitalitatea spiritualităţii ortodoxe româneşti, pe de alta să opereze 

prin modele. Spiritualitatea ortodoxă este în general nu o tehnică, 

nici o filozofie, nici o teorie, ci o spiritualitate a modelelor realiza-

te. Modelele ţin aici loc de Regule. Ele sunt tradiţie vie, veche şi 

nouă, adaptată, contemporaneizată. Desigur, la noi, duhovnicii au 

fost astfel de modele, dar nu numai ei, cei mari. Mai mari au fost 

cei ce au ştiut să se facă mici, prin smerenie, atâţia anonimi care 

au lăsat în urma lor doar un nume şi o singură faptă, dar faptă 

model.” 

Tot în conformitate cu precizările Î.P.S. Părinte Arhiepis-

cop şi Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală „cartea aceasta nu este 

menită să fie atât studiu de specialitate, cât carte folositoare de su-

flet. Aşa se vor şi explica desele citate din cărţile de spiritualitate, 

adunate pe teme şi probleme, dintr-o literatură bogată dar nu în-

totdeauna sistematică. Părinţii spun, fiecare, ceea ce trebuie spus 

la un moment dat şi nu într-o ordine anume. 

De aceea scrierile lor sunt împărţite în versete indepen-

dente. Prea puţine se leagă între ele, ca într-un tratat sistematic. 

Într-un fel, noi am încercat o sinteză mai organizată, făcând acce-

sibilă esenţa a ceea ce e risipit în zeci de volume nu întotdeauna şi 

tuturor accesibile.” Şi, ca o concluzie şi o sugestie a autorului 

„definind, în linii mari, spiritualitatea ortodoxă, ea ne apare bine 

diferenţiată de cea occidentală, dar nu întotdeauna opusă, ci de 

multe ori complementară. Ea prezintă totuşi, în felul acesta, teza 

sa în dialogul ecumenic cu fraţii occidentali. Există premise se-

rioase pentru a ne declara favorabili unui dialog pe terenul spiri-

tualităţii. Acesta ar putea avea şanse mai mari decât acela de pe 

terenul teologiei speculative şi a intereselor prea omeneşti de he-

gemonie. Spiritualitatea ar putea aduce în dialog nota de smerenie 

care dă o altă măsură relaţiilor dintre oameni, şi ar putea da altă 

măsură şi relaţiilor dintre Biserici.”  

Ca o concluzie, acum la sfârşitul acestor rânduri, pe lângă 

reliefarea actualităţii acestei cărţi vom spune că lucrarea de faţă 

l-a impus şi îl impune pe autorul ei ca pe un scriitor duhovnicesc 

de mare talie şi vrednic de urmat. Această carte, ca de altfel şi 

toate celelalte ale Î.P.S. Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. An-

tonie Plămădeală îl impun posterităţii şi teologiei noastre româ-

neşti şi nu numai, datorită deosebitului serviciu făcut nouă, tutu-

ror, prin scoaterea la iveală a frumuseţii echilibrate şi plină de 

profunzime, cuminţenie şi de cuviinţă a spiritualităţii noastre, trăi-

tă în mod plenar şi exemplar de monahismul nostru, dar tocmai 

de aceea acoperită cu grijă sub modestia lui de duhovnicească 

discreţie. Am convingerea că această lucrare, alături de sfânta 

scriptură, de paterice, de proloage, de sobornice, de psaltire şi 

ceaslov trebuie să facă parte din cărţile de căpătâi ale fiecărui 

monah ortodox român şi nu numai!...  

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! 

Veşnică să-i fie pomenirea! Amin! 

Cu aleasă preţuire şi deosebită recunoştinţă,  

 
Dr. Stelian GOMBOŞ 
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TABLETĂ ESTIVALĂ: «CE GRAI FRUMOS AVEŢI…!» 
 

 

 

 

 

 

 

        
 

ara noastră calendaristică s-a mântuit. Afară, însă, 

e o căldură de-a dreptul tropicală amintindu-ne 

mai degrabă de luna lui cuptor. Peste câteva mi-

nute e 31 august 2015, Ziua Limbii Române, atât la noi, 

cât şi la fraţii de peste Prut, în Republica Moldova, cu 

„stadii” ceva mai vechi... Pornim la drum spre Chişinău. 

Dl. Nicu e un şofer care conduce microbuzul „ca la carte”. 

În zori trecem graniţa (Albiţa) – fără probleme – numai cu 

buletinul de identitate (ca-n U.E.). Găsim repede Hotelul 

„Zarea” şi datorită faptului că suntem dotaţi cu G.P.S. Fa-

cem un duş şi îmbucăm ceva frugal aşa „la botul calului” 

cum se spune. Gata. La drum spre Ialoveni (vreo 14 km 

de Chişinău) unde, pe la ora 11ºº, se desfăşoară „Festiva-

lul Naţional al Cărţii şi Lecturii”. Ajungem într-un orăşel 

cochet, cu staţiile de autobuz zugrăvite-n tricolor. Măi, să 

fie! Ne place. La Casa Raională de Cultură e zarvă mare. 

Foarte mulţi copii înveşmântaţi în straie de sărbătoare cin-

stesc Ziua Graiului Matern. Ne amestecăm în mulţime dar 

suntem repede „depistaţi” de bunele noastre cunoştinţe, 

apropiate colege şi vajnice „luptătoare pentru frumos”, 

doamnele Vera Balan, directoarea Liceului Teoretic „Pe-

tre Ştefănucă”, Tatiana Chiruţă, profesoara de limbă şi li-

teratură română (un admirabil „manager spiritual”) şi se-

cretar al despărţământului Astra din Ialoveni, Sofia Mu-

şat, preşedintele Astrei „Petre Ştefănucă” Ialoveni şi, de 

curând „unsă” şef interimar al Secţiei de Cultură a Raio-

nului Ialoveni, la care se adaugă simpatica doamnă Valen-

tina Plămădeală, noul viceprimar de la Ialoveni, Doamna 

Maria Gindea, şefa secţiei „Nicolae Titulescu” a Bibliote-

cii Raionale Ialoveni. O felicităm pe doamna Sofia Muşat 

şi ne bucurăm că o şefă a Astrei noastre de acolo se bucu-

ră de o asemenea încredere din partea comunităţii. Căldu-

ră afară, căldură în suflete Facem cunoştinţă cu domnul 

primar de Ialoveni, Sergiu Armaşu, un bărbat impozant, 

într-un splendid costum popular. Domnia sa este foarte 

apropiat de copii şi manifestă faţă de noi, singurii oaspeţi 

din România la Festival, o molipsitoare amabilitate de 

amfitrion înnăscut. Ne bucurăm apoi de cunoştinţa cu ce-

lelalte personalităţi din conducerea Raionului Ialoveni şi 

chiar a conducerii Republicii Moldova. Sunt, într-un fel, 

mândru că noi reprezentăm, în mijlocul acestor oameni de 

ispravă, România (cei de la Bacău n-au ajuns …). Într-o 

atmosferă cordială urcăm pe scenă. Dl. Gheorghe Mun-

teanu dă citire Mesajului venit din partea primarului Radu 

Florea Nistor de la Săcele. Lumea aplaudă. Eu afirm c-am 

plecat aseară din România, nu „Pe aripile vântului” vorba 

talentatei Emily Brontë, ci „Pe aripile cântului” generat de 

acordurile Festivalului Internaţional „George Enescu”, 

ediţia a 22-a, care tocmai a demarat la Bucureşti. Pe lângă 

„Diploma de Merit” oferită gazdelor, le înmânez şi câteva 

cărţi ale unor autori braşoveni. Domnului primar îi dăru-

iesc carte mea, lansată cu un an în urmă, „Raiul şi teama 

şobolanilor” iar celor cinci distinse doamne romanul scrii-

torului braşovean Ion Topolog, „Inelul de aur”, epopeea 

iubirii marelui George Enescu pentru Maria (Maruca) 

Cantacuzino. Spectacolul artistic e de calitate. Domnul 

primar ne invită în cabinetul Domniei sale. Discuţii ami-

cale, fotografii. Popas „gastronomic” la Liceul Teoretic 

„Petre Ştefănucă”. Dialoguri fructuoase. Părintele Raul 

Şerban e „răpit” de un confrate şi apoi cu toţii, gazde şi 

oaspeţi, vizităm o Sfântă mănăstire din apropiere. La Mi-

leştii Mici e închis. Probabil o fi fost … inventar. Ne în-

toarcem la Chişinău. Înainte de a părăsi Ialovenii ne aba-

tem totuşi (cu concursul dezinteresat al doamnei T.C.) pe 

la un magazin de prezentare a vinului produs la M.M. 

(Nu, nu, nu... Maramureş!) Ne „înarmăm” cu câteva bi-

doane de „motorină” şi dl. Nicu, cu al său G.P.S., ne adu-

ce, în amurg, din nou la „Zarea”. Aici, doamna Tatiana 

„Muntenii şi ardelenii 

au acelaşi grai cu moldovenii 

şi toţi se numesc pe sine  

români, de la vechii romani …” 

Dimitrie Cantemir 

„Prin datină un popor îşi arată co-

moara sa de cântec, joc şi poezie. Dispariţia 

datinilor e un semn de sărăcie, de secătuire a 

bogăţiilor spirituale ale unui popor”. 

Petre Ştefănucă 

V 

http://www.biography.com/people/emily-bront%C3%AB-9227381
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(de la recepţie) ne împarte zâmbete de amabilitate ce ne 

amintesc de „farmecele” celor două Ancuţe de la celebrul 

„Han al Ancuţei” lui Sadoveanu. Ieşim în oraş. Lume 

multă şi civilizată. Lângă Guvernul Republicii se aude o 

muzică stridentă. O solistă de la Operă îşi etala virtuţile 

artistice. Limba noastră cea română e sărbătorită la Chişi-

nău în jocuri de sunet şi lumină scăldate-n cântec. Simbo-

lul e frumos şi încurajator. Ni se face sete. Eu propun un 

popas la „Petru I.” (firma în limba rusă). E prin apropiere. 

Domnul Costică Tiu e curios. N-a mai fost la Chişinău. 

Intrăm. Nimeni. Ne întâmpină totuşi un chelner serios ca-

re ne invită să luăm loc pe terasă. Linişte binefăcătoare. 

Părintele face cinste cu câte o bere „Chişinău”. Gustoasă 

şi suficient de rece. Ni se face şi foame. Aici e prea scump 

şi nu prea pricepem „specificul” meniului. Intrăm într-o 

Pizzerie cu aer primitor, unde chelnăriţa Natalia e numai 

zâmbet şi amabilitat cu toate că a început munca de la 

ora... 7 dimineaţa şi Dumnezeu ştie când o va sfârşi... În-

fulecăm ceva, fără hleba (pâine) deoarece aflăm că-n Re-

publica, recent, acest aliment s-a scumpit. Poate se va ief-

tini din nou... După „arta” de a dialoga, grupul nostru se 

retrage la „Zarea”, rând pe rând, ca la moară. Noapte bu-

nă. Ne trezim, odihniţi, în prima zi de toamnă calendaris-

tică. Căldură mare, monşer! Începe şcoala în Republică. 

Toamna bobocilor e bogată aici. Ne îndreptăm spre oraşul 

Anenii Noi, spre sudul Basarabiei. Ajungem la Liceul Te-

oretic „Andrei Straistă”. Festivitatea de deschidere a cur-

surilor tocmai se încheiase. Chiar în parcare, din brodeală, 

dăm „nas în nas” cu domnul director profesorul Eugeniu 

Margine. Ne îmbrăţişăm cu multă afecţiune. Suntem invi-

taţi în biroul domniei sale. După care, ne retragem într-o 

clasă cu elevi serioşi şi dornici de oaspeţi. Pedagogii mi-

şună în jurul nostru văzându-şi fiecare de treabă, ca-n 

prima zi de şcoală. Fac cunoştinţă cu doi minunaţi elevi 

din clasa a XI-a care urmau să ne viziteze la Săcele, în 

primele zile ale lui septembrie. Acţiunea s-a amânat însă, 

„sine die”, către sfârşitul anului, probabil în jur de 1 De-

cembrie. Este vorba de domnişoara Doiniţa Baldaus şi de 

domnul Cristian Leu. Le citesc sentimentul de bucurie în 

seninătatea figurilor adoloscentine. Cu multă plăcere le 

înmânez cele câteva versuri însăilate de mine în poezia 

„Cântec la porţile Chişinăului”: „Foaie verde-a dorului / 

La porţile Chişinăului / Graiul moldovenilor / E vechi, 

simplu şi-i frumos / Comoară de piatră rară / Diamant din 

os domnesc / Pe care toţi mi-l cinstesc / Fiindcă-i graiul 

românesc”. Domnii directori Gheorghe Munteanu şi Eu-

geniu Margine încep „tratativele” privind înfrăţirea celor 

două licee teoretice. Apar însă unele semne de întrebare 

cu iz de incertitudine. Republica Moldova şi România se 

apropie spiritual mergând (uneori” şchiopătând”] până la 

contopi „în cuget şi-n simţiri” aşa cum ne-o dorim împre-

ună. Cunoaştem aici nişte bărbaţi adevăraţi în frunte cu 

domnul Alexandru Barbăroşie, noul preşedinte al Raionu-

lui Anenii Noi, Laurenţiu Perju, noul primar de Cobusca 

Veche, Petru Mihailovici Begal – directorul Gimnaziului 

din Cobusca Veche şi mai vechea noastră cunoştinţă, prie-

tenul astrist – dr. Octavian Zelinski – directorul Studioului 

„Adevărul de Anenii Noi”. Doamnele Natalia Morari, 

Tamara Gortolomei şi Elena Zelinski se arată a fi nişte 

gazde plăcute privirii, cu zâmbete fermecătoare, de-a 

dreptul seducătoare (chiar „periculoase”). Dar, mereu în 

frunte, cu o distincţie aparte de nobleţe şi personalitate in-

confundabilă, domnul director Eugeniu Margine. Modest, 

dar autoritar, înţelept,cu vorba cumpătată de parcă ar fi 

„croit” pentru funcţia ce o deţine, pentru concordia şi 

omenia ce-o degajă permanent. După o scurtă plimbare, 

un veritabil „intermezzo spiritual” la „Muzeul locului na-

tal” de la Mereni, ajungem, în sfârşit, la Cobusca Veche, 

locul de baştină al îndrăgiţilor noştri amfitrioni „de o zi 

importantă”. Petrecem o după-amiază de vis pe o pajişte 

verde (toloacă?!) din preajma unei liniştite bălţi. Suntem 

invitaţii domnului Laurenţiu Perju – primarul cel nou de 

Cobusca Veche şi ai directorului gimnaziului, Petru Miha-

ilovici Begal, ambii persoane deosebit de agreabile, de-a 

dreptul simpatice. Un picnic scăldat de razele aurii ale 

unui asfinţit basarabean pe care delegaţia noastră de la 

Săcele nu-l va uita uşor. Purtăm discuţii ca la „gura so-

bei”. Facem cunoştinţă şi cu alţi oameni ai locului care 

sunt şi ei deosebit de deschişi dialogului. Le explic simbo-

listica celor trei „pupături” specific ruseşti şi basarabene: 

bucuroşi că ne-am cunoscut (reîntâlnit), să vă meargă bine 

toată dimineaţa, ziua, noaptea etc.), să ne revedem sănă-

toşi. Frumos. A treia zi şi ultima, o rezervăm Chişinăului 

şi anume vizitării Pieţii Centrale (Iarmarocului) de lângă 

Strada armenească... Dimineaţa fac cunoştinţă cu dl. di-

rector de la „Zarea”. Om întreg la fire, deschis şi deosebit 

de amabil. Dialogăm de parcă ne-am cunoaşte de când 

lumea. Cu chiu cu vai ajungem în preajma iarmarocului şi 

parcăm pe strada Ismail. Ţinem aproape să nu ne pierdem. 

Lume peste lume. Se pare că aici îşi dă întâlnire întreaga 

Republică producătoare de... „papa” (hrana zilnică). Pă-

rintele şi dl. Costică se aprovizionează din plin. Eu cum-

păr doar telemea de „Căuşeni” de la o precupeaţă drăguţă, 

bomboane „Bucuria” şi sardale „Baltica” neapărat inscrip-

ţionate doar în limba rusă. 

La Pescărie, undeva într-un demisol, doamna Clau-

dia ne serveşte elegant. Deodată izbucneşte mirată, cu 

ochii aproape scăldaţi în lacrimile satisfacţiei materne: 

„Ce grai frumos aveţi...!” Luaţi prin surprindere de 

această remarcă formidabilă, abia apuc să-i dau replica re-

cunoştinţei noastre. – Da, doamnă, aista-i graiul nordului 

nostru înnobilat de Eminescu, de Mateevici, de Arghezi 

sau de Grigore Vieru, de noi toţi. Îmi zâmbeşte iar mie 

îmi vin în minte genialele versuri: „…Că, mulţămind lui 

Hristos,/ Te sărut, Doamnă, frumos.” (Scrisoarea III.). 

La revedere, CHIŞINĂU, şi pe curând! 

 

Liviu DÂRJAN  
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NICULAE ALEXANDRU GASTONE  

MODEL DE SLUJIRE ASTRISTĂ 
 

ăscut la 28 mai 1938 în Bucureşti, din părinţi 

ardeleni (tatăl, originar din Miercurea Sibiu-

lui, mama – din Târnăveni), a făcut studiile 

elementare de şapte clase la Miercurea Sibiului, apoi 

Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu (1952-1955), Fa-

cultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu 

(1957-1961). În perioada 1963-1969 a fost student 

(secţia fără frecvenţă) al facultăţii de Filologie – Sec-

ţia Limba şi literatura română din cadrul Universităţii 

„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

A fost profesor de limba română în învăţămân-

tul elementar şi liceal din Sălaj, Orăştie, Deva, Apol-

du de Sus şi Miercurea Sibiului. Deţine gradul I di-

dactic, cu teza Astra şi problemele şcolii (1994). S-a 

pensionat în 1999. 

A funcţionat ca metodist şi director al Caselor 

de cultură din Orăştie şi Sibiu, precum şi pe lângă 

Clubul uzinelor „Independenţa” din Sibiu. A fost se-

cretar artistic (literar-muzical) şi director al Teatrului 

de Stat de Estradă din Deva, calitate în care a făcut şi 

regie artistică, dar şi creaţie de texte pentru spectaco-

le. Aici a organizat (în 1974) primul festival naţional 

al teatrelor de estradă-revistă din România. În aceas-

tă perioadă are relaţii cu Mihai Maximilian, Vasile 

Vaselovschi, Dem Rădulescu, Stela Popescu ş.a. 

A îndeplinit funcţia de bibliotecar principal la 

Biblioteca Astra din Sibiu în perioada 1986-2002, 

după care a revenit în învăţământ, la Catedra de lim-

ba română a Liceului teoretic din Miercurea. 

După încadrarea la Biblioteca ASTRA din Si-

biu, activitatea acestei asociaţii devine preocupare 

principală. A conferenţiat în aproape toate centrele 

de comună din judeţul Sibiu, precum şi la Oradea, 

Cluj, Arad, Orăştie, Deva, Botoşani, Blaj, Dej, Năsă-

ud, Bistriţa, Vâlcea, Horezu, Făgăraş. 

A contribuit activ la reactivarea Astrei şi des-

părţămintelor sale în 1990, fiind ales secretar I şi 

apoi vicepreşedinte, în 1992. În anii 1991-1994 a fost 

redactor responsabil al organului de presă al Astrei, 

„Foaia Poporului”. 

În anul 2007 a publicat, în Editura Asociaţiunii 

ASTRA, lucrarea ASTRA rediviva. Început sau con-

tinuitate. În acelaşi an îngrijeşte realizarea, pe plan 

local, a albumului Prof. Uca Marinescu, explorator 

român cu origini miercuriene. 

În anul 1993 a reorganizat Despărţământul  

Miercurea al Astrei şi a fost ales preşedinte. În ace-

laşi an a editat „Gazeta de Miercurea”, prima serie, 

din care au apărut patru numere semestriale, iar din 

anul 2004 (în colaborare) –a doua serie, care conti-

nuă în prezent. 

Întors în Miercurea în anul 1992, s-a implicat 

în viaţa cultural spirituală a localităţii, în spiritul re-

învierii valorilor astriste: 

• A organizat sărbătorile aniversării a 125 de 

ani de la crearea Partidului Naţional al Românilor 

din Transilvania, când s-a dezvelit şi o placă come-

morativă; 

• A înfiinţat un grup coral de copii şcolari care 

a activat în cadrul Bisericii ortodoxe din localitate. 

Grupul acesta a cântat la Sibiu, Ghelar, Sâmbăta de 

Sus, Miercurea Ciuc, Năsăud, Maieru, Marghita ş.a. 

• Între anii 2002-2005, a condus un grup coral 

feminin cu activitate în cadrul Bisericii ortodoxe din 

Dobârca, prezent la emisiunile TVR Cluj, şi la spec-

tacole în plan local şi judeţean. 

Având o frumoasă voce baritonală, a participat 

la emisiuni TV de profil. A câştigat o ediţie a emisi-

unii „Debut 50 plus”. 

Este cetăţean de onoare al oraşului Miercurea 

Sibiului (2009), membru de onoare al ASTRA 

(2002), şi deţine diplome ale despărţămintelor 

ASTRA din Arad (1994), Săcele-Braşov (2002), Li-

pova (2007), Orăştie (2008). În anul 2010, i s-a de-

cernat Diploma de onoare a Asociaţiunii, şi Medalia 

jubiliară de aur cu prilejul aniversării a 20 de ani de 

la reactivarea ASTREI. A primit scrisori de apreciere 

din partea Bibliotecii ASTRA (2005, 2008, 2009).  

Colaborator şi prieten al Despărţământului As-

tra Blaj, prezent la manifestările noastre culturale şi 

în paginile revistei Astra blăjeană, Nicolae Gastone 

rămâne un model de dăruire şi slujire astristă. 

La ceas aniversar îi dorim mulţi şi fericiţi ani! 

Noi succese în nobila misiune pe care ASTRA o în-

deplineşte cu exemplară dăruire! 

 

Prof. Silvia POP 
Preşedinte Despărţământul ASTRA  

„Timotei Cipariu” Blaj 

  

N 
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ANIVERSĂRI 
 

VASILE FRĂŢILĂ – 75 
RUMERII DIN ISTRIE ÎN SCRIERILE UNUI CĂRTURAR CIPARIAN1  

 

  

mi
1
iau îngăduinţa să-i spun aşa profeso-

rului universitar Vasile Frăţilă, [...], 

afirma Ion Brad, socotind că am mai 

multe îndreptăţiri s-o pot face.  

Mai mult, fiindcă satul Pănade, unde a 

venit pe lume, cu peste 200 de ani în urmă, 

Timotei Cipariu, ţine acum de comuna Sân-

cel, unde s-a născut Vasile Frăţilă. Cum s-ar 

zice, ne-am trezit, peste timp, toţi trei consă-

teni. Apoi, fiindcă în Jurnalul său fragmentar, 

scris pe la 1850, Timotei Cipariu nota: «Mai-

că-mea, Salomia, fu născută în Sâncel, fata 

lui Frăţilă Mihăilă şi a Truţei Maria». Frăţilă, 

o adevărată înfrăţire de nume şi de destin! 

De ce? Fiindcă niciunul dintre nume-

roşii intelectuali născuţi în aceste străvechi 

sate româneşti – atestate documentar încă din secolul XIII – 

nu s-a identificat atât de mult ca Vasile Frăţilă cu pasiunea 

devoratoare a «părintelui filologiei române» – adică studiul 

cuvântului, al limbii şi literaturii populare”
2
.  

Într-adevăr, în ceea ce-l priveşte pe Profesorul Vasi-

le Frăţilă se poate vorbi de un interes special, de o adevăra-

tă pasiune pentru „studiul cuvântului, al limbii”, pasiune şi 

interes dublate de o minte ascuţită şi riguroasă, rezultatul fi-

resc al unei astfel de întâlniri fericite între pasiune şi inteli-

genţă fiind valoroase (şi numeroase) studii şi articole de di-

alectologie românească nord şi sud-dunăreană, istorie a 

limbii, etimologie, onomastică (toponimie şi antroponimie), 

istorie a lingvisticii etc. Cel ce se va încumeta să facă un 

studiu monografic despre opera lui Vasile Frăţilă va avea o 

sarcină frumoasă, dar deloc uşoară, luând în considerare 

complexitatea operei lingvistului timişorean. Acest ultim 

aspect a fost şi unul dintre motivele care ne-au determinat 

să ne oprim doar asupra studiilor Domniei Sale de dialecto-

logie românească sud-dunăreană, mai exact asupra celor 

consacrate realităţilor istroromâne. Un alt motiv hotărâtor 

pentru a scrie doar despre preocupările referitoare la 

rumerii din Istrie l-a constituit „monopolul” pe care-l are 

Profesorul Vasile Frăţilă în acest domeniu, căci, de la Stu-

diile istroromâne ale lui Sextil Puşcariu, niciun alt lingvist 

român nu s-a aplecat cu atâta interes şi cu asemenea rezul-

tate
3
 asupra idiomului vorbit de aceşti români. Dacă aro-

mâna şi, în mai mică măsură, meglenoromâna au avut şan-

sa unor lingvişti de prestigiu ieşiţi din rândurile lor – Tache 

Papahagi, Theodor Capidan, Matilda Caragiu-Marioţeanu, 

Nicolae Saramandu etc., respectiv Petar Atanasov, vorbi-

                                                 
1 Ion Brad, Cărturar ciparian, în In magistri honorem Vasile Frăţilă. 

50 de ani de carieră universitară, Târgu-Mureş, Ed. Ardealul, 2012, 

(coordonator Ana-Maria Pop), p. 53-59. 
2 Ibidem, p. 53. 
3 Vezi bibliografia de la sfârşitul articolului. 

tori de istroromână lingvişti, cu excep-

ţia lui Antonio Dianich, nu au fost. Au 

existat şi după Sextil Puşcariu preocu-

pări în domeniu – Petru Neiescu la 

Cluj, Richard Sârbu la Timişoara etc., 

însă nu atât de sistematice şi de amă-

nunt ca cele ale lui Vasile Frăţilă.  

Deşi dialectele româneşti 

sud-dunărene îi erau bine cunoscute 

Profesorului Frăţilă încă din perioada 

imediat următoare terminării facultăţii – 

din primul an de „dăscălie” i s-au în-

credinţat seminarele de Dialectologie, 

de Istorie a limbii române şi de Introdu-

cere în lingvistică, prima sa contribuţie 

privind micuţa comunitate istroromână 

şi idiomul vorbit de aceasta apare în 1990, Texte dialectale 

şi glosar, TUT, 230 p. (reeditată în 1998), în colaborare cu 

Richard Sârbu, lingvist timişorean care a avut, la rândul 

său, un rol important în studiul şi promovarea acestui dia-

lect românesc. 

„Momentul Udine” are o însemnătate specială pen-

tru Vasile Frăţilă, sejurului în localitatea italiană 

datorându-i-se, după cum însuşi mărturiseşte, „preocuparea 

[...] mai intensă pentru studiul dialectului istroromân” (Dia-

lectologie românească (sud- şi nord-dunăreană), 

Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2014, p. 387). Beneficiind în 

1994 şi 1995 de două burse de studiu la Universitatea din 

Udine, Vasile Frăţilă transcrie materialul înregistrat de Ugo 

Pellis
4
 din Istria pentru Atlante Linguistico Italiano (ALI) 

de la istroromânii din Bârdo, Suşnieviţa şi Jeiăn. Acest ma-

terial va constitui punctul de plecare în elaborarea unor stu-

dii precum: Terminologia corpului omenesc în dialectul is-

troromân, AUT, XXXVIII (2000), p. 127-198; Termeni is-

troromâni referitori la regnul animal. I. Ovine, caprine, 

cervide. II. Bovine şi cabaline, în volumul Cercetări de 

onomastică şi dialectologie, Timişoara, Editura Excelsior 

Art, 2004, p. 235-262; Contribuţia cărturarilor istroromâni 

la cunoaşterea şi studierea dialectului istroromân, în Studii 

de dialectologie, istoria limbii şi onomastică. Omagiu 

domnului Teofil Teaha, Bucureşti, EA, 2011, p. 285-306 

etc. 

A susţinut, de-a lungul timpului, numeroase comu-

nicări în cadrul unor manifestări ştiinţifice, câteva dintre 

aceste manifestări fiind consacrate istroromânilor şi idio-

                                                 
4 Rezultatele anchetelor efectuate de Ugo Pellis la istroromâni au fost 

publicate parţial de Wofgang Dahmen şi Johannes Kramer: Le 

inchieste istro-rumene di Ugo Pellis, Parte prima: questioni 1-1512, 

„Balkan Archiv”, Neue Folge, 13, 1988, p. 209-281; Parte seconda: 

questioni 1513-3338, „Balkan Archiv”, Neue Folge, 16, 1991, p. 

107-137. 

„Î 



Astra blăjeană, nr. 3 (76), septembrie 2015 

 

24 

mului vorbit de ei. Astfel, în anul 2000, participă împreună 

cu P. Neiescu şi cu R. Sârbu la primul Congres internaţio-

nal dedicat istroromânilor, organizat de Facultatea de Litere 

din Pola (Croaţia), în 2008, în cadrul Simpozionului ştiinţi-

fic internaţional de la Sibiu, susţine o comunicare cu tema 

Repere cultural-istorice istroromâne, iar în 2009, alături de 

P. Neiescu, R. Sârbu, P. Atanasov, August Kovačec şi Go-

ran Filipi, ia parte la sesiunea internaţională organizată la 

Jeiăn cu titlul: Zilele de vlaška ali žejanska limba. Dani 

vlaškog ili žejanskog jezika, unde ţine comunicarea Origi-

nea istroromânilor. Certitudini şi ipoteze.  

În 2008, împreună cu Profesorul Richard Sârbu, Ga-

briel Bărdăşan, Lucian Miclăuş şi Ana-Maria Pop, a făcut 

anchete la românii din Istria, atât la nord, cât şi la sud de 

Monte Maggiore (Učka Gora). Rezultatele astfel obţinute 

au fost valorificate de cei trei tineri cercetători în lucrările 

de doctorat, realizate sub atenta îndrumare a Profesorului 

Vasile Frăţilă: Gabriel Bărdăşan, Elementul latinesc în le-

xicul dialectului istroromân, Lucian Miclăuş, Lexicul de 

origine croată în dialectul istroromân, Ana-Maria Pop, 

Elementul italian în dialectul istroromân. Dincolo de preo-

cupările proprii privind studiul acestui dialect românesc 

sud-dunărean, profesorii Vasile Frăţilă şi Richard Sârbu au 

format în vestul ţării o echipă de cercetători pasionaţi, dor-

nici să continue studiile Domniilor Lor, astfel încât, după 

cum afirma academicianul A. Kovačec, „în privinţa istro-

românei, Universitatea din Timişoara face acum ceea ce in-

stituţiile din Cluj au făcut în trecut”. ((In magistri honorem 

Vasile Frăţilă. 50 de ani de carieră universitară, p. 286). 

Preocupările ştiinţifice ale lingvistului timişorean 

privind istroromâna şi istroromânii s-au concretizat în: lu-

crări cu caracter lexicografic (Richard Sârbu, Vasile Fră-

ţilă, Texte dialectale şi glosar, volum reeditat în 1998 (Ti-

mişoara, Ed. Amarcord) „într-o formă substanţial îmbună-

tăţită, termenii glosaţi fiind însoţiţi de indicaţii gramaticale, 

exemple ilustrative şi de precizări etimologice”, p. 7); lu-

crări de istoria limbii, etimologie, terminologie şi lexico-

logie (Elementul autohton în dialectul istroromân: între 

menţinere şi dispariţie; Elementul slav vechi din lexicul di-

alectului istroromân; Note de etimologie istroromână; No-

te lexicale şi etimologice istroromâne; Formarea cuvinte-

lor în lexicul dialectului istroromân; Terminologia corpu-

lui omenesc în dialectul istroromân; Termeni istroromâni 

referitori la regnul animal. I. Ovine, caprine, cervide. II. 

Bovine şi cabaline; Dialectul istroromân. Straturi etimolo-

gice etc.) şi lucrări de istorie a lingvisticii (Contribuţia 

cărturarilor istroromâni la cunoşterea şi studierea dialec-

tului istroromân; Dialectul istroromân în anchetele lui Ugo 

Pellis etc.). 

Cele mai multe dintre lucrările lui Vasile Frăţilă sunt 

demersuri inedite, care completează golurile din literatura 

de specialitate. Un exemplu în acest sens este studiul Dom-

niei Sale privind una dintre cele mai dificile şi controversa-

te probleme ale istoriei limbii române, cea a substratului 

traco-dac: „Dacă cuvintelor de substrat din dacoromână şi 

echivalentelor acestora în două din dialectele sud-dunărene 

li s-a acordat o atenţie mai mare (în special celor din aro-

mână [...]), nu acelaşi lucru se poate spune despre elemen-

tele autohtone din istroromână, în sensul că acestea au fost 

doar semnalate, fără alte comentarii privind vechimea ates-

tărilor, răspândirea dialectală, eventualele schimbări se-

mantice sau fără a se specifica, acolo unde termenul autoh-

ton a dispărut, care este «înlocuitorul» sau care sunt «înlo-

cuitorii lui»” (Vasile Frăţilă (coord.), Gabriel Bărdăşan, 

Dialectul istroromân. Straturi etimologice, Partea I, Timi-

şoara, Editura Universităţii de Vest, 2010, p. 351).  

În multe dintre studiile sale, lingvistul timişorean 

oferă soluţii etimologice pentru termeni rămaşi fără etimon 

în lucrările altor lingvişti, precum şi etimologii diferite de 

cele avansate de alţi autori. Amintim în acest sens Note(le) 

de etimologie istroromână prilejuite de apariţia primului 

volum al Dicţionarului dialectului istroromân, autor Petru 

Neiescu, Note(le) lexicale şi etimologice istroromâne, în 

care, „pornind de la unele culegeri de texte dialectale, ca şi 

de la unele lucrări lexicografice (dicţionare, glosare) sau 

atlase (ALI, ALIr, ALR), autorul discută câţiva termeni is-

troromâni necunoscuţi până de curând sau rămaşi fără eti-

mologie” (Dialectologie românească (sud- şi 

nord-dunăreană), p. 361).  

Dincolo de preocupările strict ştiinţifice, Profesorul 

Vasile Frăţilă este un mare susţinător al cauzei istroromâni-

lor, încercând să atragă, ori de câte ori are ocazia, atenţia 

forurilor competente asupra situaţiei în care aceştia se află: 

„Problema istroromânilor este gravă şi dramatică. Diminu-

area lor numerică în Istria, prin deznaţionalizare sau prin 

emigrare, ameninţă cu dispariţia lor ca etnie şi cu stingerea 

lingvistică. De aceea, problema salvării lor este o prioritate 

nu numai pentru statul român, ci şi pentru cel croat şi, desi-

gur, şi pentru Europa. Pentru salvarea istroromânilor este 

necesar ca chestiunea lor să fie pusă urgent pe agenda foru-

rilor europene şi internaţionale, este nevoie ca statul român 

şi cel croat să se implice efectiv instituţional şi financiar, să 

se stabilească legături trainice între localităţile din România 

şi cele din Istria (în special Jeiăn şi Suşnieviţa)” (In 

magistri honorem Vasile Frăţilă. 50 de ani de carieră uni-

versitară, p. 79). 

Interesul particular al lui Vasile Frăţilă pentru conti-

nuatorii românilor apuseni de la sud de Dunăre şi idiomul 

vorbit de aceştia susţine într-o anumită măsură raţionamen-

tul lui Ion Brad, şi anume că nu poate fi o simplă coinci-

denţă faptul că Ioan Maiorescu, Alexiu Viciu, Aron Densu-

sianu, Andrei Glavina – nume însemnate pentru istoria is-

troromânilor, au făcut studii la Blaj, acolo unde a urmat li-

ceul şi reputatul lingvist, care împlineşte anul acesta 75 de 

ani.  

La ceas aniversar, de mare bucurie, vă urez, stimate 

Domnule Profesor, La mulţi, fericiţi şi frumoşi ani! Cu să-

nătate şi cu gândul că cei mai buni rămân mereu cei mai 

buni!  

Dacă 75 de ani înseamnă să fii respectat de comuni-

tatea din care te tragi şi de cea în care trăieşti, atunci este 

minunat să împlineşti 75 de ani! 

Dacă 75 de ani înseamnă să ai o activitate ştiinţifică 

prodigioasă şi să fii cunoscut şi recunoscut pe plan naţional 

şi internaţional, atunci este o mândrie să împlineşti 75 de 

ani! 
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Dacă 75 de ani înseamnă să fii viguros la minte şi la 

trup şi să fii model pentru cei din jurul tău, atunci este o bi-

necuvântare să împlineşti 75 de ani! 

Ana-Maria RADU-POP 
(Universitatea de Vest din Timişoara) 
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ânmiså, âr¯e, âr¯a, âr¯av, båba, båbę, bât, bâzγ, bečúγ, 

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

bolínta, borebit, borbit, morebit, bot, braγeşår, brageşine, 

bri, brioviţa, bucuråzna, buşní, buşnít, cabålnic, 

cafetast, -a, ca¯ę¯, cål, caldå¯a, cåleţ, câlât, calúţ, cámila, 

campaneliţa, campaneliţę, camičliv, cánę, caól, cantir, 

cånγla, cåpliţa, capúzniţa, cârpa, cârpę, cârpi, cârpast, -

a, cârstiteľ, clåmfa, cl™şte, cľétva, cac, coár, cocoşninat, 

cocuľę¯, coγ, colíba, colorója, colorę¯, contrestę¯, copita, 

copitę, copno, coracni, cornoviţa, corúmba, corumbę, 

cosílniţa, cosírasta, cosiţa, cosiţę, costretína, coş, coşniţa, 

cotorata, crolę¯, cródiga, crompalo, crug, cruγ, cumar, 

cutiga, cutijina, cva, cvoţę¯], în „Buletin ştiinţific”, fasci-

cula filologie, seria A, Baia Mare, vol. XX (2011), p. 45-

57. 

Dialectul istroromân în anchetele lui Ugo Pellis, în Bă-

trânul înţelept de la Pylos. Volum omagial dedicat lui Andrei 

Avram la optzeci de ani, Bucureşti, EA, 2012, p. 77-86. 

Elementul slav vechi din dialectul istroromân, în AUI, 

secţiunea III E, Lingvistică, tomul LVIII (2012), p. 87-114. 

Dialectul istroromân – Privire generală, în vol. Aro-
mâni, meglenoromâni, istroromâni: aspecte identitare şi cul-

turale, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, 

(coordonator Dr. Adina Berciu-Drăghicescu), p. 633-694. 

DIALECTOLOGIE ROMÂNEASCĂ SUD- ŞI 

NORD-DUNĂREANĂ, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, p. 

81-212, 347-368. 

Note lexicale şi etimologice istroromâne (bucuråzna, 

corp, curu de pâre, fľer, mačuca, nevręme, răzănveţå, stăza, 

stănza, teaca), în FD, XXXII (2013), p. 185-191. 

OSSERVAZIONI SULL’ELEMENTO 
AUTOCTONO NEL DIALETTO ISTRORUMENO, în 

Hommage offerts à Florica Dimitrescu et Alexandru Nicules-

cu, sous la direction de Dan Cepraga, Coman Lupu, Lorenzo 

Renzi, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, 

vol. I, p. 394-444. 

Blajul şi istroromânii, în „Astra blăjeană”, an. XIX, nr. 

4 (73), decembrie 2014, p. 8-12. 
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REFERINŢE CRITICE 
 
Ocazia de a-l omagia pe domnul profesor Vasile Frăţilă 

este, pentru mine, mai mult decât un moment de bucurie şi recu-

noştinţă, este închinarea discipolului în faţa maestrului care l-a 

format. A vorbi despre un cercetător de prim rang, aşa cum este 

domnul Vasile Frăţilă, este, în egală măsură, un prilej de emoţie, 

dar şi un demers dificil, deoarece nu poţi surprinde în câteva cu-

vinte o personalitate desăvârşită: profesorul, cercetătorul, omul 

disponibil şi amabil, dornic să ajute şi să îndrume tinerii în cariera 

lor didactică şi ştiinţifică. Tocmai de aceea, purced, cu sfială şi 

emoţie, la prezentarea unui OM care m-a călăuzit pe drumul ştiin-

ţei şi faţă de care am o enormă recunoştinţă, deoarece i se dato-

rează, în mare parte, tot ceea ce eu întreprind astăzi. (…) 

Lingvistul Vasile Frăţilă s-a remarcat prin cercetări asidue 

în variate domenii, precum dialectologia, onomastica (toponimia 

şi antroponimia), etimologia, istoria limbii, istoria lingvisticii, le-

xicologie şi lexicografie, preocupări concretizate în numeroase 

studii, articole şi recenzii publicate în ţară şi în străinătate, precum 

şi în comunicările şi conferinţele ţinute la congrese şi la diverse 

manifestări ştiinţifice internaţionale, dintre care amintim: Sofia 

(1972), Tirana (1974), Leipzig (1978, 1984, 1993, 1997), Padova 

(1994, 2001), Torino (1994), Jena (1997), Pola (2000), Udine 

(2001), Salamanca (2001), Uppsala (2002), Pisa (2005), 

Suşnieviţa (2009). Domnia Sa a publicat nu mai puţin de 11 cărţi 

de autor: Lexicologie şi toponimie românească (1987), Contribu-

ţii lingvistice (1993), Studii lingvistice (1999), Etimologii. Istoria 

unor cuvinte (2000), Studii de toponimie şi dialectologie (2002), 

Cercetări de onomastică şi dialectologie (2004), Graiul de pe 

Târnave (2005), Graiul de pe Târnave. Texte şi glosar (2006), 

Probleme de dialectologie română (2010), Studii de toponimie 

(2011), Toponimie şi dialectologie (2011). Acestora li se adaugă 

5 lucrări în colaborare: Bibliografia onomasticii româneşti 

(1985), Dicţionarul toponimic al Banatului (1984-1989), Dialec-

tul istroromân. Texte şi glosar (1998), Dicţionar geografi-

co-istoric şi toponimic al judeţului Timiş (2007), Dialectul istro-

român. Straturi etimologice (2010) şi o lucrare monografică am-

plă, Sâncel (2013). Lucrările domnului profesor, în totalitatea lor, 

denotă cercetarea temeinică, rigurozitatea uluitoare, acribia carac-

teristică omului de ştiinţă, remarcate atât în expunerile şi explica-

ţiile clare, cât şi în forţa argumentelor şi în observaţiile exigente. 

Ele pun în evidenţă spiritul critic al specialistului antrenat şi fas-

cinat de aspecte mai puţin studiate ale limbii. Cercetător neobosit, 

Domnia Sa caută de fiecare dată să găsească nenumărate exemple 

pentru a ilustra ideile teoretice, fiind într-o permanentă luptă a ar-

gumentării elocvente şi statornice. 

Adelina Emilia MIHALI 
 
Ca studentă la masterat, i-am descoperit o altă pasiune – 

onomastica şi, îndeosebi, toponimia. Prinzând curaj, îmi plăcea 

să-l provoc să ne spună povestea unor nume de locuri din Almăj, 

pe care ştiam că le-a străbătut, iubitor, şi cu mintea, şi cu pasul. 

Domnul profesor n-a refuzat niciodată asemenea ocazii şi atunci 

ieşea la iveală un dascăl minunat (dublat de un cercetător neobo-

sit), priceput în a găsi metodele potrivite prin care să ne stârneas-

că, şugubăţ, curiozitatea. Mai târziu, avea să redacteze studiul To-

ponimie almăjeană (publicat în Studia in honorem magistri Ale-

xandru Metea, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2008, p. 

201-215), colaborând şi la revista „Almăjana” (Bozovici) cu re-

cenzia O reeditare [Emil Petrovici, Folclor din Valea Almăju-

lui] (apărută în nr. 1 din 2005, p. 22-25). 

Imediat ce mi s-a oferit posibilitatea de a fi cooptată ca 

preparator la Catedra de limba română a Facultăţii de Litere din 

Timişoara, profesorul Frăţilă mi-a propus să mă înscriu la docto-

rat, acceptând să coordoneze teza intitulată Omonimia în limba 

română, ceea ce m-a ambiţionat şi m-a responsabilizat deopotri-

vă. Cum e şi firesc, primul examen din cadrul doctoranturii a 

fost... Dialectologia, dar, de data asta, pe alte coordonate decât în 

anii studenţiei. I-am mărturisit că m-am îndrăgostit de această 

disciplină lingvistică (privind-o acum „cu alţi ochi”) şi că, dacă aş 

lua-o de la capăt, ea s-ar număra, cu siguranţă, printre preocupări-

le mele de căpătâi. În elaborarea tezei, domnul profesor m-a sus-

ţinut nu doar moral (ajungând să se deprindă cu ritmul meu de lu-

cru, nu a urgentat finalizarea ei pripită), ci, îndrumându-mă cu o 

deosebită măiestrie şi competenţă, mi-a oferit şi libertatea „crea-

toare” de care aveam nevoie, alături de oportunitatea de a consul-

ta lucrări de specialitate absolut necesare, la care nu puteam ajun-

ge altfel.  

Treptat, am început să-l percep pe profesorul Frăţilă într-o 

ipostază inedită, aceea de... coleg. Aveam să conştientizez, de-a 

lungul anilor, faptul că Domnia Sa este o personalitate marcantă a 

vieţii ştiinţifice şi culturale timişorene (dar nu numai): activitatea 

sa ca dascăl se desfăşoară de aproape jumătate de secol la Univer-

sitatea din Timişoara. Bine-cunoscut şi apreciat filolog (originar 

din ţinutul Blajului), domnul profesor este şi creatorul unei opere 

lingvistice impresionante (atât prin calitatea, cât şi prin amploarea 

ei), cu multe idei originale – rezultat al anchetelor pe teren, care 

vin în completarea uriaşei documentări desfăşurate în arhive sau 

în biblioteci din România şi din afara graniţelor ei –, o operă care 

i-a adus de mult recunoaşterea unanimă şi definitivă a specialişti-

lor români şi străini.  

Florina-Maria BĂCILĂ 
 
Încă din primii mei ani de şcoala, am aflat cu emoţie nu-

mele unor oameni de seamă ai Blajului, care au onorat şi făcut 

cinste urbei noastre transilvane. Mai apoi, poveştile bunicii mi 

i-au adus în faţa ochilor pe cei care au pus pietre de temelie la 

naşterea minunatei noastre bijuterii urbanistice. Copilăria mea a 

fost pusă sub semnul convingerii că toţi cei născuţi, crescuţi, edu-

caţi la Blaj sunt oarecum diferiţi de oricare dintre semenii lor. Fă-

ră ca acestea să fie semnul vreunei discriminări (fie ea pozitivă), 

oamenii locurilor sunt învăţaţi să respecte şi să aplice ceea ce se 

cheamă valorile etern umane în viaţa lor. Astfel de lucruri am 

avut şansa să învăţ şi eu, crescând, de la părinţii mei minunaţi şi 

de la dascălii de excepţie pe care i-am avut în şcolile Blajului sau 

aiurea. 

Printre oamenii care au lăsat urme în formarea mea se 

numără şi profesorul Vasile Frăţilă, figură emblematică a studiilor 

lingvistice şi deschizător de drumuri în şcoala românească de dia-

lectologie. Nu, nu am călcat pe urma adâncă a paşilor lăsată de 

(aproape) blăjeanul profesor Frăţilă, cel născut în Sâncel şi a cărui 

formare a început la şcolile Blajului. Nu, nu am făcut performanţă 

şi mai apoi excelenţă în studii dialectologice. Parcursul meu pro-

fesional a urmat alte căi dar a fost impregnat de valorile morale şi 

ştiinţifice recunoscute în personalitatea Profesorului. Am avut 

şansa să-i audiez cursurile, învăţând astfel temeinicia lucrului bi-

ne făcut şi admirând seninătatea bucuriei intelectuale.  

Coralia TELEA (n. HANDREA) 
 
Profesorul Vasile Frăţilă va fi elogiat prin evocarea reali-

zărilor sale academice: articole, studii, cărţi de dialectologie, to-

ponimie, onomastică, istoria limbii, etimologie, a căror apreciere 

nu poate varia în privinţa temeiniciei demersului ştiinţific şi a 

adevărului demonstrat, dar care este nevoită să se moduleze sprin-
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ţar când vine vorba de numărul acestora. Căci autorul culege în 

ultimii ani roadele câtorva decenii de studiu pasionat, iar când 

aşază în bibliotecă încă un volum personal (s-a întâmplat cel mai 

recent acum câteva săptămâni, cu Dialectologie românească 

(sud- şi nord-dunăreană), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014), 

ne anunţă că deja are altul în pregătire!  

I se va mulţumi prin mărturisirea de către tânărul coleg a 

emoţiei simţite la vederea alăturării propriului nume şi a numelui 

profesorului său pe rândul rezervat autorului pe foaia de titlu al 

unei cărţi; ori a mândriei copleşitoare când îşi descoperă una din-

tre lucrări, pe care a scris-o nu cu prea mare încredere în forţele 

proprii, dar cu trudă şi onestitate, în bibliografia unui studiu al 

domnului profesor. Când se întâmplă acest lucru, vorbele de lau-

dă devin cu totul nenecesare, iar gestul, deşi firesc – nu-l poţi sus-

pecta pe cercetător de practicarea, din raţiuni sentimentale, a 

compromisului valoric –, are ceva din proprietăţile unei licori 

fermecate, cu efect psihotrop: dă îndrăzneală şi entuziasm. Clipă 

a descătuşării, atât de râvnită la început de drum!  

Va fi evocat cu afecţiune de către foşti studenţi pentru în-

ţelepciunea de a le face cunoscute certitudini şi îndoieli din câm-

pul disciplinelor predate într-un mod plin de vitalitate, ferit de 

ucigătoarea sastiseală a rutinei pedagogice. Căci intuiau că nu 

poate fi decât pasionantă o chestiune despre care omul de la pupi-

trul catedrei vorbeşte cu asemenea seriozitate şi dăruire, chiar da-

că acea problemă se numea, „complet lipsit de imaginaţie”, redu-

cerea diftongului êa la a şi amuţirea lui [Ï] (final) asilabic în gra-

iurile crişene şi trebuia să rivalizeze cu mesmerizatoare prelegeri 

despre pitorescul vieţii cărturarilor noştri din vechime, „între han-

ger şi sofa”.  

Toate acestea se vor face cu dreptate. În ceea ce mă pri-

veşte, doresc să dezvălui două momente care mi l-au adus pe 

domnul profesor Vasile Frăţilă cu deosebire aproape. La care 

m-am gândit deseori şi cărora le-am văzut potenţialul modelator. 

Despre care nu am vorbit până acum, păstrându-le printre aminti-

rile luminoase ale vieţii mele, ştiind totuşi că atâţia alţii le vor fi 

trăit în esenţa lor, chiar dacă nu şi în detalii.  

Adina CHIRILĂ 
 
Cele 24 de cărţi (18 tipărite şi 6 litografiate), dintre care 

şapte au fost elaborate în colaborare cu alţi specialişti bi-

ne-cunoscuţi, şi cele peste 260 de studii, articole şi recenzii publi-

cate în reviste de specialitate, volume colective etc. din ţară
1
 şi din 

străinătate (Germania, Italia, Serbia, Croaţia etc.)
2
, conţin un mare 

                                                 
1 Menționăm doar câteva dintre acestea: „Analele Universităţii «Ale-

xandru Ioan Cuza»” (Iaşi); „Analele Universităţii din Timişoara. Se-

ria ştiinţe filologice”; „Anuar de lingvistică şi istorie literară” (Iaşi, 

EA); „Astra blăjeană” (Blaj), „Bulletin de la Société Roumain de 

Linguistique Romane” (SRLR) (Bucureşti); „Cercetări de lingvistică” 

(Cluj-Napoca, EA); „Familia română” (Baia Mare), „Fonetică şi dia-

lectologie” (Bucureşti, EA); „Gând românesc” (Alba Iulia); „Limba 

română” (Bucureşti, EA), „Limbă şi literatură” (SŞF, Bucureşti); 

„Orizont” (Timişoara); „Revue des Études Sud-Est Européenes” (Bu-

cureşti, EA); „Revue Roumaine de Linguistique” (Bucureşti, EA); 

„Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie” (Craiova); „Studii şi 

cercetări lingvistice” (Bucureşti, EA); „Transilvania” (Sibiu) etc. 
2 Între cele 15 reviste din străinătate în care a publicat studii şi artico-

le, se numără: „Annuario dell‟Istituto Romeno di Cultura e Ricerca 

Umanistica di Venezia” (Italia); „Aus der Südosteuropa-Forschung” 

(München, Germania); „Balkan-Archiv. Neue Folge” (Germa-

nia);„Beiträge zur romanischen Philologie” (Berlin, EA); „Medioevo 

romanzo” (Bologna, Italia); „Namenkundliche Informationen” 

(Lepzig, KMU); „Österreichische Namenforschung” (Viena, Aus-

tria); „Rivista Italiana di Onomastica” (RIOn) (Roma, Italia); 

„Siculorum Gymnasium” – Rassegna semestriale della Facoltà di 

număr de observaţii şi idei noi, precum şi un bogat material lin-

gvistic inedit, studiat cu deosebită competenţă şi acribie filologi-

că, ceea ce i-a adus autorului recunoaşterea şi aprecierea lingvişti-

lor români şi străini. Iată numai câteva dintre opiniile celor care 

i-au recenzat unele dintre volumele editate până acum: „Venit din 

partea unui competent cunoscător al dialectelor româneşti şi al is-

toriei limbii române şi beneficiind de o informaţie corespunzătoa-

re, tratată cu discernământ şi spirit critic, volumul [Lexicologie şi 

toponimie românească, 1987, n.n.] recenzat de noi se înscrie prin-

tre reuşitele certe ale cercetării etimologice româneşti din ultima 

vreme” (v. Gheţie 1989, p.533); „Prin metodă şi rezultate, cartea 

lui Vasile Frăţilă [ibidem, n.n.] este o utilă contribuţie la studiul 

lexicului comun şi al toponimiei româneşti. Cu siguranţă, multe 

dintre soluţiile etimologice sau din analizele semantice vor deveni 

curând bunuri comune ale lingvisticii româneşti, iar cele câteva 

probleme rămase în suspensie, într-adevăr dificile, vor îndemna şi 

pe alţi cercetători la studierea lor” (v. Florea 1989, p.106); „Baza-

tă pe o bogată informaţie de specialitate română şi străină, scrisă 

într-un limbaj plăcut, cartea [ibidem, n.n.] cercetătorului timişo-

rean este o contribuţie lingvistică meritorie, care atestă realele ca-

lităţi de etimologist ale autorului” (Loşonţi 1990, p.99); „Culege-

rea de studii în discuţie reprezintă un rezultat valoros al unei 

munci pline de pasiune, pledând pentru sondarea şi reliefarea po-

sibilităţilor interne de creaţie ale limbii române, înainte de a re-

curge la influenţe şi împrumuturi străine, pentru folosirea faptelor 

de limbă în sprijinul demonstrării continuităţii poporului român 

pe actuala sa vatră, pentru cunoaşterea graiurilor româneşti” (M. 

Sitaru – R. Sufleţel 1989, p. 73) etc. Referindu-se la varianta lito-

grafiată a monografiei consacrate griului de pe valea inferioară a 

Târnavelor (v. Frăţilă 1982), reputatul şi regretatul profesor şi dia-

lectolog Şt. Giosu afirma: „Rod al unor îndelungate cercetări pe 

teren, monografia înfăţişează cu minuţiozitate particularităţile fo-

netice, fonologice, morfo-sintactice şi lexicale ale graiului din 17 

localităţi din judeţul Alba, situate în jurul oraşului Blaj şi 

întinzându-se spre est până la Cetatea de Baltă şi Micăsasa, iar 

spre vest până la Mihalţ. În ciuda titlului restrictiv, monografia 

cuprinde informaţii numeroase privind toate graiurile de peste 

munţi şi, totodată, trece în revistă, pentru o cât mai clară stabilire 

a locului graiului de pe valea superioară a Târnavelor, particulari-

tăţile cele mai importante ale celorlalte graiuri dacoromâne (mun-

tean, moldovean etc.), chiar dacă accentul e pus, uneori, numai pe 

fapte fonetice.[…] Graiul de pe Târnave, cunoscut mai ales din 

culegeri de folclor, nu a fost studiat decât sporadic de către lin-

gvişti. […] Este, deci, meritul lui Vasile Frăţilă de a umple acest 

gol, mai întâi prin o serie de articole publicate în ţară şi străinăta-

te, iar acum printr-o amplă lucrare monografică (avem în vedere 

şi părţile nepublicate), alcătuită cu pasiune şi cu competenţa nece-

sară oricărei cercetări de maturitate ştiinţifică” (v. Giosu 1982, p. 

5). Aceste aprecieri se potrivesc deplin şi variantei integrale a 

respectivei monografii, editată în două volume, apărute la Editura 

ASTRA din Blaj în anii 2005 şi 2006 (v. Frăţilă 2005; Frăţilă 

2006). (…) 

Atât ca lector de limba română la Universitatea din Leip-

zig (1976-1979), cât şi ca profesor invitat la universităţile din Je-

na (1997), Catania (1999), Udine (2000) şi Padova (2001), Dom-

nia Sa a contribuit consistent la promovarea limbii şi culturii 

noastre în Europa. 

Prof. univ. dr. Vasile D. ŢÂRA 

                                                                                     
Lettere e Filosofia dell‟ Università di Catania (Italia); „Zbornik” 

(Vârşeţ, Serbia); „Zeitschrift für Slawistik” (Berlin, EA) etc. 
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IOAN POPA – 75 
ANIMATORUL CULTURAL AL VĂII SECAŞULUI 

 
atele de pe Târnave şi de pe Valea Se-

caşului Mic erau şi sunt cunoscute în 

conştiinţa neamului şi a oamenilor cu 

carte prin dascălii şi preoţii lor, adevăraţi pi-

loni spirituali, la care se raportau etica, bunul 

simţ şi omenia săteanului de rând. În toate 

vremurile şi sub toate stăpânirile ei erau ad-

miraţi de cei cu care convieţuiau, pentru 

exemplul personalităţii lor, fiind preţuiţi, 

cum spunea Iorga undeva, pentru „comoara 

minţii” lor.  

Un astfel de intelectual este şi Ioan 

Popa din Roşia de Secaş. El a fost întreaga 

carieră profesor de limba şi literatura română 

în satul natal. Paralel cu activitatea didactică, 

a devenit un cunoscut cercetător în folcloris-

tica românească, la fel, un prozator din spiţa 

povestitorilor ardeleni, crescuţi sub mantia 

lui Ion Agârbiceanu. Este un culegător de folclor secăşan, publi-

cat în mai multe culegeri apreciate de specialiştii din domeniul 

respectiv. De asemenea, Ioan Popa este autorul unor restituiri cul-

tural-literare privindu-i pe unii cărturari din zonă şi din epoci dife-

rite: Nicolae Pauleti, profesorul Nicolae Brânzeu, Ioan Blăjean şi 

mulţi alţii. Dar, Ioan Popa este cel mai cunoscut povestitor şi ro-

mancier din Valea Secaşului, pe care eu însumi l-am situat în ve-

cinătatea lui Ion Agârbiceanu, asemănător prin acelaşi ceremonial 

al naraţiunii, prin conduita personajelor şi prin unda subterană de 

lirism, care străbate discret universul rural în care vieţuiesc perso-

najele sale din romanele: Cerul şi pământul de acasă, Odinioară 

la Purpura, Amarul fericirii ş.a. De fapt, Roşia de Secaş se află la 

câţiva kilometri de Cenade, satul scriitorului amintit, încât morali-

tatea, atmosfera şi destinul oamenilor sunt, în general asemănă-

toare. De acolo s-au inspirat ambii scriitori, reflectând în registrul 

propriu lumea satului transilvan, în epoci şi cu consecinţe diferite. 

Începând cu anii 70 ai veacului trecut, el este un ferment 

pentru intelectualii satelor din jurul Blajului, pe care-i sileşte să 

ţină aproape de cultura şi simţirea neamului. Prezenţa lui la sesiu-

nile Astrei, la cele iniţiate de dăscălimea blăjeană, la simpozioa-

nele folcloriştilor şi, de câţiva ani, la sesiunile Filialei Uniunii 

Scriitorilor din Alba-Deva, unde este membru titular, este de fie-

care dată binefăcătoare şi bogată în idei atât de preţuite de confra-

ţii săi. Argumentarea lui e plină şi persuasivă, fluenţa vorbelor 

rostite îl fac să fie ascultat şi urmat. Ştie să alterneze declaraţiile 

serioase cu glume şi anecdote regizate cu talentul unui „actor” cu 

vechime pe scenă. 

Se spune în limbajul criticii şi istoriei literare că adeseori 

pomenirea numelui unui personaj literar ne aminteşte spontan de 

opera din care face parte sau de autorul ei. Exemplele sunt de pri-

sos. În cazul lui Ioan Popa, numele lui provoacă în mintea inter-

locutorului din faţa sa numele satului în care s-a născut şi a profe-

sat „apostolatul”, Roşia de Secaş. Invers, rostirea denumirii co-

munei amintite îl determină pe alt interlocutor să recunoască ade-

vărul: e satul lui Ioan Popa. Aci, în localitatea aşezată de o parte şi 

de alta a râuleţului Secaş, el şi-a petrecut copilăria, adolescenţa, 

tinereţea şi o parte din anii maturităţii. Deşi de câţiva ani locuieşte 

la Alba Iulia, el nu şi-a schimbat buletinul, merge săptămânal în 

satul natal. De aceea putem afirma că satul nostru a fost şi este 

„proprietatea” lui Ioan Popa. Iar noi, ceilalţi consăteni de aceeaşi 

obârşie şi apropiaţi prin numărul anilor, plecaţi în toate punctele 

cardinale din ţară, în căutarea destinului propriu, trebuie să-i re-

cunoaştem „proprietatea spirituală!” Nimeni 

din sat nu i-a lăsat moştenire aşa ceva, nimeni 

de la judeţ nu i-a eliberat vreun act care să ates-

te „averea” atât de valoroasă a cărturarului. 

Unii consăteni nici nu-şi dau seama că trăiesc 

pe „moşia” spirituală a lui Ioan Popa, hotărnici-

tă prin generaţiile de elevi pe care i-a educat, 

prin cărţile pe care le-a scris, prin sfaturile pă-

rinteşti pe care le dă tuturor solicitanţilor. Casa 

lui e mereu deschisă, iar cărturarul albit în po-

doaba capilară, dar cu mintea mereu trează, îi 

primeşte pe toţi, le ştie suferinţele şi bucuriile, 

îi îmbărbătează şi le dă speranţa în binele zilei 

de mâine. În această postură, Ioan Popa este un 

„înţelept” din vremuri patriarhale, care ştie să 

aline durerile oamenilor simpli de la ţară. Iar 

când îl vizitează roşienii profesionalizaţi în 

mediile urbane departe de satul nostru, cărtura-

rul devine un partener de conversaţie informat şi volubil, care îşi 

împodobeşte fraza meşteşugită deopotrivă cu cuvinte decupate 

din graiul de pe Secaş şi din lexicul teoriilor moderne, încât dă tu-

turor impresia că e urbanul care se plimbă pe bulevard. Apoi, în 

calitate de amfitrion, percepe dintr-o privire ce-i place şi ce-i lip-

seşte musafirului pentru a se simţi câteva ceasuri „acasă”. Condu-

ce cu abilitate discuţiile pentru a-i da partenerului iluzia că el se 

află în postura de „gazdă”. De aceea oricine nimereşte în sat, îl 

caută mai întâi pe Ioan Popa, apoi merge la Primărie, la Şcoală 

sau Biserică! De câte ori îl vizitează consătenii trăitori pe alte me-

leaguri, îi primeşte cu aceeaşi frunte descreţită, cu acelaşi freamăt 

sufletesc, parcă-şi primeşte propriii copii. 

Sigur, satele noastre sunt frumoase prin natura vie în care 

sunt aşezate, prin uliţele şi casele care-ţi zâmbesc şi parcă îţi 

spun: „Bine ai venit, rătăcitule, căci tot aici îţi găseşti alinarea!” 

Dar satele fără oamenii lor de vază, cum se spune în limbaj popu-

lar, nu pot ieşi din anonimat. Un astfel de fiu al satului este şi Ioan 

Popa. El se înscrie în seria cărturarilor erudiţi, pasionaţi de învăţă-

tură, care oferă câte ceva din agoniseala lor spirituală, fără să pre-

tindă, în schimb, nimic. Aşa i-a fost destinul binecuvântat! Însă, 

spre deosebire de ceilalţi intelectuali de pe văile Secaşului Mic şi 

Secaşului Mare, Ioan Popa a răscolit arhive, a cuvântat peste tot 

unde a umblat, convingând autorităţile din judeţele Alba şi Sibiu, 

că există o zonă specifică, de o parte şi de alta a celor două văi, cu 

portul ei, cu obiceiuri şi mentalităţi, reflectate în creaţiile folclori-

ce, în tradiţii şi conduite distincte. Ioan Popa le-a identificat şi 

descris în cărţile sale cu talentul şi vocaţia unui „ctitor”. Adică, a 

reuşit să convingă lumea românească de un adevăr simplu: satele 

şi sătenii de pe meleagurile celor două văi nu se confundă cu zo-

nele învecinate, chiar dacă au suferit unele influenţe, ci au căpătat 

particularitatea lor distinctivă. Aşadar Ioan Popa ne aminteşte, 

prin strădania sa, de ctitorii români din trecutul neamului nostru, 

care au întemeiat voievodate, mânăstiri şi monumente, rămase 

pentru totdeauna pe harta ţării şi în memoria românilor. Asemă-

nător a procedat Ioan Popa, impunând pe harta etnografică şi fol-

clorică spaţiul de pe cele două văi. În acest sens, el poate fi consi-

derat un ctitor, adică a „ţintuit” pe spaţiul amintit al Transilvaniei 

o zonă românească deosebită, despre care se ştia vag câte ceva. 

Începând cu Ioan Popa ea s-a impus definitiv, încât putem vorbi 

acum de un areal specific pentru spiritualitatea satelor şi sătenilor 

de pe valea Secaşelor. 

Vistian GOIA 

S 
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REFERINŢE CRITICE 
 
„Ca scriitor Ioan Popa nu putea să nu descindă tot 

dintr-o veche şi glorioasă tradiţie. Căci portretele şi evocările 

sale, atât de vii şi colorate, de neuitat, continuă arta narativă a 

unor predecesori ca Ion Agârbiceanu (mai ales din Li-

cean…odinioară), Al. Lupeanu-Melin (din Evocări din viaţa 

Blajului), Ion Vlasiu (în extraordinara carte Am plecat din 

sat). Aşa cum era firesc ca Ioan Popa să continue, nu numai în 

culegerea şi studierea folclorului din Roşia de Secaş, unele 

motive comune cu cele din Omul cu ochelari negri, singura 

şi emoţionanta carte a neuitatului său consătean Ion Blăjan, 

celebru cântăreţ de strană şi de cântece populare…tema copi-

lului de ţăran doritor şi ambiţios să ajungă elev în Mica Romă 

a şcolilor, Ioan Popa o aduce până aproape de zilele noastre. O 

aduce şi o dezvoltă cu har şi cu ştiinţă de carte, cu multă pasi-

une, ca să nu zic chiar cu obsesie, calităţi care îl disting şi îi 

dau o perspectivă reală în efortul firesc şi previzibil spre proza 

epică, spre roman” (Ion Brad, 2001).  

* 

„Cartea lui Ioan Popa Cerul şi pământul de acasă este 

şi un cântec de dragoste pentru satul natal…Sunt aici snoave şi 

poveşti cu tâlc spuse cu un farmec deosebit de acei hâtri ai sa-

tului cu care ne-au obişnuit paginile de literatură ale lui Ion 

Agârbiceanu şi Pavel Dan” (Ion Buzaşi, 2000). 

* 

„Profesor de limba şi literatura română, folclorist cu-

noscut în Etnografia Românească, prozator din spiţa povesti-

torilor ardeleni crescuţi sub mantia curată a lui Ion Agârbicea-

nu, el, Ioan Popa, este un ferment pentru intelectualii satelor 

din jurul Blajului…Prezenţa sa la sesiunile Astrei, la cele iniţi-

ate de dăscălimea Blajului…este de fiecare dată binefăcătoare 

şi bogată în idei atât de preţuite de confraţii săi. Argumentarea 

sa e plină şi persuasivă, fluenţa vorbelor rostite îl fac să fie as-

cultat şi urmat ” (Vistian Goia, 2005). 

* 

 „Ce reuşeşte Ioan Popa ca prozator: o eleganţă a nara-

ţiunii, puterea de complexitate a detaliului, a amănuntului fie 

el cotidian sau urban, citadin sau profesional…incontestabilul 

portret al satului românesc, inconfundabila frumuseţe a Limbii 

Române” (Ion Mărgineanu în „Alba Iulia”, 2000). 

* 

 „Cunoscutul folclorist şi etnograf Ioan Popa, unul din-

tre împătimiţii întru evocarea memoriei Blajului, cetate de ro-

mânism şi cultură românească, este prezent în librării şi biblio-

teci cu o interesantă şi vibrant-emoţionantă carte de pseudo-

memorii: Cerul şi pământul de acasă. Apelând voit la con-

venienţele genului, prin structurarea materialului, autorul de-

vine original prin abordarea unui spaţiu suspendat între cer şi 

pământ, între spirit (trăire) şi materie (vieţuire), redându-l aşa 

cum este: ancorat între trecut şi prezent, între cer şi pământ, 

încă de pe când era pomenit în Cronica lui Annonimus ca 

Terra Romanorum…Cartea lui Ioan Popa poate fi citită în 

mai multe registre: memorial-sentimental, monografie spiritu-

ală a unei vârste şi a unui spaţiu, eseu existenţialist…Stilul său 

place, născând nostalgia care ne însoţeşte ori de câte ori ne în-

toarcem la ceea ce a fost…” (Gligor Haşa, 2000). 

* 

 „Dascăl de ţară, cu un pronunţat sentiment al apostola-

tului, fin observator al întâmplărilor şi duhurilor locului, înzes-

trat cu talentul povestirilor molcome ce adie din paginile sale 

ca o boare catifelată într-o livadă cu meri înfloriţi, grijuliu cu 

fraza, aidoma unui bijutier, cercetător pasionat şi avizat al fol-

clorului de pe Valea Secaşelor, domnul Ioan Popa din Roşia 

de Secaş, ne propune spre lectură o excelentă evocare – mo-

nografia unuia dintre cei mai renumiţi oameni ai Blajului, Ni-

colae Brânzeu…” (Gheorghe Jurcă, 1995). 

* 

„Dar, mai presus de orice, Ioan Popa rămâne autorul 

celei dintâi sinteze privind Ţara Secaşelor – monografie fol-

clorică apărută la Alba Iulia în 1996. Pe parcursul a 300 de 

pagini autorul încearcă să surprindă aspectele sociale, politice 

şi culturale definitorii pentru podişul cuprins între cele două 

Secaşe… Aceeaşi lume plină de rituri, ceremonii şi legende, 

este şi sursa de inspiraţie a câtorva dintre cele mai importante 

lucrări beletristice…” (Ilie Moise, 2010). 

* 

 „Un Creangă al Ţării Secaşelor este scriitorul Ioan 

Popa. Din pana lui magistral arcuită, nasc şi (re)nasc ziceri ti-

pice, proverbe, vorbe de duh sau de înţelepciune populară spe-

cifice Ţării Secaşelor. Ca şi în alte volume anterioare… Ioan 

Popa culege şi de astă dată întâmplări, oameni, fapte, toate fil-

trate prin geniul artistic de povestitor, dar toate petrecute, ca 

întotdeauna, la … Purpura. Acest loc mirific, cu tainele şi 

frumuseţile lui, devine un topos etern al scriiturii, un Axis 

mundi ce înveşniceşte, fără îndoială, o lume a satului situat în-

tre două cetăţi de cultură, Blaj şi Sibiu. În această lume de la 

Purpura, scriitorul narează lent, uneori protocolar…iubiri pi-

erdute, iubiri irosite, iubiri pe nedrept stinse.” (Maria-Daniela 

Pănăzan, 2008). 

* 

În patternurile lumii tradiţionale, Ioan Popa înscrie noi 

drame sociale, noi confruntări ale omului cu Timpul şi Istoria, 

aşa cum făcuse puţin mai înainte Marin Preda în Moromeţii. 
Dar sobrietatea notaţiei şi tehnica detaşării impuse îl apropie 

pe autor de povestitorii ardeleni, gen Pavel Dan, cu care se în-

tâlneşte în pagini de substrat reflexiv, unde, dincolo de eveni-

mente, se întrevede angoasa misterului universal. Pe lângă 

mecanismele istoriei, o axă a destinului cu imprevizibilitatea-i 

specifică pare să conducă unele personaje spre o evoluţie 

neaşteptată şi nedorită. (Monica Grosu, 2013) 

 

Epigrame dedicate lui Ion Popa 

 

Iubiri frumoase şi nebune 

Şi pătimaşă-nţelepciune 

Amicul cu talent le-ascunde 

Sub vălul negurii cărunte.  
Dan Cilean (Dăncilă Gh.) 

(la vol. De sub vălul negurii cărunte) 

* 
 

Dânsul, om în toată firea, 

Constatase cu mult har 
Că la noi şi fericirea 

Are, parcă, gust amar. 

Ioan Filimon 

(la vol. Amarul fericirii) 
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AUREL HANCU – 70 
 

LA CEAS ANIVERSAR! 
 

unt onorată să exprim câteva gânduri 

de afecţiune şi recunoştinţă cu privire 

la un nume de referinţă în viaţa cultu-

rală şi religioasă din spaţiul Târnavelor, Au-

rel Hancu, preot şi profesor de limba şi lite-

ratura română. Doctor în ştiinţe umaniste 

(2011), profil filologie, obţinut la Universi-

tatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Lite-

re şi Arte, cu teza: „Ioan Alexandru – Mo-

nografie critică”. 

Pregătirea ştiinţifică şi talentul peda-

gogic i-au asigurat şansa armonizării în mod 

fericit a vocaţiei dăruirii cu nobila misiune 

de preot greco-catolic şi de profesor de lim-

ba şi literatura română. 

Am avut onoarea să-l cunosc şi bucuria să particip 

la un eveniment semnificativ din biografia spirituală a tâ-

nărului poet care debuta cu volumul”Povara de albastru”, 

apărut la editura Tipomur (1993), cu un cuvânt înainte de 

Ioan Alexandru. Prezentarea volumului amintit în mai 

multe şcoli din Blaj a rămas un moment cu mare încărcă-

tură sufletească. Profesorul Aurel Hancu aducea cu sine 

un volum de poezie în care proclama încrederea şi bucuria 

de a trăi: „Deschisă e lumea ca sfânt lăcaş/Ori poate-i 

oceanul cu albie plină/Şi totu-i vibrare şi totu-nflorit/Căci 

toate-n iubire şi-n pace s-anină!” 

Cartea de debut a profesorului Aurel Hancu este un 

elogiu adus vieţii, o chemare în lumină. Lumina şi iubirea 

sunt motivele centrale ale volumului şi, în acelaşi timp, 

simbolul cântecului său prin care se întâlneşte”cu forţele 

cereşti” şi duce spre Divinitate lumea de aici: „în amfore 

de aur mă rostuiesc lumină/ca linie pornită din punctul 

nevăzut/ şi urc în fructul vieţii culoare fără vină/ sunt ra-

mură ieşită din marele sărut”. 

Dacă arta modernă în general, nu cunoaşte nici bu-

curia, nici sporirea fiinţei, Aurel Hancu ne aminteşte că 

Poezia poartă în sine har contemplativ. Harul artistic se 

manifestă aici prin capacitatea poetului de a surprinde ar-

monia cosmică, existenţa integrală plină de vitalitate: „Cât 

triumf e în ramul acesta/Ce beţie de viaţă în orice peta-

lă/…/Orice mugure-mi pare că arde/”…/Chiar în vremea 

cu atâtea-ndoieli/tu eşti semn de uimire/tu eşti însăşi mi-

nunea”. 

Pretutindeni poetul are revelaţia alcătuirilor armo-

nioase: „Ascultă pădurea/şi stelele, marea/Priveşte lumi-

na/mirifică ploaie ce poate-nveşmântă /ea este chemarea 

spre astre/ce n-o poţi numi decât prin Iubire –/pornind din 

Izvorul cel neistovit”.  

Poetul are conştiinţa misiunii sale de a pune din 

nou omul în comuniune cu adevăratul său destin: „Şi totul 

porneşte în fiece zi,/de la un strop de lumină./Prin el, poe-

zia-i suavă ca roua/curată ca raza dintâi/adâncă în sine 

cum necuprinsul /şi necesară ca piatra din 

capătul unghiului/ca zborul cel mai de 

sus.” 

Multe din poeziile lui Aurel Hancu 

– Acolo-n satul legănat sub cer, Sub pădu-

re, În umbra satului, Străbunii, Pietrele şi 

altele evocă „un sat al minunilor”, legănat 

sub cer, vatra blândă de lumină, care face 

posibilă întoarcerea la izvor. Sub privirea-i 

luminoasă, lumea se redescoperă pe sine 

plină de candoare: „Revin în umbra veche 

a satului străbun/m-apropii de obârşii şi 

gândul mi-l îmbun/ cu chipuri luminate de 

amintiri şi astre/cu izvodiri alese din apele 

albastre”; „Miresme sunt în casă şi-n veşminte/ iar cande-

la veghează în legământ: /e hotărât din vremi de mai îna-

inte/ca pentru robi s-apară solul sfânt”.  

Pentru Aurel Hancu, preot greco-catolic şi profesor 

de limba şi literatura română conştiinţa misiunii este far 

călăuzitor. El descoperă sensuri cardinale în cărţi, în sluj-

ba oficiată la altar şi-n copii – acea lumină dumnezeiască 

ce încălzeşte şi sporeşte fiinţa omului: „La sânul tău 

se-nvaţă orice zbor/şi-oricărui vis îi pui în cale-o stea,/ po-

runcă neclintită şi izvor/ eşti împlinirea celui care 

vrea./Sub braţul tău cresc tinere lumini/cum aurul sporeşte 

vara-n spice/când floarea face ochii mai senini şi rodului 

lucrarea i-o prezice”. 

În volumul „Povara de albastru” totul este imagine, 

asemănare, participare la frumuseţea lumii văzută ca reali-

tate integrală. Eul liric dă la iveală forţa divină depusă în 

trăirea intimă: „A venit o lumină, floare netrecătoare,/pe 

care mereu o împart şi mereu mă împarte/mereu mă spo-

reşte, mereu o sporesc/cu ea trec prin zodii dând vegheri-

lor parte”. 

Am primit apoi cu mare satisfacţie alte volume de 

poezii: „Oaza pustiei” (1996), „Lacrima Madonei” 

(2000), „Iubire din iubire” (2002), „Îngerul din vitralii” 

(2005). Ultima carte primită, „Ioan Alexan-

dru-Monografie critică” (2014), publicată la editura 

„Sfântul Ierarh Nicolae”, din Brăila este singura monogra-

fie consacrată celui mai valoros poet din lirica româneas-

că. 

Colaborator şi prieten al Despărţământului Astra 

Blaj, prezent în paginile revistei Astra blăjeană, cu eseuri 

pline de semnificaţii, preotul-scriitor Aurel Hancu rămâne 

pentru noi un reper de viaţă, de slujire exemplară. ÎI adu-

cem omagiul nostru de înaltă preţuire şi recunoştinţă, 

urându-i, la ceas aniversar, ani mulţi şi fericiţi,succes în 

acţiunile astriste. 

 

Preşedinte Astra Blaj,  

Silvia POP 
 

S 
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COMEMORĂRI 
 

CENTENARUL UNUI BIBLIOFIL IOAN MICU MOLDOVAN (1833-1915) 
 
e împlinesc în această toamnă 100 de 

ani de la moartea unui mare dascăl al 

Blajului: Ioan Micu Moldovan, cărturar 

şi personalitate ecleziastică complexă. 

S-a născut într-un sat de la poarta de ră-

sărit a Apusenilor, numit pe atunci Varfalău, 

care după Marea Unire din 1918 îi poartă nu-

mele: Moldoveneşti. A studiat la şcolile Blaju-

lui, fiind puternic influenţat de Timotei Cipariu 

(1805-1887), al cărui discipol şi colaborator va 

fi. Şi biografia lor se aseamănă: nu-l va egala 

pe Cipariu în erudiţie şi în bogăţia diversă a 

scrierilor, dar se va ilustra ca un bun adminis-

trator al Mitropoliei blăjene, un priceput direc-

tor de şcoală românească în vremea dualismu-

lui austro-ungar, canonic şi prelat papal, preşe-

dinte al Astrei, membru al Academiei Române, 

cel mai generos dintre dascălii Blajului în aju-

torarea şcolarilor studioşi, dar săraci pe care-i va găzdui la el şi pe 

care-i considera ca pe nişte fii sufleteşti ai săi. 

A fost şi un mare bibliofil. Pasiunea pentru carte şi pentru 

colecţionarea cărţilor de literatură veche românească şi de istoria 

Transilvaniei a moştenit-o tot de la Cipariu. Aşa cum prin elevii 

săi de pe tot cuprinsul Transilvaniei a alcătuit una dintre cele mai 

bogate colecţii de folclor, prin preoţi şi învăţători din satele arde-

lene, a colecţionat manuscrise şi cărţi religioase, cărţi de istorie şi 

de literatură veche. Pasiunea pentru carte rară şi pentru bibliotecă 

a transmis-o unuia dintre aceşti fii sufleteşti ai săi, Ion Bianu, în-

temeietorul Bibliotecii Academiei Române şi viitorul preşedinte 

al acestei instituţii ştiinţifice. El însuşi recunoaşte într-un text au-

tobiografic ca îndrumători ai săi în această statornică preocupare 

pe Cipariu şi Ioan Micu Moldovan, (Moldovănuţ): „La intrarea în 

viaţa activă, suntem rezultatul aptitudinilor înnăscute şi mai ales 

al mediului în care am crescut şi ne-am format. Mă lăudaţi pentru 

devotamentul întregii vieţi faţă de şcoală şi cartea neamului 

(subl.n. I.B.). Dacă acesta este merit – apoi acest merit nu este al 

persoanei mele, ci al mediului în atmosfera acelui Blaj sfânt, în 

care am crescut şi care era stăpânit de ideile de deşteptare, de lu-

minare şi de înălţare a neamului nostru oropsit sub stăpânirile 

străinilor, veniţi asupra lui şi a pământului său strămoşesc. Pe ur-

mele şi în lumina luceferilor de la începutul secolului trecut, am 

deschis ochii copilăriei asupra lui Cipariu şi am avut învăţător şi 

ocrotitor părintesc pe Moldovănuţ (subl.n. I. B.) şi, ceilalţi cres-

cuţi în acelaşi spirit şi cu aceleaşi îndrumări”. 

Printre cei care îi trimit cărţi şi manuscrise – unul din cei 

mai harnici este folcloristul Ion Pop Reteganul, care l-a cunoscut 

personal pe Ioan Micu Moldovan în vremea cât a fost învăţător la 

Sâncel (1884-1886) şi a colaborat la „Foaia scolastică” (1876), 

prima publicaţie pedagogică din revuistica blăjeană, întemeiată de 

Ioan Micu Moldovan. Învăţătorul şi folcloristul din Reteag îi tri-

mite un pachet de manuscrise în septembrie 1884 menţionând că 

„manuscrisele adunate nu costă nimic, tot atât vor costa şi cele ce 

le voi mai afla şi le veţi primi”. În alte scrisori îl informează că-i 

va trimite sau i-a trimis: Versul omului sărac cu copii mulţi şi 

Versul omului beţiu de vin cum se sfădeşte cu muierea,Versul lui 

Lazăr din Vistania, un manuscris, fragment din istoria biblică, 

Versul Sfântului Alexie, omul lui Dumnezeu, o Psaltire, Întrebări 

şi răspunsuri biblice, Versuri morale şi colinde (manuscrise) etc. 

Cu timpul, după modelul marelui său 

mentor, Timotei Cipariu şi-a alcătuit o frumoa-

să bibliotecă personală. Nu ca şi cea a lui Cipa-

riu, care la mijlocul veacului al XIX-lea era cea 

mai mare bibliotecă personală din Transilvania, 

dar şi cea a lui Moldovănuţ avea destule rarităţi 

din vechiul scris românesc şi documente istori-

ce, pe baza cărora a elaborat câteva din lucrările 

sale: Istoria Ardealului (Blaj, 1866), Istoria Pa-

triei pentru şcoalele poporale române din Ar-

deal (Blaj,1875), Spicuire din istoria biseri-

cească a românilor (Blaj, 1873), Acte sinodale 

ale bisericii române de Alba-Iulia şi Făgă-

raş,tom I-II (Blaj, 1869-1872); dar mai ales i-a 

oferit spre studiu şi descriere asemenea cărţi din 

biblioteca sa lui Ion Bianu, atunci când acesta, 

în colaborare cu Nerva Hodoş, elabora Biblio-

grafia românească veche, 1508-1830, vol. I-IV 

– 1900-1934 – un foarte util, aş zice indispensabil instrument de 

lucru pentru cercetătorii literaturii române vechi. Când avea nevo-

ie de astfel de cărţi rare din vechea noastră literatură religioasă, 

Ion Bianu apela de obicei la fostul său profesor de la Blaj, 

Moldovănuţ, aşa cum dovedeşte dialogul lor epistolar, publicat de 

N. Comşa cu titlul Corespondenţa între Ioan Micu Moldovan şi 

Ion Bianu. Un capitol din colaborarea între Cluj şi Bucureşti, Ti-

pografia Seminarului, Blaj, 1943. Ion Bianu „nu se putea priva, 

însă, chiar de contribuţia directă a lui I. M. Moldovan în lucrarea 

monumentală ce întreprinsese” (N. Comşa) şi, la care dascălul 

blăjean a adus o contribuţie substanţială. Cărţile trimise de la Blaj 

la Bucureşti pentru alcătuirea Bibliografiei sunt multe şi, desigur, 

nu se menţionează toate titlurile. În scrisori se spune uneori, la 

modul general „cărţile trimise” sau „cele 7 cărţi” sau „cele 5 bro-

şuri”, dar în unele epistole sunt evidenţiate cărţile expediate: Psal-

tirea lui Corbea, Învăţătură pentru toate zilele (1642), Pravila 

aleasă a lui Eustatie, Evanghelia cu învăţătură (1641), Tetrae-

vanghelul, Cazania, Catehismul, Cuvânt păstoresc ş.a. Câteodată 

ca un bibliofil pasionat se desparte greu de cărţile sale şi amână 

expedierea lor la Bucureşti, dar la insistenţele lui Ion Bianu se în-

dură să le trimită, dându-şi seama că „în acest punct publicaţiunea 

bibliografică va fi defectuoasă”. Aşa se întâmplă cu expedierea 

Cazaniei lui Coresi, pe care Ion Bianu o reţine mai mult ca de 

obicei, iar la retrimiterea ei la Blaj o însoţeşte cu această epistolă 

explicativă:„Tandem aliquando (în sfârşit n.n.), ai să exclami cu 

un oftat de mulţămire. Astăzi s-a dat la poştă preţiosul pachet cu 

mult dorita Cazanie I-a coresiană. Sper că o vei primi cu braţele 

deschise. Poţi fi însă liniştit, aici a fost în cea mai deplină siguran-

ţă din toate punctele de vedere. Am ţinut-o mult mai mult decât 

credeam pentru două motive: 1. pentru că ştiam că acolo nu aveţi 

nicio trebuinţă grabnică de ea; 2. pentru că noi neavându-o şi 

neavând nicio speranţă ca să o avem vreodată, am supus-o la o 

operaţie de extrageri amănunţite din toate punctele de vedere.” 

(N. Comşa, op.cit., p.76) 

Exemplar în atâtea privinţe ale activităţii sale teologice, 

publicistice şi pedagogice, Ioan Micu Moldovan rămâne pilduitor 

şi prin dragostea faţă de carte, prin statornica sa pasiune de biblio-

fil. 

Ion BUZAŞI 

S 
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IOAN MICU MOLDOVAN (MOLDOVĂNUŢ) ŞI VREMEA SA, LA O SUTĂ DE ANI DE 

LA NAŞTEREA LUI. OMAGIU ŞI RECUNOŞTINŢĂ 
 
ste tot ceea ce mai putem face – şi se cuvine să facem – 

pentru toţi cei vrednici de pomenire şi cinstire, plecaţi spre 

a cerului Împărăţie, spre casa Domnului de Sus, la ceasul 

de El ştiut şi îngăduit. Azi e vremea să ne aducem aminte, pentru 

a-i cinsti memoria de Om al Bisericii noastre şi al Neamului ro-

mânesc, al elitei spiritual-culturale şi politice, din veacurile de 

grele încercări dar şi de mari împliniri ale poporului român, ca-

nonicul-academician, Ioan Micu Moldovan (Moldovănuţ). 

S-a născut într-o zi de vară, la 13 iunie 1833 şi a plecat 

spre cele veşnice într-un ceas de toamnă, la 7 septembrie 1915, 

încărcat de ani, 82, dar mai ales de fapte ce l-au făcut şi îl fac 

Nemuritor. Venea dintr-un sat de unde îşi trăgea şi numele, Mol-

doveneşti, o frumoasă comună din judeţul Cluj, aşezată pe Valea 

Arieşului, la graniţă cu judeţul Alba. Oamenii îi spuneau şi 

Moldovănuţ, poate datorită înălţimii sale, ce era în contrast cu în-

suşirile sale umane, herculiene, mic de stat – cum se spune – dar 

de o vigoare şi putere proverbială, aduse din sat sau moştenite de 

la părinţi şi poate de la tot neamul său. Era un argint viu ce îm-

brăca un trup sănătos, cu o minte sclipitoare ca razele de soare în 

lunile de vară, trează şi senină, cum au fost toate zilele celor ce 

au trăit la poale de munte şi s-au scăldat în apele curate, izvorâte 

din crestele lor, pentru a se adăpa, la vremea potrivită, din „Fân-

tâna darurilor” de la Blaj. 

A fost contemporan cu Timotei Cipariu (1805-1887) şi cu 

Augustin Bunea (1857-1909), mult mai tânăr decât primul, cu 

aproape trei decenii şi mai în vârstă, tot cu aproape trei decenii, 

decât Augustin Bunea. Diferenţă de vârstă nu a fost un obstacol 

în calea colaborării lor. Dimpotrivă. Au lucrat împreună, s-au 

continuat unul pe altul şi au reuşit să formeze, împreună, cununa 

de aur a elitei blăjene vreme de mai bine de un veac (1805-1915). 

Nu sunt singuri. Cununa era mult mai bogată şi a fost întregită 

prin sprijinul marilor ierarhi ai vremii, episcopii Ioan Bob 

(1782-1830) şi Ioan Lemeni (1833-1850), mitropoliţii: Alexandru 

Sterca Suluţiu (1851-1855-1867), Ioan Vancea (1868-1892), Vic-

tor Mihali de Apşa (1895-1918). 

Episcopii şi mitropoliţii amintiţi, împreună cu întreg clerul 

de rând şi din înalta ierarhie, au fost, în vremea lor, oastea neî-

narmată a Bisericii Unite şi a Naţiunii Române din Transilvania. 

Spunem oaste, pentru că vremurile în care au trăit, toţi cei amin-

tiţi, erau de luptă, de neîncetată luptă, pentru existenţa Bisericii 

Românilor Uniţi şi a Naţiunii Române din Transilvania. Lupta s-a 

dat pe două fronturi: religios şi politic şi a fost dusă până la înfiin-

ţarea partidelor noastre politice (1869-1881), de fapt până la de-

săvârşirea unităţii naţionale (decembrie 1918) de către Biserica 

Unită (uneori împreună cu cea ortodoxă) şi de toată elita noastră 

culturală strânsă în jurul ASTREI, ce-şi avea despărţăminte pe 

cuprinsul tuturor provinciilor româneşti din Transilvania, Banat, 

Crişana şi Maramureş. 

Să le rezumăm, pe rând, în succesiunea lor istorică. 

Mai întâi ceva din contextul politic al veacurilor 

XVIII-XX ce a influenţat (veacul al XVIII-lea) sau în cadrul căru-

ia (veacurile XIX-XX) a trăit şi şi-a desfăşurat activitatea Ioan 

Micu Moldovan. 

Se cuvine să pornim de departe, de la răscoala ţăranilor de 

la 1784 şi de la Supplex Libellus Valachorum, din 1791. De la 

răscoala din 1784 pentru că ea este, potrivit distinsului istoric Da-

vid Prodan „cel mai important act politic al românilor din Tran-

silvania în cursul veacului al XVIII-lea. La această importanţă el 

s-a ridicat atât prin greutatea postulatelor lui, cât şi prin amploa-

rea fundamentării sale. (D. Prodan, Răscoala lui Horea, vol. I, p. 

13); şi de la Supplex pentru că, prin el, se realizează o nouă dez-

lănţuire a elitei române din Transilvania, în prelungirea celei ţără-

neşti de la 1784-1785, pe temeiurile gândirii clainiene, adâncită 

de Şcoala ardeleană, acum în plină activitate (C.M. Mureşan şi 

M. Ştirban, Din Istoria Bisericii…, p. 156). 

Evenimentele politice sunt deosebite şi în prima jumătate 

a veacului al XIX-lea, în vremea episcopului Ioan Lemeni. Ele 

s-au desfăşurat în jurul a trei probleme principale: încercarea de 

introducere a limbii maghiare în şcolile confesionale româneşti 

(1842), ca o măsură de maghiarizare a românilor, revoluţia de la 

1848-1849; şi uniunea forţată a principatului Transilvaniei cu 

Ungaria (1848). Blajul este în toată această vreme, un puternic 

centru spiritual care polarizează forţele româneşti, indiferent de 

confesiunea lor. 

Perioada ce a urmat, cele două decenii, de la revoluţia din 

1848/1849 la dualismul austro-ungar (1867) reprezintă un timp 

istoric marcat de problemele şi dezideratele formulate în progra-

mul revoluţiei. Menirea lor era de a determina sfârşitul vechii 

orânduiri feudale, în toate structurile sale, şi de a deschide 

şi asigura, în mod real, drumul naţiunii române din Tran-

silvania spre independenţă. 

În această vreme are loc evenimente cu o profun-

dă semnificaţie în viaţa Bisericii Românilor Uniţi. E tim-

pul păstoririi mitropolitului Alexandru Sterca Suluţiu 

(1851-1867). E vremea în care Episcopia Blajului e ridi-

cată la rang de Mitropolie (1853-1854), iar instalarea lui 

Al. Sterca Suluţiu ca mitropolit a avut loc la 28 octombrie 

1855. 

Alexandru Sterca Suluţiu nu a fost numai ctitorul 

Mitropoliei Românilor Uniţi, a fost şi principalul condu-

cător politic al naţiunii române vreme de 17 ani, un mare 

orator, un bun organizator al vieţii pastorale, preocupat de 

întărirea Bisericii în plan orizontal şi vertical, de moder-

nizarea învăţământului de la Blaj… 

Urmaşul său, mitropolitul Ioan Vancea, a conti-

nuat o bună tradiţie şi a adăugat acesteia elemente noi, ce 

fac din el un ctitor al Bisericii Unite şi al Şcolilor de la 

Blaj, ieşite triumfător din epoca luminilor şi gata să răs-

pundă problemelor noii epoci. Conduce destinele Biseri-

E 

Casa în care s-a născut 

Moldovănuţ 

Casa natală 
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cii Greco-Catolice, ca mitropolit între anii 1868 (1869)-1892 ceea 

ce corespunde, din punct de vedere istoric, unei noi perioade. Cu 

un an mai devreme, în 1867, peste pământul şi oamenii Transil-

vaniei se întinde o altă formă de stăpânire, o dublă stăpânire, 

austro-ungară, nelegitimă şi ea, aspră şi nedreaptă pentru cei mai 

vechi şi cei mai mulţi locuitori ai săi. Anul 1892, când şi-a dat ob-

ştescul sfârşit marele ierarh, înseamnă şi drumul celor 300 de 

inimi româneşti spre mincinosul Împărat de la Viena, ducând cu 

ei cel mai aspru rechizitoriu făcut veacului ce se încheia. Mitropo-

litul Vancea, timp de 25 de ani, a fost în fruntea cărturarilor din 

vremea sa, în fruntea mulţimii fidele credinţei noastre legată de 

Roma papală şi idealurilor naţionale, în fruntea tuturor. 

Este şi vremea în care se pun bazele partidelor politice ale 

românilor din toată Transilvania, iar Memorandul din 1892 este 

opera lor şi a celor două biserici româneşti. Lupta continuă şi sub 

noul mitropolit, Victor Mihali de Apşa (1895-1918), ceea ce în-

seamnă 23 de ani. Vremea de la Lugoj unde fusese episcop alţi 20 

de ani (1875-1895). 

Din punct de vedere istoric, Victor Mihali de Apşa străba-

te o perioadă cu multe probleme şi de o mare diversitate, cuprinse 

toate între două evenimente cruciale în destinul românilor: orga-

nizarea lor în partide politice, cum mai spunem (1869-1881), de-

clanşarea şi desfăşurarea primului război mondial (1914-1918). 

Este drumul ce a condus la desăvârşirea unităţii naţionale (la 1 

decembrie 1918). Totul s-a desfăşurat prin continue confruntări, 

la nivel central şi local, între puterea politică (executivă şi legisla-

tivă) maghiară şi cea a românilor (laică şi clericală) grupată (din 

1881) în Partidul Naţional Român şi în cele două Biserici româ-

neşti, Greco-Catolică şi Ortodoxă. 

Mai trebuie să spunem că un loc de întâlnire a întregii elite 

româneşti a început să fie, încă din 1861, ASTRA. Au fost strânse 

la un loc, într-un cadru instituţional, elite şi masa românilor, pen-

tru ca prin scopurile lor culturale să se realizeze, de fapt, ceea ce 

nu se putea, încă, prin mijloace politice. Oamenii celor două Bise-

rici româneşti şi oamenii politici români şi-au găsit aici cadrul fa-

vorabil pentru afirmarea ideilor lumii moderne. 

ASTRA era o nouă putere, unită sub deviza: Credinţă şi 

Ştiinţă, puse în slujba naţiunii române. Cele aproape şase decenii 

din istoria acestei instituţii, de la înfiinţare şi până la Marea Unire, 

cuprind şi activitatea mitropolitului Victor Mihali, ca preot şi ie-

rarh, iar oamenii Blajului – Timotei Cipariu, George Bariţiu, Ioan 

Micu Moldovan, Augustin Bunea –, au fost fiecare, şi preşedinţii 

ei. 

 

* 

 

În acest cadru, instituţional şi politic, s-a format şi-a trăit 

canonicul Ioan Micu Moldovan. S-a format şi a trăit sub influenţa 

ideilor episcopului Inochentie Micu Clain, şi a celorlalţi ierarhi ce 

au urmat după el, până la moartea sa; a cunoscut ideile Şcolii Ar-

delene: a trăit în vremea mitropoliţilor Alexandru Sterca Suluţiu 

de la 1858 la 1867 (9 ani), Ioan Vancea, 1868-1892 (ceea ce în-

seamnă 24 de ani), şi Victor Mihali de Apşa, 1895-1915 (20 de 

ani). 

A trăit în vremea lor fiind, împreună cu toată elita din ace-

le timpuri, cu clerul de rând şi credincioşii Bisericii, aşa cum mai 

spuneau, armata neînarmată a românilor uniţi dintre Carpaţi şi 

Tisa, în lupta lor pentru păstrarea fiinţei naţionale şi a credinţei 

legate de Roma papală. 

Ioan Micu Moldovan trăieşte dar sub influenţa ecoului 

Revoluţiei lui Horia de la 1784-1785, a celor rostite pe Câmpia 

Libertăţii de la Blaj de Simion Bărnuţiu în 1848 şi răspunde, prin 

acţiuni directe, participând la întreaga luptă dusă de elita români-

lor – clericală şi laică –, din a doua jumătate a veacului al XIX-lea 

până aproape de ceasul izbăvirii noastre naţionale. Este un conti-

nuator al ideilor înaintaşilor săi, un ideolog al vremii sale, un om 

de acţiune dar, în acelaşi timp şi un om de mare cultură, creator. 

Prin scrierile şi faptele sale propunea românilor uniţi să facă paşi 

spre modernizarea învăţământului şi a vieţii lor cotidiene, arătând 

şi căile şi mijloacele ce se cuveneau urmate şi folosite pentru a se 

putea atinge aceste deziderate. 

Ioan Micu Moldovan a fost un om de credinţă, de mare 

credinţă, ca preot şi dascăl, ce a format conştiinţe puternice; a fost 

un om de ştiinţă şi cultură, mult apreciat de Iorga şi nu numai de 

el, ce l-au dus toate spre Aula Academiei Române, ca o recunoaş-

tere a puternicei sale personalităţi. Sunt trepte pe care le-a urcat 

copilul din satul ardelean Moldoveneşti, unde a învăţat primele 

buchii, după care s-a oprit, o vreme, la Seminarul teologic de la 

Blaj şi la cele universitare de la Pesta şi Viena, pentru a se aşeza 

la Blaj (1859) pentru restul vieţii sale (7 septembrie 1915). 

Biografii săi ne spun că după terminarea studiilor a fost 

numit profesor de Studiu Biblic la Seminarul Teologic din Blaj, 

că a predat şi la Gimnaziul Superior din Blaj (1858-1879), Limba 

şi Literatura Română, Latină, Religie, Istorie, Geografie şi Filozo-

fie, fiind şi director de şcoală (1879-1883). A fost îndepărtat de la 

conducerea gimnaziului în 1883, acuzat de autorităţile maghiare 

că a „susţinut manifestările tinerimii române studioase de la Blaj, 

dedicate împlinirii a 35 de ani de la Adunarea Naţională de la Blaj 

din 3/15 mai 1848. A fost director administrativ la Tipografia 

Seminarului Teologic şi inspector al şcolilor blăjene. Şi-a început 

activitatea la 25 de ani şi a slujit învăţământul blăjean tot 25 de 

ani (1858-1883). În 1883, împlinise vârsta de 50 de ani. 

În 1879 a fost ales canonic mitropolitan la 46 de ani şi de-

semnat ca vicar capitular al Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş 

şi apoi ca vicar general arhidiecezan şi prepozit capitular al Arhi-

diecezei de Alba Iulia şi Făgăraş. Ca profesor, a alcătuit Dicţiona-

rul latino-român pentru începători (B.3), Lectiunariu latin 

(B.13), manuale de Geografie: Geografia Ardealului (B.6,7,8,9), 

de Istoria Ardealului (B.10,11), de Istoria Ungariei (B.12), Din 

Istoria Bisericii (B.17), Actele Sinodale ale Bisericii Românilor 

Uniţi (B.1), Literele fundaţionale (B.14), Poveşti populare din 

Transilvania… (B.15) şi a pus bazele Revistei „Foaia scolastică”, 

prima publicaţie pedagogică (1873-1881) (B.16), Epistolarium… 

(B.5) şi a colaborat la Bibliografia românească veche (B.2), Doi-

ne şi strigături din Ardeal… (B.4). 

Ceea ce am arătat noi avem convingerea că e departe de a 

fi o bibliografie exhaustivă a lucrărilor vicarului Ioan Micu Mol-

dovan… E atât cât am putut strânge în condiţiile date. Ea va fi 

completată cu certitudine cu alte titluri de cărţi şi manuale şi mai 

ales cu activitatea sa ziaristică, de o importanţă covârşitoare, pen-

tru că ea cuprinde, de fapt, ideile sale politice, foarte importante 

pentru a putea înţelege gândirea sa şi contextul politic din vremea 

lui. Dar, chiar şi aşa, demersul nostru, ce are în vedere doar oma-

gierea sa la împlinirea a o sută de ani de la moartea lui pământea-

nă, va însemna şi o modestă contribuţie la viaţa şi istoria români-

lor ardeleni la un sfârşit şi început de veac şi evident la viaţa şi ac-

tivitatea vicarului Ioan Micu Moldovan. 

Desigur, în sprijinul demersului nostru vor veni şi toate 

lucrările contemporanilor săi, şi a celor de mai târziu, care s-au 

oprit, pentru un răgaz imaginar, în casa unui cărturar ce îşi avea 

perechea doar în alţi doi titani din vremea sa, Timotei Cipariu şi 

Augustin Bunea, cuprinşi, cu toţii, în rândul Nemuritorilor nea-

mului românesc. 

Le vom aminti numele celor ce l-au omagiat, a celor care 

au scris despre viaţa şi faptele lui Ioan Micu Moldovan, atunci 

când acesta era încă printre pământeni, sau după ce trupul i-a fost 

aşezat în cimitirul oraşului ce l-a găzduit o viaţă de om, iar sufle-

tul său şi-a luat zborul spre Cerul Dumnezeiesc, Casa veşniciei 
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lui. Primele sunt puţine. Doar Ioan Georgescu are un articol, din 

1913, şi un al doilea, din 1930 (B.37,38). Tot din 1915 sunt două 

articole, nesemnate, scrise cu prilejul morţii părintelui Ioan Micu 

Moldovan (B.42,43). 

Urmează cele din perioada interbelică, semnate de oameni 

de cultură din acea vreme: Ion Agârbiceanu (B.18), Nicolae 

Comşa (B.34), Elie Dăianu (B.35), Zenovie Pâclişanu (B.45). 

Sunt apoi scrierile dedicate vieţii şi activităţii vicarului 

Ioan Micu Moldovan apărute în anii comunismului. Cele mai 

multe sunt datorate soţilor Ioana şi Liviu Botezan, doi istorici clu-

jeni, cercetători de o impresionantă dăruire (B.19-33). Spuneam, 

cândva, într-un alt articol, că Blajul le este mult dator pentru toate 

paginile frumoase şi adevărate scrise de ei, prin care au reconsti-

tuit viaţa şi activitatea lui Ioan Micu Moldovan, viaţa unei Bise-

rici şi a unui Om, în vremuri grele pentru spiritualitatea românilor 

uniţi, pentru naţiunea română, dintre Carpaţi şi Tisa, aşa cum mai 

spuneam, în rândurile de mai sus. Amintim şi lucrările soţilor 

Ana şi Arcadie Hinescu (B.39-41) din care ne-am inspirat pentru 

reconstituirea datelor biografice, Maria Codruţa Mureşan şi pro-

priile noastre lucrări (B.44,48), Silvestru Augustin Prunduş 

(B.46) şi Triteanu Mihail (B.49), Ioan şi Maria Cuceu (B.15). 

Toţi îi creionează, prin scrierile lor, profilul mo-

ral-spiritual, calitatea lui deosebită ca preot, profesor, folclorist, 

bibliofil, ca om al Bisericii şi al Cetăţii. Toţi l-au considerat un 

Om de mare credinţă şi de bună carte, un erudit dar şi un profund 

cunoscător al lumii contemporane lui şi a istoriei naţiunii române. 

Aici e de găsit izvorul atitudinilor mereu de împotrivire la încer-

cările puterii politice de maghiarizare a românilor închişi în Impe-

riul Austro-Ungar. Prin toate era ceea ce trebuia să fie, ce a fost 

întreaga noastră elită clericală, preot, dar şi un om politic activ şi 

de o verticalitate şi hotărâre născute din virtuţi recunoscute în 

epocă, temut de vremelnicii noştri stăpânitori. 

Suntem convinşi că, în temeiul istoriografiei vechi şi noi, 

dar şi prin noi investigaţii viitoare, desfăşurate nu prea departe în 

timp, un tânăr teolog sau istoric se va gândi la alcătuirea unei teze 

de doctorat, inspirată, desigur, şi din activitatea religioasă şi de 

cercetare, dar mai ales din cea politică a vicarului Ioan Micu 

Moldovan. El a fost implicat în toate acţiunile politice petiţionare 

ale românilor din vremea sa. A redactat în 1868, împreună cu un 

grup de profesori şi canonici: „Pronunciamentul de la Blaj”, cel 

mai important act politic al naţiunii române împotriva dualismu-

lui austro-ungar (redactat la două decenii de la Adunarea Naţiona-

lă de la Blaj). S-a implicat în susţinerea mişcării memorandiste; A 

redactat, împreună cu Augustin Bunea, memorandul din 1907, un 

protest vehement la adresa Legii şcolare (Aponny) de maghiariza-

re prin şcoală… 

Noi ne oprim cu exemplificările aici, pentru a lăsa loc, în 

încheierea demersului nostru omagial, rostirilor marelui nostru is-

toric Nicolae Iorga, atunci când a vorbit despre Blaj şi oamenii 

săi, în rândul cărora s-a înscris, la loc de frunte, canonicul vicar 

Ioan Micu Moldovan. 

Era în Ardeal o conştiinţă românească formată în biserici 

şi şcoli şi în primul rând în cele de la Blaj. „Şcolile de la Blaj 

erau – scrie Nicolae Iorga în „Istoria românilor din Ardeal şi Un-

garia – cele mai bune şcoli care puteau exista pentru români… 

Era muncă acolo, o sporită muncă disciplinată… Se învăţau mul-

te lucruri foarte bune, erau adânci cunoscători de latină acei ca-

re ieşeau din şcolile lor… (N.I., Viaţa românească din Ardeal, 

1910). 

Era dar la Blaj o biserică şi o şcoală românească conduse 

de „oameni de rânduială şi oameni de muncă”, cum îi caracteri-

zează Iorga pe vlădicii blăjeni…, pentru care – ne spune tot Iorga 

– în afară de Biserica aceasta a lor, nu mai exista nimic” (N.I., 

Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, vol. I). 

Aşa erau vlădicii Blajului, aşa erau canonicii din jurul lor. 

O biserică şi o şcoală, cu cărturarii lor îmbrăcaţi în haine mai 

mult sărăcăcioase, trăind în chilii modeste, cu pereţi zugrăviţi 

doar de cărţi, luminaţi de lumina lor, mai mult decât de lumina 

lămpii, trăind pentru a cultiva adevărul credinţei lor şi adevărul 

despre poporul lor. Şi nu e de mirare că aici, cărturarii blăjeni, în-

dreptaţi cu faţa spre Roma şi spre romanitatea de acolo, cu faţa în 

acelaşi timp şi spre plaiurile româneşti „vor scrie – cum spunea 

Iorga – vor scrie istorie toţi” (Istoria Românilor din Ardeal, vol. 

I). O nouă istorie desigur, mai mult, vor pregăti, prin scrisul lor, 

vremurile, pentru o nouă istorie a românilor transilvăneni, împli-

nită la numai trei ani de la moartea sa. 

Ioan Micu Moldovan va rosti, în 1913, în faţa ministrului 

maghiar al Învăţământului, ca şi Augustin Bunea în 1909, în ora-

şul reîntregirii noastre naţionale, la Alba Iulia, cuvinte profetice. 

Cele rostite de Ioan Micu Moldovan erau spuse în faţa ministrului 

Jankovich într-o frumoasă limbă românească: „Pentru ca dl Mi-

nistru să nu plece din Blaj fără să fi auzit accentele dulci ale lim-

bii româneşti, îmi permit să-i adresez şi eu câteva cuvinte în ro-

mâneşte. 

Domnule Ministru sunt un om bătrân (avea 80 de ani), am 

văzut multe în viaţa mea şi am petrecut multe. Am fost sub stăpâ-

nirea atotputernică a nemţilor care se părea că nu va avea sfâr-

şit, dar nemţii s-au dus. Azi, Dumneavoastră, ungurii, sunteţi stă-

pânitori. Veţi pleca şi Dumneavoastră, ca şi nemţii, 

iar noi, românii, vom rămâne, căci neamul româ-

nesc are o vorbă: apa trece, pietrele rămân!” 

(B.47) (Ibidem, Din Istoria României, vol. XI, p. 

73). 

Acesta era omul Ioan Micu Moldovan; Aşa 

erau oamenii Blajului – cum i-a văzut marele isto-

ric Nicolae Iorga. 

…Aşa le-am văzut – şi aşa îi vedem – şi noi 

la acest ceas aniversar – Biserica Blajului şi Şcolile 

sale vechi, cu oamenii din vremea vrednicului vi-

car Ioan Micu Moldovan, preoţi, înalte feţe biseri-

ceşti, profesori şi elevi, credincioşi de rând – ce 

stau azi, cuminţi, în cimitirele oraşului. Ne închi-

năm în faţa tuturor. O pioasă plecăciune la Mor-

mântul ce-i găzduieşte rămăşiţele pământeşti şi o 

Rugăciune adresată sufletului său, din Cer, pentru a 

ocroti – atât cât îi stă în putinţă – Biserica şi Nea-

mul său. 

 

Blajul la 1853 
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ION SĂLCUDEAN 
 

BUNĂ ZIUA ŞI BINE AŢI REVENIT LA 

BIIA!  
Îmi revine onoarea să vă mulţumesc pentru răspunsul po-

zitiv la invitaţia pe care v-am făcut-o şi mă bucur că suntem îm-

preună la dezvelirea bustului unei personalităţi a satului, Ioan Săl-

cudean, unchiul Nelu pentru mine şi familia mea. Înainte de toate, 

scopul acestui bust şi a acestei întâlniri este de a-l omagia pe Ioan 

Sălcudean în semn de mulţumire pentru sfaturile şi mai ales pen-

tru valorile pe care ni le-a oferit fiecăruia dintre noi şi care ne-au 

inspirat în a duce mai departe Fundaţia care îi poartă numele, în a 

continua să ajutăm tinerii din Biia, cu speranţa de a-i motiva şi a-i 

convinge să păşească spre cunoaştere şi cultură, urmând modelul 

exemplar pe care ni l-a oferit Ioan Sălcudean care, 

neascunzându-şi dragostea pentru satul natal, s-a întors pentru a 

ajuta Biia să crească prin cultură, educaţie şi credinţă. 

Personalitatea sa a fost formată acasă şi în primii ani de 

şcoală la Biia, fiind întărită de educaţia primită în şcolile blăjene, 

Ioan Sălcudean purtând cu el toată viaţa zestrea umană şi morală 

primită aici. Ulterior s-a specializat la Facultatea de ştiinţe eco-

nomice din Bucureşti, devenind o prezenţă de seamă în domeniul 

economic al ţării, în anii 90 el întorcându-se la Blaj şi la Biia pen-

tru a contribui esenţial la ridicarea materială a zonei. Un plan de 

dezvoltare a regiunii Blaj prin aducerea de investitori la fabrica de 

bere şi prin idea folosirii terenurilor agricole din jurul oraşului 

pentru obţinerea de materii prime, precum şi utilizarea materiilor 

reziduale spre dezvoltarea zootehniei şi implicit prin obţinerea 

unor noi locuri de muncă a fost un lucru pe care Ioan Sălcudean 

l-a gândit pentru oameni, folosidu-se de o bogată pregătire teore-

tică şi experienţă practică.  

Deşi s-a remarcat în peisajul economic românesc, consi-

der oportun acestei ocazii să amintesc ceva din activitatea cultura-

lă pe care a desfăşurat-o de-a lungul vieţii:  

Fundaţia”Ioan Sălcudean”, Biblioteca fundaţiei, crucea 

care veghează satul, monumentul eroilor, Căminul cultural, dis-

pensarul medical, capela din cimitirul satului, Asociaţia „Fiii Sa-

tului Biia”, „Cronica de la Biia”, toate sunt mărturii valoroase ale 

personalităţii şi implicării lui Ioan Sălcudean în viaţa satului spre 

care toată iubirea lui s-a întors de fiecare dată.  

De asemenea, pe lângă manifestările culturale din Biia, a 

fost o prezenţă activă în Asociaţia ASTRA, făcând parte din dele-

gaţiile Despărţământului „Timotei Cipariu”, a ajutat la înfiinţarea 

Asociaţiei „Augustin Bunea”, fiind de asemenea coautor la o se-

rie de publicaţii.  

Voi încheia citându-l pe Ioan Sălcudean, care în cartea 

„Viaţa o permanenta curse cu obstacole” a sintetizat dăruirea, de-

votamentul şi nesfârşita dragoste faţă de satul natal, faţă de Biia: 

„Scopul major este acela de a asigura VEŞNICIA acestui sat, pe 

pământul căruia vieţuirea omului se pierde în negura vremurilor”.  

Nicolae SABĂU 
 

SCRISOARE CELUI CE NU MAI ESTE! 
Neuitate Domn, Ioan Sălcudean, 

Vă vedeam şi vă credeam veşnic. Două chipuri le vedeam 

într-acest fel, al Dumneavoastră şi al Anei lui Ciobu, din fundul 

grădinii noastre de acasă. Umblaţi prin lume, lucraţi şi vă trudeaţi 

ca şi cum sfârşitul nu v-ar fi ameninţat în nici un fel. Şi, deodată 

v-aţi dus şi unul, şi celălalt aşa de grăbiţi, de-aţi mirat lumea cu 

plecarea voastră. Nu credeam c-o să vă biruie. Că nici măcar o 

dată nu v-am auzit plângându-vă de vreun necaz, durere ori supă-

rare. Oare de ce? Tocmai când 

mai aveaţi atâtea în plan, atâtea 

încă de împlinit! 

Vă văd mereu în căuta-

re de cărţi, cu braţul plin ori de 

pe unde vă aflaţi: acasă la noi, 

la întruniri felurite, peste tot. 

Vă văd urcând pe scara 

devenirii, luptând pentru su-

pravieţuire la început şi oste-

nind pentru sporirea demnităţi 

şi respectului din partea seme-

nilor. Ştiaţi încă din şcoala blă-

jeană că perseverare humanum est! Şi nu v-aţi oprit până ce nu 

aţi atins, tot cum ar fi zis cei de demult, summos muntos! 

V-aţi întors acasă, după o viaţă prin străini, cu planuri 

mari pentru ridicarea satului şi a zonei, şi înainte de toate, a Blaju-

lui ce v-a format şi v-a pregătit pentru lume şi viaţă. Să faceţi tot 

ce trebuia făcut, măcar atât cât se putea. Că nu sunt vremurile 

supt om, vorba cronicarului. Şi-aţi făcut destule: o societate, Bi-

anca; o fundaţie, Ioan Sălcudean, o bibliotecă privată rurală, un 

dispensar, un monument al crucii, o capelă şi câte altele. În asta 

de pe urmă, în capelă, vă văd zâmbind nouă celor de faţă aşa cum 

o făceaţi din totdeauna. Ca şi cum ne-aţi fi zis: Da! Am biruit! 

O veche şi înţeleaptă vorbă românească spune că de moa-

re calul rămâne şaua, iară de moare omul rămâne numele. 

D-voastră, Domnule Ioan Sălcudean, aţi reuşit să vă faceţi din 

nume, renume! De aceea, iată, cei rămaşi vi-l cinstesc şi preţuiesc 

ca pe un bun de mare preţ. 

 Bustul aşezat în curtea casei de acasă va spune trecăto-

rului că de aici a plecat în lume un pruncuţ amărât şi necăjit şi s-a 

întors după ani un Om. 

Bravo celor ce au trudit pentru realizarea lui! 

Aşa că, neuitate Domn Ioan Sălcudean, puteţi să vă odih-

niţi în pace căci cei rămaşi vă poartă de grijă şi vă ocrotesc cu 

sfinţenie toate cele rămase. 

Din parte-ne, a mea şi a soţiei Puşa, Veşnică pomenire! 

Ioan POPA 
PS: Nu! N-am uitat! N-am venit cu mâna goală! V-am 

adus câteva cărţi născute după plecarea Dumneavoastră. Socotesc 

că le-aţi primit cu aceeaşi mulţumire şi cu mâna proprie le-aţi 

aşezat pe raft la locul cuvenit. 

* * * 
Mă voi rezuma la câteva cuvinte din partea familiei prin 

promisiunea de a a-i onora numele unchiului Nelu, Ioan Sălcu-

dean, asigurându-ne că nu îl vom dezamăgi prin acţiunile noastre 

viitoare.  

Ceea ce poate nu ştie multă lume este că unchiul Nelu – 

fiind din familie, îmi permit să îl numesc aşa – a fost un om foarte 

bogat. Şi această bogăţie o putem vedea azi aici. Această bogăţie 

este reprezentată de prietenii şi colaboratorii pe care i-a adunat 

de-a lungul anilor şi care îi cinstesc memoria prin cuvintele adre-

sate şi prin continuarea proiectelor pe care Ioan Sălcudean le-a 

iniţiat. De asemenea, o mare bogăţie este colecţia de volume pe 

care unchiul Nelu le-a adăpostit la Biia, la Biblioteca Fundaţiei 

care îi poartă numele, şi pe care acum o veghează din curtea ei.  

Noi, familia, ne simţim onoraţi să acceptăm o asemenea 

moştenire de o valoare inestimabilă, vom continua proiectele în-

cepute şi vom lansa altele, astfel încât, de acolo de unde ne pri-

veşte să fie mândru că ceea ce a făcut în viaţă va dăinui. 

Timotei SABĂU  
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IN MEMORIAM DR. IOAN CHINDRIŞ (1938-2015) 
 

ânzienele de anul ăsta ne-au luat cu ele, 

admirându-i frumuseţea interioară, inteligenţa 

şi harul celor aleşi, pe unul 

dintre cele mai luminate spirite 

academice şi curat umaniste ale 

Clujului universitar – Profesorul 

dr. IOAN CHINDRIŞ. 

Intelectual „de rasa”, redu-

tabil cărturar şi om de o aleasă şi 

vastă cultură, Ioan Chindriş lasă 

în urma sa un adevărat „hău” ce 

cu greu va putea fi acoperit de 

strădania generaţiilor care vin din 

urmă. Ne-am cunoscut, pe culoa-

rele Almei Mater „Victor Babeş” 

de la Cluj. Ea l-am „racolat” să stea cu mine la gazdă. 

Cu aerul său de oşean hotărât a acceptat pe loc. 

Amândoi „am dat” la Filologie, la Română pură cum 

se spunea pe-atunci. Reuşisem. Amândoi „la grăma-

dă” pentru că nu aveam „dosar curat”. Eu fecior de 

preot ortodox (modest), regăţean „ardelenizat”, el fe-

cior de ţăran din Sânmiclăuş – Carei, dar... nepot de 

prelat greco-catolic. Dinspre mamă, coborâtor de la 

„Bârsana” Maramureşului, acolo unde îngerii îşi dau 

întâlnire spre a admira natura şi liniştea locului tărâm 

înrudit cu Raiul cel veşnic. Primii doi ani de facultate 

ne-am avut ca fraţii. Eram colegi de an şi de grupă şi 

locuiam împreună, în spatele Operei Române, pe stra-

da Dostoievski 14, în gazdă la madam Guşatu, o arde-

leancă neaoşă de la Jucu, căsătorită cu un oltean hâtru 

şi tare simpatic. Eram fericiţi în anii aceia grei. De la 

Nelu Chindriş eu am învăţat multe. Îmi povestea ade-

seori cât de importantă şi valoroasă e cartea ce s-a în-

văţat, şi încă se mai învaţă, la celebrul Institut „De 

Propaganda Fide” de la Roma şi cum lumina Şcolii 

Ardelene de la Blaj ne-a dat nouă, românilor de pretu-

tindeni, toiagul demnităţii şi roadele speranţei intelec-

tului ascuns secole de-a rândul. Mergând pe urmele 

lui George Şincai, Eroul cel Mare al Românilor, Pro-

fesorul IOAN CHINDRIŞ a coordonat acea capodo-

peră spirituală care rămâne „Biblia de la Blaj” (1798) 

şi, cu fruntea sus, plin de măreţie şi mândrie patriotică 

a oferit-o unui Ilustru Sfânt, Papei Ioan Paul al II-lea, 

care la rându-i i-a conferit acestui ales spirit ardelean 

„Medalia Jubiliară A.D.” în chiar anul (2000) ce în-

cheia un secol agitat şi plin de vrajbă. Cu câtva timp 

înainte, istoricul Ioan Chindriş primise şi Premiul 

„Nicolae Iorga” din partea Academiei 

Române. Îmi spunea, la un ceas de tai-

nă, că dacă „s-ar răsturna” cumva or-

dinea puterilor în stat, pe primul loc ar 

trebui aşezată Biserica Ortodoxă, de 

care a auzit toată lumea şi nu Acade-

mia Română, de care foarte multă lu-

me habar n-are c-ar exista pe lume. 

Nelu Chindriş era „tobă” de carte. Un 

adevărat dicţionar nelimitat ascuns sub 

scânteierea unor ochi ageri, vioi şi pă-

trunzători, cuceriţi definitiv de acea pa-

timă a cititului şi a cercetării. La 24 Ia-

nuarie 1959 am sorbit împreună clipa unică a Cente-

narului Unirii Principatelor Române. Eu îl veneram pe 

Avram Iancu, el pe Alexandru Papiu Ilarian. Hronicul 

Neamului era averea sa cea mai de preţ. Amândoi am 

fost apoi „martorii muţi” ai unificării celor două mari 

Universităţi ale Clujului. De-atunci... După absolvire 

(1962) drumurile noastre au îmbrăcat destine diferite. 

El şi-a luat doctoratul, eu n-am avut asemenea ambiţii. 

Ne-am revăzut, prin 1998, la Blaj, sub acoperământul 

Astrei. Am discutat vreo 3-4 ceasuri pe-o bancă în faţa 

Casei de Cultură. Amintiri de juneţe. Mi-a zis atunci, 

cu năduf, că un „nătărău” din conducerea ministerului 

„X”, s-a împotrivit dorinţei ca el, omul de ştiinţă şi 

cultură, să fie ambasadorul României la Budapesta. 

Păcat că n-a ajuns acolo... Cunoştea perfect cele două 

limbi şi istoria celor două ţări vecine.. Ca o nefericită 

premoniţie, exact cu un an în urma morţii sale neaş-

teptate, l-am invitat la noi la Braşov, în numele Astrei 

lui Şaguna, să susţină Simpozionul închinat memoriei 

unui „Spirit înalt – Simion Bărnuţiu (1808-1864)”. A 

fost una dintre cele mai reuşite şi emoţionante mani-

festări ştiinţifice, poate unică în felul ei, consumate la 

Braşov în ultimii ani. Datorită excepţionalei sale elo-

cinţe, profesorul IOAN CHINDRIŞ ne-a făcut pur şi 

simplu să plângem pentru destinul LIMBII ROMÂNE 

şi al numeroşilor ei oşteni-martiri.,apărători luminaţi. 

O LACRIMĂ am păstrat pentru odihna sufletu-

lui Tău mare,dragule Nelu Chindriş. 

 

Liviu DÂRJAN  

 

 

S 
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IN MEMORIAM IOAN MAIER (COJOCAR) 
 

ojocarul Ioan Maier, şi-a luat rămas bun de la 

viaţă şi meseria lui, care i-au fost foarte dragi, 

le-a iubit şi îndrăgit dimpreună. Familia şi 

credinţa au fost pentru el „un altar al bucuriei şi liniş-

tii sufleteşti”, unde mereu îşi regăsea echilibrul şi do-

rul în cel Atotputernic, în Dumnezeu. 

Născut la Tiur în 16 februarie 1933, unde face 

şcoala primară iar la Blaj ucenicia în cojocărie, la ma-

estrul cojocar Muntean Nicolae de pe Hula Veche a 

Blajului. Activitatea o desfăşoară în cadrul Cooperati-

vei Înfrăţirea Blaj iar după 1989 împreună cu fiul său 

în Atelierul propriu din cartierul Berc din Blaj. 

Chiar dacă meşterul popular cojocar Ioan Ma-

ier s-a mutat la oraş, la Blaj cu mulţi ani în urmă, satul 

său natal Tiur i-a rămas în suflet, iar mâinile lui price-

pute au creat de-a lungul timpului lucruri folositoare 

oamenilor începând de la cojoace ciobăneşti, căciuli 

de miel până la cheptare. Pielea animalelor, materia 

primă utilizată la confecţionarea lor, în urma unui în-

treg proces de prelucrare manufactuarieră numai de el 

ştiute, de arghâsit, tăbăcit, colorare îi conferă acesteia 

strălucire şi viaţă. Obiectele create de acesta fie că 

sunt căciuli de miel, cojoace, şerpare dar mai ales 

cheptare pline de culoare cu diferite forme geometri-

ce, florale brodate şi cusute cu multă migală şi iscu-

sinţă, ne arată un adevărat şi autentic meşter popular, 

pe care sperăm să le continue fiul Ioan şi nepotul său 

Paul. Credinţa lui în Dumnezeu, în adevăr, i-au călău-

zit paşi în viaţă, reuşind astfel să ne ofere aceste 

splendide obiecte de folosinţă şi artizanat,  

L-am cunoscut în ultimii ani pe meşterul popu-

lar – cojocar, Ioan Maier, care încă cu răbdare şi mi-

gală, mai adăuga câte o floare, un model pe cheptarele 

care nu-i dădea pace şi cereau să fie gata. Era nelipsit 

de la toate Expoziţiile organizate de ASTRA, însoţit 

întotdeauna de consoarta lui Elisaveta, care mai mereu 

îl ţinea în frâiele, care încercau să dea în clocot. 

Drept „dar şi amintire“ mi-au rămas de la baciu 

Maier câţiva piersici, pe care i-am plantat pe dealurile 

Glogoveţului, care în această toamnă au rodit pentru 

prima oară, gustul şi parfumul lor emanând balsamul 

unui om cumsecade, harnic şi credincios, plin de 

evlavie, care mie la fiecare început de toamnă îmi va 

aduce o amintire pioasă, a unui om drag, ca o piersică 

coaptă, aşa cum a fost Ioan Maier. 

A fost un om spiritual, în care muzica populară, 

pricesnele dar şi poezia, mai ales versurile lui George 

Coşbuc şi Octavian Goga,se împleteau armonios, vi-

brau în sufletul lui cald şi omenos, pe care ni le spu-

nea cu mult patos: De ce m-aţi dus de lângă voi? / De 

ce m-aţi dus de-acasă?/ Să fi rămas fecior de plug, / 

Să fi rămas la coasă... // Atunci eu nu mai rătăceam / 

Pe-atâtea căi răzleţe,/ Şi-aveaţi şi voi în curte-acum / 

Un stâlp la bătrâneţe. //...........Aşa... vă treceţi, bieţi 

bătrâni, / Cu rugi la Preacurata, / Şi plânge mama pe 

ceaslov, Şi-n barbă plânge tata... (Octavian Goga –  

„Bătrânii”). 

Multe din aceste daruri şi haruri le-a transmis 

fiului său, Mircea Maier, preot paroh pe meleaguri 

bănăţene, un orator de excepţie, care le propovăduieş-

te în slujbele sale închinate omului. 

Fie-i ţărâna uşoară şi să fie mereu în paza Dom-

nului! 

 

Ioan MIHĂLŢAN 

 

 

   
 
  

C 
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PROZĂ 
 

UN TRASEU TURISTIC DE NEUITAT: THAILANDA – MALAYEZIA – SINGAPORE 
 

1. THAILANDA 
 

ASIA este admirată şi respectată pentru multimile-

narele culturi şi civilizaţii (sumeriene, feniciene, mesopo-

tamiene, chineze, indiene, ebraice, persane, arabe), în care 

n-a rămas cufundată, pentru modernitatea şi postmodernita-

tea dezvoltării, pentru performanţele economice de excep-

ţie (China, Japonia, Coreea de Sud, Singapore) datorate 

adaptării maleabile la exigenţele globalizării şi implicării în 

competiţia mondială, pentru farmecul tropical al peisajelor 

din Thailanda şi Malayezia. 

THAILANDA, cu denumirea veche SIAM, situată 

în Peninsula Indochina, este supranumită „tărâmul celor li-

beri” pe considerentul  că a evitat de facto stăpânirea colo-

nială europeană, deşi a acordat europenilor unele concesii, 

„ţara zâmbetelor” (cu cele 13 nuanţe semnificatoare subti-

le). Oamenii sunt prietenoşi, politicoşi, zâmbitori, amabili; 

pretutindeni ne-au primit cu flori de orhidee, cu suc, vin sau 

şampanie. Erau plăcut surprinşi când îi salutam „wai”, cu 

mâinile împreunate în dreptul pieptului şi cu capul uşor 

plecat. Thailandezii îşi venerează regele, sunt foarte credin-

cioşi şi patrioţi. Benere cu familia regală şi steaguri sunt 

pretutindeni şi orice activitate importantă începe cu intona-

rea şi ascultarea imnului. 

Thailanda are o suprafaţă de 513.119 km
2
, o popula-

ţie de 67.497.151, cu o majoritate thai, cu minorităţi: chine-

ză, khmeră, malaeziană, birmană, religiile oficiale sunt: 

budhistă (predomină) şi islamică. Limba oficială este thai 

sau siameza. Capitala este Bangkok. Este membru ONU 

(1946), SEATO, ASEAN. Politic, este monarhie constituţi-

onală, regele – Bhumibol Adulyadey / Rama al IX-lea este 

cel mai longeviv monarh din lume (din 1946). S-a născut, 

în 1927, la Cambridge, Massachusetts, a studiat în Elveţia, 

la Lausanne, cunoaşte perfect mai multe limbi, este mare 

iubitor de cultură, a performat, cândva, cântând la saxofon. 

Împreună cu regina Sikirit au patru copii, 3 fete şi un băiat, 

acesta fiind vizat ca prinţ moştenitor. România este repre-

zentată diplomatic în Thailanda la nivel de ambasadă din 

1973. 

Istoria ţării este complicată. Siam a făcut parte din 

regatele Mon şi Khmer ce au fost cucerite de triburile thai 

venite din China, în secolul X. Au urmat mai multe regate: 

Sukhothai, Ciang Mai, Ayuttaya (secolele XIII-XVIII). Din 

1872, ţara este condusă, până azi, de dinastia Chakri, su-

pranumită Rama. În perioada modernă, mai multe lovituri 

militare de stat au avut rostul unor schimbări sociale şi poli-

tice benefice. Din 1932, monarhia absolută devine constitu-

ţională, din 1939, Siam devine Thailanda. Armata, şi astăzi, 

se bucură de respect şi are autoritatea intervenţiei pentru 

gestionarea schimbărilor sociale şi politice. 

Economic, Thailanda este unul dintre tigrii asiatici 

(generaţia a II-a), cu un ritm de creştere economică de 9 % 

în perioada 1985-1995, de 3,1 % în 2014. La avuţia naţio-

nală contribuie, în special, industriile metalelor neferoase, 

extractivă de cauciuc natural, de ulei de palmier, petrolieră, 

textilă, alimentară, agricolă, electronică, montaje automobi-

le, instalaţii de aer condiţionat, turistică. Ca afluenţă turisti-

că Thailanda se află pe locul 6, pentru încasări din turism, 

pe locul 9. Într-adevăr, numeroasele oferte turistice, multe 

inedite, ospitalitatea oamenilor, mediul multicultural armo-

nizat, arhitecturile tradiţionale şi ultramoderne, dominanta 

spirituală budhistă cu peste 30.000 de temple superbe şi 

32.000 de mânăstiri, frumuseţea tradiţiilor exprimată în fes-

tivaluri şi spectacole, frenetica viaţă de noapte, paradisul 

shoping-ului, bogăţia şi varietatea bijuteriilor cu perle, pie-

tre preţioase şi diamante explică afluxul mare de turişti din 

întreaga lume. 

Şi grupul nostru turistic a fost vrăjit de „ţara zâmbe-

telor”. Am vizitat PATTAYA, staţiune de top, cu plaje 

frumoase şi hoteluri elegante, Insula de corali. Cine a dorit, 

a făcut scufundări şi salturi cu paraşuta. La NONG 

NOOCH VILLAGE am asistat la o impresionantă dresură 

de elefanţi ce s-au întrecut în a ne uimi cu performanţe ale 

jocurilor de baschet, fotbal, mers pe bicicletă, acrobaţii, 

masaj cu trompa iar noi, spectatorii, „chibiţam” din tribune 

şi îi recompensam cu aplauze şi cu banane. Un frumos 

spectacol de muzică şi dansuri, o plimbare prin rezervaţia 

de orhidee, floarea naţională, în sute de specii, şi prin parc 

ne-au bucurat. În aceeaşi staţiune am vizitat un ameţitor 

magazin de prezentare de pietre preţioase şi bijuterii. Am 

aflat că multe coroane regale din lume poartă asemenea 

podoabe thailandeze.  

În drum spre Bangkok, am vizitat Ferma de croco-

dili, cea mai mare din lume, şi am asistat, emoţionaţi, la un 

impresionant spectacol de dresură, am gustat, cine a vrut, 

supă de crocodil, ne-am cumpărat, cine a vrut, poşete şi alte 

obiecte realizate din pielea puternicelor reptile. Curioşii 

grupului (am fost mulţi) am participat la un fastuos specta-

col dat de travestiţi şi la un surprinzător show erotic. N-am 

ratat colorata şi frenetica Stradă a Pierzaniei sau a Apoca-

lipsei, ne-am plimbat pe faleză, admirând hotelurile de lux, 

compătimind mulţimea „fetelor nopţii”. 

BANGKOK, capitala ţării, metropolă cu clădiri mo-

derne, cu temple budhiste fastuoase şi de o rară frumuseţe, 

are cea mai lungă denumire din lume. Se învaţă ca o poe-

zie: „Marele oraş al Îngerilor. Oraşul Nemuritorilor. Mag-

nificul şi nepreţuitul oraş al zeului Indra. Tronul regelui din 

Ayuthhaya. Oraşul templelor sclipitoare. Oraşul celui mai 

frumos Palat şi al celor mai frumoase domenii ale regelui. 

Căminul lui Vishnu şi al tuturor zeilor”. Ne-am oprit la 

PHRA PATHOM CHEDI, vizitând cel mai înalt templu 

budhist (120 m), Palatul Prinţului. Piaţa plutitoare, aflată pe 

unul dintre canalele Bangkokului, de-un pitoresc aparte, cu 

bărci încărcate cu legume, fructe şi mirodenii, a fost o altă 

experienţă inedită plăcută. Am asistat, încordaţi, şi la un 

program de dresură de cobre. În drum spre Marele Palat – 
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Complexul Regal, am remarcat un modern monument în-

chinat Constituţiei, dovadă fiind respectul pentru Lege, iar 

în faţa acestuia, un grup statuar al Elefanţilor Roz. 

 

 
 

Vizitarea Marelui Palat, construit în 1782, ne-a emo-

ţionat şi ne-a încântat. Astăzi este doar locul unor ceremo-

nii importante şi obiectiv turistic de vârf. Ghidul local ne-a 

oferit informaţii utile despre componenţa complexului, 

despre Templul Budha de Smarald, o statuie de 75 cm, din 

smarald masiv, cu veşminte (în funcţie de anotimp) din fire 

de aur şi pietre preţioase şi despre celelalte temple ce stră-

luceau prin frumuseţea miniaturală. În vecinătatea Marelui 

Palat, am vizitat Templul lui Budha Lungit (49 m. lungime, 

15 m. înălţime), Templul lui Budha Meditând, din aur ma-

siv (5,5 tone). Imensul Parc Mini-Siam reproduce, spre de-

osebire de complexul Mini-Europa din Bruxelles, monu-

mente reprezentative din toate continentele, raportând astfel 

Thailanda la culturile şi civilizaţiile lumii.  

 

 
Piaţa plutitoare din Kuala Lumpur 

 

Am avut ocazia ca, într-o croazieră pe râul Chao 

Praya, să admirăm capitala luminată, în timpul unei cine 

festive, cu spectacol şi dans. Fermecaţi, ne-am deplasat în 

staţiunea PHUKET, situată pe insula cu acelaşi nume din 

Marea Andaman, numită şi insula „James Bond””, aici a 

filmat celebrul actor Roger Moore în rolul Agentului 007, 

dar şi unul dintre locurile devastate de tsunami în 2004. Am 

făcut plajă şi baie pe cel mai cunoscut loc din Phuket – pla-

ja Patong, am vizitat ulterior fabrica de mătase din HUA 

HIN, reşedinţă regală de vară, crescătoria de perle şi maga-

zinul de prezentare, fabrica şi magazinul de prezentare de 

bumbac. Însoţiţi de mulţimea experienţelor turistice inedite, 

ne-am îndreptat spre Insula Penang, în Malayezia. 

 

 

2. MALAYEZIA 
 

Încântaţi de experienţele turistice inedite din Thai-

landa, ne-am continuat călătoria spre MALAYEZIA / 

MALAYSIA, o federaţie cu 9 sultanate eligibile, situată în 

Asia de Sud-Est, cu o suprafaţă de 329.845 km
2
, cu o popu-

laţie de peste 30 de milioane, constituită din: malaezieni, 

thailandezi, chinezi, indieni, pakistanezi, adepta religiilor: 

islam (predomină), budhism, hinduism, creştinism. Limba 

oficială este malaeziana. Federaţia Malayezia are două ca-

pitale: Putrajaya, cu instituţiile administrative centrale, un 

oraş ultramodern, construit de la zero şi dat în folosinţă în 

1999, şi Kuala Lumpur, centrul politic, financiar, econo-

mic, comercial şi cultural al ţării. 

Vegetaţia luxuriantă, pădurile tropicale, clădirile ul-

tramoderne, interferenţele culturilor şi civilizaţilor 

malaeziene, thailandeze, indiene, chineze, indoneziene, 

parcurile, rezervaţiile de floră şi faună dau un farmec turis-

tic tentant Malayeziei, dovadă că se află între primele 15 

locuri preferate de turişti.  

Această zonă din sud-estul Asiei a fost locuită în 

urmă cu 8.000 de ani. Populaţia exilată din Insula Sumatra 

a fondat, în secolul XV, oraşul-stat Malacca ce va intra în 

posesiune portugheză şi olandeză. Britanicii au înfiinţat o 

aşezare în Insula Singapore (1819), au colonizat şi alte in-

sule din zonă şi Penang. În a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea, au emigrat, în această zonă, chinezi. Japonezii au 

invadat teritoriul în 1941, au ocupat Singapore pentru pozi-

ţia sa strategică. După încheierea celui de Al Doilea Război 

Mondial, Malayezia şi-a câştigat independenţa faţă de Ma-

rea Britanie şi, în 1963 s-a constituit Federaţia Malayezia. 

Este membru ONU, din 1957, membru SEATO, ASEAN. 

România este reprezentată diplomatic la nivel de ambasadă 

din 1969. 

Din deceniul 8 al secolului XX a început un proces 

accelerat, surprinzător de dezvoltare economică, Malayezia 

devenind unul dintre „tigrii asiatici” din generaţia a II-a, 

alături de Thailanda şi Indonezia, cu un ritm de creştere 

economică, în medie, de 5 %. Performanţele economice 

sunt legate de industriile extractivă, petrolieră, metalurgică 

neferoasă, constructoare de maşini, electronică şi electro-

tehnică, montaje de autovehicule, subansamble IT, textilă, 

alimentară, turistică. După încasările din turism, se află pe 

locul 11.  

O explicaţie a performanţelor economice deosebite, 

ce au surprins pe mulţi analişti internaţionali, se află în fap-

tul că ţara a avut şansa unor prim-miniştri longevivi, de 

înaltă competenţă, ce au elaborat şi au pus în practică stra-

tegii economice de mare eficienţă. Spre exemplu, lui 

Mahatir bin Mohamad, ce a condus guvernul timp de 22 de 

ani, şi lui Abdullah Ahmad Badawi li se datorează unele 
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dintre marile performanţe edilitare şi social-economice. 

Am aflat că, tradiţional, guvernul conduce prin coaliţie (nu 

există opoziţie), patru partide fiind, în proporţii diferite, în 

funcţie de rezultatul alegerilor, implicate în actul guvernă-

rii, sub deviza: Unitate – Dezvoltare – Prosperitate. În ulti-

mul timp ţara a fost grav afectată de tragedia dispariţiei a 

două avioane. 

Politic, Malayezia este monarhie parlamentară, 

membru în Commonwealth. Şeful statului este unul dintre 

cei 9 sultani eligibili – Yang di Pertuan Agong III, cu un 

nume format din 14 cuvinte: Almu‟ Tasimu Billahi 

Muhibbuddin Tancu...... 

Ne-am continuat traseul turistic şi, în drum spre In-

sula Penang, am poposit, scurt timp, în oraşele TRANG şi 

ALOR SETAR. Ne-a surprins GEORGETOWN (capitala 

insulei) cu clădirile moderne şi hotelurile elegante, cu zgâ-

rie nori spectaculoşi. Am vizitat zona colonială a oraşului – 

întemeiat pe vremea regelui britanic George al V-lea. 

Ne-am „îndulcit” la magazinele de prezentare ale fabricilor 

de cacao şi de cafea, am admirat frumuseţea ţesăturilor de 

batic într-un magazin de prezentare. În zona Penang ne-am 

bucurat vizitând şi fotografiind în spectaculoase rezervaţii 

de fluturi şi de păsări. Şi această experienţă turistică ne-a 

delectat, ne-a bucurat şi ne-a relaxat. 

Ne-am continuat drumul, îndreptându-ne spre capi-

tala politică, financiar-bancară şi comercială a Malayeziei, 

situată în Peninsula Malacca – KUALA LUMPUR. Fru-

moasa şi moderna capitală este şi cel mai mare centru eco-

nomic, comercial, cultural şi vestit centru universitar şi de 

cercetare în Asia de Sud-Est. Turnurile Gemene Petronas şi 

Turnul TV, în care am urcat, fotografiind imaginea pano-

ramică a oraşului, domină arhitectura oraşului şi sunt con-

strucţii emblematice în superbul oraş. Am aflat că Turnurile 

Petronas au fost inaugurate în 1996, au 452 m şi 88 de eta-

je. Minunea tehnic-inginerească Petronas a fost, până în 

2004, cea mai înaltă clădire din lume. China, în Shanghai, 

cu Centrul Financiar (înalt de 492 m, cu 101 etaje), Emira-

tele Arabe Unite, în Dubai, cu Burj Khalifa (înalt de 825 m, 

cu 168 de etaje), o altă clădire din Taiwan (Taipei 101) au 

depăşit această performanţă. China are în proiect clădiri ca-

re să le întreacă pe toate.  

 

 
 

Am urcat cu liftul pe platforma ce leagă cele două 

Turnuri, am privit oraşul de la înălţime şi am fotografiat 

zona ce îşi etala frumuseţea urbanistică ultramodernă. Şi 

Turnul TV / Menara, în care de asemenea am urcat, ne-a 

oferit aceeaşi spectaculoasă imagine. Oraşul ne-a fermecat 

şi prin interferenţele culturilor şi civilizaţiilor malaeziene, 

thailandeze, indiene, chineze, puse în evidenţă prin arhitec-

tură şi prin spectacole de muzică şi dans. Am asistat, într-o 

croazieră, în timpul unei cine festive, la un asemenea spec-

tacol plin de culoare. 

În Peştera Maimuţelor, ornată cu temple indiene, am 

admirat reprezentarea multimilenarei culturi spirituale hin-

duse. Ne-am amuzat privind simpaticele şi îndrăzneţele 

maimuţe ce-i deposedau de banane pe turişti şi alergau în 

voie pe balustrade. În moschei (ţara este predominat isla-

mică) am privit cu interes şi plăcere podoabele lăcaşului 

musulman şi multicolorele mozaicuri. În templele budhiste 

am admirat bogăţia şi frumuseţea rafinată a decoraţiilor cu 

semnificaţii sacre. În templele chineze taoiste am simţit 

transpunerea sacră a adorării zeităţilor. În China-town-uri 

ca şi în alte bazaruri am ameţit privind bogăţia ofertelor 

comerciale, oscilând în a ne hotărî ce să cumpărăm. Mu-

zeele vizitate ne-au indus respectul pentru istorie şi pentru 

tradiţii.  

La 25 de km distanţă de Kuala Lumpur, se află capi-

tala administrativă PUTRAJAYA, construită de la zero, în 

timp record, fondată în 1995, dată în folosinţă în 1999 şi, 

prevăzută a fi definitivată în 2015. Este un oraş surprinzător 

de frumos, un oraş-parc, cu vegetaţie luxuriantă, cu con-

strucţii ce se întrec în frumuseţe şi originalitate, cu o imen-

să moschee ce are o capacitate de 15.000 de locuri şi cu cel 

mai înalt minaret (116 m) din Asia de Sud-Est, prin elegan-

ţa şi modernitatea clădirilor administrative. 

Traseul ne-a permis să ajungem în Peninsula Malac-

ca unde am vizitat fosta cetate, am privit admirativ ricşele 

împodobite cu ghirlande de flori ca pe vremuri. 

 

 

3. SINGAPORE 
 

Ultima destinaţie a traseului turistic din Asia de 

Sud-Est a fost SINGAPORE, în chineză, XINJIAPO, 

oraş-stat insular situat la capătul Peninsulei Malacca. Teri-

toriul statului este constituit din Insula Singapore şi alte 60 

de insule mai mici, cele mai multe sunt nelocuite. Are o su-

prafaţă de 683 km
2
, cel puţin 150 km

2
 sunt recuperaţi din 

mare, această modalitate de extindere teritorială este practi-

cată şi de Olanda, Hong Kong, Japonia. Populaţia este de 

5.460.303 locuitori, dintre care 75 % sunt chinezi, 13% 

sunt malaezieni, 9% sunt indieni. Şi aici coexistă şi se ar-

monizează culturile şi civilizaţiile importantelor grupuri et-

nice, spiritualitatea religioasă este reprezentată de budhism, 

islamism, creştinism, taoism, hinduism. Limbile oficiale 

sunt chineza, malaeza şi engleza. Politic, este republică par-

lamentară.  

De la distanţă, înaintând pe autostradă, am fost uluiţi 

de arhitectura ultramodernă, de urbanismul futurist al „ora-

şului leilor”, cum este supranumit Singapore. Am fotogra-
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fiat, în delir, clădirile, podurile, mall-urile, parcurile, rezer-

vaţiile naturale, locurile de agrement. La vamă am fost con-

trolaţi, am fost insistent întrebaţi dacă avem gumă de mes-

tecat (este strict-interzisă folosirea ei) şi ţigări şi, evident, 

droguri, traficul acestora este pedepsit, ca şi în Malayezia, 

cu moartea. 

Documentându-ne, am aflat că actualul stat a fost 

fondat de malaezieni în secolul XII şi distrus de un regat 

indonezian. A devenit ulterior o aşezare neînsemnată de 

pescari şi a fost preferată de piraţi, datorită poziţiei strategi-

ce favorabile. Prin Sir Stamford Raffles, în 1819, a fost re-

întemeiat oraşul, declarat, în 1867, colonie a Coroanei bri-

tanice şi devenit important port al Asiei de Sud-Est. Câţiva 

ani a fost ocupat de japonezi. Singapore s-a separat admi-

nistrativ de Malayezia, obţinând, în 1959, dreptul de auto-

guvernare. Din 1963 face parte din Federaţia Malayezia din 

care se retrage în 1965, proclamându-se republică indepen-

dentă în cadrul Commonwealth-ului.  

A urmat o perioadă de stabilitate politică şi de dez-

voltare economică accelerată, liderul LEE KUA YEW, 

prim-ministru fondator, a condus, cu mână forte, cu inteli-

genţă creatoare, guvernul timp de 31 de ani, în perioada 

1959-1990. Absolvent ca avocat al unei universităţi din 

Cambridge, modelat moral de învăţăturile lui Confucius, 

viitorul prim-ministru şi-a indigenizat (adaptat) gândirea 

social-economică şi politică occidentală, în temeiul căreia a 

conceput şi a pus în practică o strategie de reformă soci-

al-economică ce s-a dovedit de mare succes. S-a declarat 

doliu naţional la moartea lui. Au urmat alţi lideri perfor-

manţi: GOH CHOK TONG (1990-2004), LEE HSIEN 

LOONG (nepotul primului lider), figuri emblematice de 

prim-miniştri. Un aparat de stat paternalist, autoritar a asi-

gurat o dezvoltare economică rapidă în anii „80 şi unul din-

tre cele mai înalte standarde de viaţă (nu există categoria 

„săraci”).  

 

 
 

În următorii ani, Singapore a devenit o voce respec-

tată în lume şi în ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de 

Sud-Est). Este membru ONU, din 1965, membru ASEAN, 

SEATO. Actualul conducător al Singaporelui este TONY 

TAN KENG YAM. Relaţiile diplomatice la nivel de amba-

sadă cu România sunt din 1967.  

Cert este că inteligenţa strategiei de politică econo-

mică a dus la rezultatele aşteptate şi a transformat Singapo-

re într-un „tigru asiatic” din generaţia întâi, redutabil în 

economia mondială, cu ritmuri de dezvoltare de 8-10 %. Pe 

fondul recesiunii globale, ritmul de dezvoltare economică a 

scăzut ulterior. PIB-ul oraşului-stat este (în 2014) de 339 

miliarde $ (locul 38 în lume), 62.400 $ / locuitor (locul 5 în 

lume, după: Qatar, Liechteinstein, Luxemburg, Monaco). 

Privind încasările din turism, se află pe locul 12. Singapore 

are al doilea port ca însemnătate din lume, a cincea bursă 

cu afaceri concurente, mari rezerve în aur şi valută, este cel 

mai important centru de afaceri bancare, financiare şi co-

merciale din Asia de Sud-Est, al treilea centru petrochimic 

ca mărime din lume (pe o insulă se află cele mai perfor-

mante rafinării de petrol, deşi ţara nu deţine niciun strop de 

petrol), concurent centru al tehnologiei de vârf. Deşi nu are 

resurse de materii prime (pe toate le importă), Singapore 

are una dintre economiile cele mai dinamice şi competitive 

în lume, bazate pe industriile prelucrătoare a cauciucului 

natural, lemnului, rafinarea petrolului, produse chimice, 

metalurgia cositorului, construcţii şi reparaţii navale, ma-

şini electrice, aparate radio şi tv, tehnologii de vârf etc.  

Uluiţi de primele impresii la intrarea în Singapore, 

ne-am continuat programul turistic, vizitând, iniţial, zona 

colonială (reşedinţa fostului guvernator britanic) şi Ca-

sa-muzeu a sultanului, dovadă fiind respectul pentru istorie, 

o moschee impunătoare în apropiere. În timpul plimbărilor 

am admirat uluitoarea arhitectură în stil futurist, străzile şi 

podurile suspendate, mall-urile ultramoderne. Am urcat în 

Roata Norocului, în spectaculoasa Arcă de unde am imorta-

lizat imaginile oraşului văzut de sus. La fel de surprinşi şi 

de încântaţi am fost vizitând Parcul Naţional cu numeroase 

varietăţi vegetale, Grădina Botanică cu o splendidă rezerva-

ţie de orhidee, Grădina cu pomi artificiali, feeric luminaţi 

seara.  

În Insula SENTOZA am urcat într-o construcţie nu-

mită Farfuria Zburătoare în care, rotindu-ne, am fixat foto-

grafic imagini la fel de spectaculoase oferite de arhitectura 

ultramodernă, futuristă, apoi am participat la un spectacol 

cu dresuri de delfini şi de foci iar înainte de plecare am 

asistat la un impresionant spectacol de lumini. Ne-am întors 

la hotel, a doua zi, unii au optat pentru o vizită în Insula 

Batam din Indonezia, alţii, ne-am bucurat de o plimbare 

prelungită prin Singapore, prin Parcul cu pomi artificiali, 

feeric luminaţi noaptea, prin spaţii de agrement.  

Întregul parcurs turistic ne-a uimit şi ne-a fermecat 

prin inedit şi spectaculozitate şi, în avion, la întoarcere, 

timp de 13 ore, ne-am prelungit trăirile de respect şi admi-

raţie pentru felul în care se pot pune în valoare inteligenţa 

creatoare, asumarea performanţelor în competiţia şi concu-

renţa generate de epoca globalizării.  

 

Prof.univ.dr. Elena MACAVEI 
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SUB TURLA BISERICII 
 

e pe genunchii moşului, din strana bisericii, ascul-

tam cântecele dumnezeieşti ale popii Onoriu care, 

cu vocea lui de tenor desăvârşit, făcea să mă înalţ 

până sus, la bolta albastră presărată cu stele aurii, acolo unde 

ea se spărgea de tăria cerului. Şi de unde ni se vestea, de pe 

arcul de deasupra catapetesmei că: Aşa cum lumina vine din-

spre răsărit, aşa va fi şi venirea Domnului. Glasul său dulce 

ajungea şi la urechile marilor evanghelişti, zugrăviţi tot aco-

lo, sus, cu mult meşteşug, de către Antoniu Zeiller din Blaj, 

în stilul roman adoptat, dând chipurilor lor blândeţe, aşezare 

şi lumină şi asociind fiecăruia simbolul religios reprezenta-

tiv: Marcu cu leul (forţă), Ioan cu vulturul (aspiraţie către 

înălţimi), Luca cu taurul (sacrificiu) şi Matei cu îngerul (naş-

terea omului). Admiram pe atunci doar chipurile albite de 

vreme şi cuminţenia cu care mă priveau din înaltul cerului, 

nu departe de Dumnezeu. 

Ce-o fi dincolo de boltă? Că pe-afară acoperişul avea 

cu totul altă formă, drept şi neted, nu arcuit după cum bolta 

apărea pe dinăuntru? Nici nu ştiu dacă moşul mi-o fi răspuns 

vreodată ori dacă eu însumi l-am întrebat. Destul că pentru o 

vreme totul îmi rămăsese o enigmă. 

Taina mi se dezlegă de cum l-am întâlnit pe Ghiţă, 

vecinul uncheşului Ilie, fratele tatii de După grădini. Cum 

anume, în ce împrejurări, nu mai ştiu, că locul nostru de joa-

că nu ne era pe la poarta lor. Noi ne jucam, de regulă, în go-

lul de la poarta lui Livi, De-a popicu, De-a gulea, De-a ma-

sa, De-a bâtele ori cu carele de foc, născute din împreunarea 

rotilelor de la plug şi atâtea multe altele pe care acum nu mi 

le mai aduc aminte. Aici nu deranjam şi nu eram deranjaţi 

aşa cum se întâmpla când ne jucam la poarta noastră unde 

jocul ne era oprit, tocmai când ne era lumea mai dragă, de-o 

femeie afurisită, cu mare ciudă pe copii, siliţi, cu grozavă du-

rere în suflet să ne strângem jucăriile şi să părăsim terenul, ca 

să scăpăm de gura ei de meliţă. 

Cu Ghiţă mă găsisem de-o seamă şi ne împrietenisem 

numaidecât, mai ales că şi fratele lui, Toma, era de vârsta lui 

Ilie al nostru şi, aşa, cu toţii făceam o partidă bună şi frumoa-

să. Şi-apoi, câtă vreme le-ar trebui copiilor să se cunoască şi 

să se împrietenească? O nimica toată. Căci, precum se împri-

etenesc de repede, tot aşa se pot şi despărţi, fără prea multe 

procese şi păreri de rău. Fire blajină şi domoală, în joc Ghiţă 

nu se manifesta zgomotos, el rămânea mai totdeauna tăcut şi 

retras, admirând mai degrabă zarva şi pasiunea pe care cei-

lalţi le arătau, certurile şi încăierările cu care se sfârşeau jocu-

rile noastre nu de puţine ori. Altminteri, trăia cu cea mai ma-

re intensitate desfăşurarea de forţe, înflăcărarea ce punea stă-

pânire pe tabere, plecând şi el supărat acasă, când sfârşitul 

era urât, prin dosul grădinilor vecinilor noştri. 

Comportamentul ăsta molcom al lui Ghiţă ţinu pâ-

nă-ntr-o zi, când, spre surprinderea tuturor, apăru între noi cu 

o faţă total schimbată. Se arătă mult mai prietenos şi mult 

mai curajos, ca şi cum până acum ne studiase întruna, şi vro-

ia să ne ofere şi el ceva, ce sigur nu am văzut. 

Ne chemase cu el la biserică. Pe moment refuzasem 

căci, ştiam de la mama Marie cea credincioasă, biserica e a 

lui Dumnezeu şi acolo ne ducem doar la slujba popii Onoriu 

ca să ne rugăm. În rest, stavilă de netrecut. A-nceput atunci a 

ne explica Ghiţă cum că şi uncheşu Sâvu, crâsnicul, umblă 

pe acolo, ba îl ia şi pe el prin biserică la curăţat şi rânduit lu-

crurile după slujbele de la sărbătorile cele mari, ba prin turn 

când trage clopotele, uneori chiar şi prin altar. Ajuns aici mă 

cutremurasem. Cum să calci prin altar pe unde umblă doar 

Dumnezeu şi popa? Şi-apoi, chiar, ce-o fi existând pe aco-

lo?! Că ce vedeam noi, credincioşii de afară, era o nimica 

toată: masa la care slujea popa, un fotoliu vechi cu pânză 

verzuie de pluş, ca şi jacheta neagră de duminica a mumii, 

iar de după uşa dinspre Diacu se auzea scârţâind la răstim-

puri, când umbla crâsnicul cu treburi pe acolo, o altă uşă, a 

unui dulap, de bună seamă, şi el vechi şi răpciugos. În rest, 

linişte şi pace. Iar acum, Ghiţă să ne spună că şi el umblă pe 

acolo, călcând fără sfială pe locurile sfinte. 

Începusem asaltul pentru cunoaşterea tainelor biseri-

cii, cu turnul. Aici se intra fără chei, deschis fiind el totdeau-

na pentru fel şi fel de nevoi: trasul clopotelor pentru mort, 

pentru vreme tare, pentru foc, în ăst de pe urmă caz doar în 

dungă, semn de primejdie şi necaz. Aşa intrasem şi noi, fără 

a da seamă cuiva. 

Pătrundem în coridorul mic. Privesc întâia scară. Înal-

tă, înaltă, să nu se mai sfârşească. Şi aşezată aproape pieptiş. 

Oi fi eu în stare să urc una ca asta?! Rămăsesem o clipă locu-

lui. Ghiţă, de sus, nu mă slăbea însă. Hai, mă, fricosule, oda-

tă! De ce te sparii? – îi aud glasul coborând pe scări la vale. 

Încep urcuşul. Cât în patru labe, cât strângând balustrada de 

să se vindece mâinile prin ea, cât în mers aproape de cel 

normal, mă văd în capul de sus al scării într-un fel de pod, 

dar mult mai mic ca al nostru de la casă. Credeam că asta-i 

toată tărăşenia. Că am ajuns la locul hotărât, la clopote. Da‟ 

de unde? Era doar prima scară învinsă şi mai aveam încă do-

uă. La fel de abrupte, de înalte şi de grele.  

La clopote, Ghiţă urma să ne arate cum pot fi ele fura-

te. Am rămas mirat: cum să fure el, un amărât ca şi mine, di-

tamai clopotul, că aşa ne zicea el, că îl fură chiar dacă-i mai 

mare decât un ciubăr de spălat haine cu leşie, şi nimeni nu 

aude şi nici nu ştie. Aşa ceva nu-mi venea pe înţeles, adică, 

mie-mi era greu şi clopotul de la oaia oacără, ca să nu mai 

zic de cele multe înşirate pe cureaua de pus după gâtul lui 

Micu, calul nostru cel blând şi cuminte, iar ăsta să poarte o 

aşa povară! 

Cu-aceeaşi frică şi cu acelaşi efort, reuşesc să urc şi 

celelalte două scări. Făceam din loc în loc popas şi priveam 

înapoi mereu să văd cât am urcat şi cât mai am: Nu te uita, 

mă, la vale – răcnea din capul scării Ghiţă, văzând ce fac – 

nu-i slobod c-ameţeşti şi poţi să cazi! Auzindu-l, 

mă-mbărbătam din nou şi-o luam iar la deal încetişor, de 

parcă chiar mi-ar fi fost musai. Greu la deal cu boii mici, 

mi-ar fi zis unul mai mare privind la neputinţa mea. 
Iată-mă şi în podul al doilea, şi mai apoi, şi-n vârful 

scării sale, de unde mi se deschise o privelişte ciudată: clopo-
te uriaşe fixate pe-o construcţie de lemn, şi ea nu mai puţin 
ciudat alcătuită, nişte funii groase coborând de la coada fie-
căruia, dar şi mai curios mi se păru turnul înalt, de să mă ia 
ameţeala, nu alta, turn gol pe dinăuntru, tot mai subţire şi mai 

D 
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întunecat cu cât se suia. Doar oleacă le privii, că dintr-odată 
toate prinseseră a se roti, cu mine cu tot, şi capul îmi vâjâia 
asurzitor. Se vede că înălţimea mă luase deja în primire. Ghi-
ţă mă prinsese de mână, pesemne se aştepta la aşa stare, şi 
mă trăsese în pod. Mă strecură printre stâlpii clopotelor şi mă 
aşeză în partea din sus. Arunc ochii pe fereastră. Cumplit! 
Aşa înălţime! Şi iar ameţeală. Strig la Ghiţă. Mă trage de la 
fereastră. Nu ţ-am zâs, mă, să nu te mai uiţ la vale? El o ţi-
nea una şi bună cu valea asta a lui, mă feri de la vederea ace-
ea înspăimântătoare şi mă aşeză în colţ, unde să stau cuminte 
până ce va fura el clopotele. După care om coborî. Mi-l în-
chipuiam pe Ghiţă cu namilele de clopote în braţe, dar tot eu 
pricepeam că nu-i cu putinţă. Mă cuprinsese iarăşi frica. De 
urcat am urcat, dar cum oi coborî cu hăul acela imens la pi-
cioarele mele. 

Începu operaţiunea de furat. Linişte. Toată lumea în 
nemişcare. Numai ochi şi urechi. Ghiţă se sui pe instalaţia de 
susţinere – umbla ăsta pe-acolo mai ceva ca pe jos! – până la 
un brâu, de scândură groasă. Aici se opri. Se ridică încetişor 
în picioare. Sprijinit de stâlpii groşi de stejar. Ajunge la clo-
pot. La cel mic mai întâi. Prinde limba cu o mână şi începe a 
o apropia de buza lucie de-atâta bătut. Încet, încet, tot mai 
încet, până ce izbuti s-o lipească de margine fără cel mai mic 
clinchet. Aţ auzât ceva, mă? – ne strigă el de-acolo satisfăcut 
că a reuşit. Ba! – îi răspunsesem într-un glas noi cei de jos. 
Acum să îl furăm şi pe ăla mare! – ne atenţionă cu glas mai 
potolit. Trebuia iarăşi linişte. Aici părea ceva mai greu pri-
vind la limba cea mare şi cântărind din ochi cât de grea ar 
trebui să fie. Face acelaşi lucru sprijinit în continuare de stâl-
pii enormi. O poartă uşor, limba se lasă lesne purtată, şi 
ajunge în scurtă vreme şi ea lipită de dungă. Şi iarăşi către 
noi: Noa, mă, aţ auzât ceva? – din glas răzbătând aceeaşi 
mulţumire deplină, la care şi noi, cu aceeaşi mirare: Ba! Pă-
răseşte, cu aceeaşi sprinteneală, locul unde fusese cocoţat şi 
poruncitor: Noa, dacă tot le-am furat, acuma să scobărâm! 
Se aşeză în fruntea coloanei şi începem coborârea. Nu fără a 
ne atenţiona: Băgaţ, mă, de samă, că la vale îi mai greu! Că 
vi să taie chicioarele! Atât mi-a trebuit, mie celui înfricoşat 
până în măduva oaselor, că mai că nu-mi venea să mă apro-
pii de scară. 

Cu spaimă, cu chin şi cu trudă, m-am văzut în cele din 
urmă iarăşi pe pământ. M-am jurat că altul pe-acolo pe mine 
n-o să mă mai vadă. 

Cât a durat jurământul? Până la oferta cea nouă a lui 
Ghiţă: să cercetăm podul bisericii şi să prindem cucuvele. 
S-ajungem tocmai prin locurile la care mult mă tot gândisem 
că ce-a fi pe din sus de boltă. Îmbietoare chemare! Mai ales 
că umblam şi la cucuvele. 

De mic aveam oroare pentru pasărea asta, a nopţii, cu 
cântecul ei ameninţător, de moarte. Că aşa zicea muma că de 
cântă pe undeva prin vecini, vesteşte ceva rău. Şi lumea se 
speria şi-o alunga numaidecât, să cânte pe la alţii, nu pe la 
noi. 

Urcasem doar primele două scări, până în podul al do-
ilea. Pe-un geam rotund, ce dădea spre pod, ne strecurăm 
anevoios înăuntru. După Ghiţă. El era iarăşi cap şi-ncepătură 
aventurii celei noi. Podul de aici nu semăna defel cu cel de 
acasă, drept, înalt şi luminos. Ăsta avea podeaua arcuită în 
sus, când mai aproape de acoperişul de tablă, când mai de-

părtat, şi-o lumină slabă de înaintam mai mult pe bâjbâite. 
Ne pitulăm şi mai mult şi, chirciţi ca vai de noi, începem 
aventura. 

La cucuvele. Să mai cânte ele de-acum pe unde şi 
când or mai putea. Gândind eu că acolo stau toate cucuvelele 
satului adunate laolaltă, aşteptând doar poruncă să pornească 
peste sat la cântat. 

Bag de samă că scândura pe care înaintam era presă-
rată din loc în loc cu cuie, cu vârfuri ascuţite, de-mi străpun-
geau dureros nădrăguţii de cânepă şi pielea. Prinzând ele 
trestia bolţii, multe au străpuns scândura până dincolo şi aşa 
au rămas, nimeni mai turtindu-le înapoi. Ne veni nouă rân-
dul, chiar noi om fi fost cei dintâi?!, să le încercăm tăria pe 
pielea noastră, dacă altceva nu aveam mai bun de făcut. Şi, 
pe deasupra, mai era şi pericolul, la care cine se gândea 
atunci?, de a cădea jos, în biserică, dacă o scândură s-ar fi 
desprins din cui, de la locul ei, sub povara trupurilor noastre. 
Doar cu asta având noroc, socotesc acum, că era aproape de 
neluat în seamă, noi fiind cu toţii şi fiecare în parte, care de 
care mai costeliv şi mai amărât. Că altminteri, o cădere de la 
aşa înălţime, cu siguranţă ar fi însemnat sfârşitul. 

Înaintăm tot mai greu printre cuie, şi prin cuie, către 
afundul opac, unde, zicea Ghiţă, le place cucuvelelor să stea 
pe zi, că ele ziua nu văd numai noaptea şi acum e momentul 
să dăm năvală peste ele. Dacă tot nu ne văd… 

Însângeraţi, ca scăpaţi din cine ştie ce aprige lupte, în-
cinşi de dogoarea tablei ca-n faţa unui cuptor de pită, asudaţi 
ca vai de noi, ajungem. Ne dăm drumul la vale, către zid, la 
cuiburile cu pricina, care cu ouă, care cu pui, care părăsite 
după zborul puilor. Cum partea de jos a bolţii de scândură 
pornea de pe zid, e de înţeles că ele se făceau aproape una, 
scândura şi tabla, de n-aveai pe unde să te strecori la cuiburi. 
Le auzeam fugind şi bătând din aripi, loc de zbor neavând 
nici ele, ba pe unele le mai şi zăream traversând câte-o rază 
de lumină dinspre streşină către noi. 

Ne scăpaseră. Ce noroc au avut! 
Pe care noi nu l-am avut la coborâre. 
Uncheşu Sâvu, crâsnicul, cu ce treburi o fi umblând el 

tocmai atunci prin biserică Dumnezeu îl ştie, auzi pe sus bo-
căneli, vaiete şi strigăte. Nu-i venea să creadă. Ce-o fi oare 
pe acolo?! 

Urcă degrabă în turn, până la podul al doilea, să vadă 
ce-i. Află fereastra deschisă. E cineva în pod, şi-a dat seama 
numaidecât: Haidaţi afară, mă tâlharilor! – ne chema el pri-
eteneşte spre ieşire. 

Coada măturii cu care-şi făcea curat prin turn, la în-
demână, ne aştepta. Şi-apoi, las‟ pe seama lui. El n-avea co-
pii şi nu ştia ce-nseamnă poznele lor şi-atunci, de unde şi 
cum să-i înţeleagă?! Care cum îşi făcea apariţia în podul 
de-al doilea, o şi încasa, peste spate, peste picioare, pe unde 
nimerea, fără de milă, de ne făcuse pielea toată vărgi. Laolal-
tă cu înţepăturile şi zgârieturile cuielor puteam coborî mul-
ţumiţi. Ghiţă, călăuza noastră, primi şi el, cu toată plăcerea, 
ploconul.  

Escapada cucuvelelor s-a isprăvit. Urma răsplata de 
acasă. Că uncheşu Sâvu aşa a promis, că o spună alor noştri 
numaidecât de ce-am fost în stare.  

Ca şi cum bâtele încasate nu ne erau de ajuns! 

Ioan POPA 
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Regulile îndemnului 
 

Fiecare ninsoare cu poezia ei 

Mai întâi omul de zăpadă 

După caz ochii. Întindere confuză 

Între sângele sentimentelor 

Şi clipa prea repede 

 

Peste noapte cortina  

îşi varsă supremaţia 

Ca o linişte pierdută în rabdul  

culorii politice 

Nici facerea nu mai are răgaz  

să se întindă 

Parcă nici moartea nu mai presară  

pe rând zurgălăi 

 

Făcătura de bine este ca lucrul  

fără de înţelepciune 

Mai întâi ghinionul rostuit între degete 

Ca la urmă aşezarea 

Cu fiecare ninsoare. Trecere. 

 

 

Elegia urcuşului 
 

Peste munţii de înger 

Au urcat păpuşile 

Dezbrăcate de lacrimi 

Ca de sentimente 

Plăcerile 

 

Nu aşterne-ţi nopţile peste fapte 

Spun ursitorile deşarte 

Ca într-o poveste fără ieşire 

Oamenii pe rând se dau într-o parte 

 

Plânsul pixului declanşează furtuna 

În oase 

Rodiile descreţite urcă în linişte  

spre angoase 

Paşi măsuraţi ropote spre  

aplauză ninsori 

Poezia cuvintelor doar un suflet de flori 

 

 

Dincolo de însemn 
 

Fraţii de sânge 

Nu au culoare politică 

Nici teamă de îngeri nu au 

Frica de oamenii legii 

O ascund printre degete 

 

Fără de plăceri sufletul 

Se mişcă în fiece literă 

Se învârte pe burtă 

Tusea îl macină 

Ignorând rosturile 

 

Pentru fiecare emoţie 

Zeii au născut femei 

Pe întuneric 

Le au ascunsă frica 

De poeţi  

Să nu se lumineze 

 

 

Fugă în Dumnezeu 
 

Virtutea ca o pasăre rară 

Clopotul strânge 

Adună câinii la vatră 

Ca să n-o mângâie 

Întoarce pe dos un cuvânt 

Ca sămânţa aleasă din care 

Nici căinţa parcă nu pare sa iasă 

Strânge otrava între degete 

O împrăştie 

Ca să-i depărteze 

Pofta de întrecere 

Întinde poemul cu burta în jos 

În braţe aşează mireasa 

Cu chip frumos 

În noapte leapădă cortina 

Strigoiul din os 

 

Chemarea întinderea alintă duios 

Spre Poartă îndreaptă o mână 

De înger voios 

 

 

Rugăciunea pietrei 
 

Înapoia pământului 

se face cuvântul piatră 

să strige de mamă 

să aibă cine să-i răspundă 

nedusă la biserică  

femeia se roagă 

de moarte să i se facă 

copiii mari 

pietrele de la hotar  

să se desfacă în patru 

precum desfăcut e şi anotimpul  

iarna când umblă 

zăpezile desculţe 

şi Moş Crăciun se face om 

copiii mici se joacă 

masa nu mai rămâne masă 

stă întoarsă să umble 

îngerii jur-împrejuru-i 

să se umple de bucăţi 

de carne de apă 

din morile care 

trag vecernia la cântar 

masa să o aibă pregătită 
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Adăpatul de sentimente 
 

La adăpat de nume Doamne 

Plângea o moarte 

Hotarul crunt îl căuta  

Şi liniştea o măsura 

 

Şi-a dat lumină la săraci 

Să creadă că este aleasă 

Păcate ninse i cuvinte 

Mâncarea de ne-o arată 

 

Da unde eşti tu Doamne oare 

Ninsoarea ca s-o dregi în vin 

Pe visul stins la lumânare 

Cuvintele ni s-au prescris 

 

 

Pentru o privire 
 

Te prefaci ca eşti desculţ 

Când în şoapte te afunzi 

Să te împarţi în resturi moi 

Dar la ziua de apoi 

 

Te prefaci că eşti departe  

Dorul nu te mai împarte 

Te prefaci că eşti ales  

Soare viu pe cer cules 

 

Numeri doamne stelele 

Pe pământ mioarele 

În zadar te strig în noapte 

Prefăcut c-ai fi departe 

 

 

Înapoia urmei 
 

Stă îngerul întors şi se uită 

Pâinea de pe masă o împarte  

În lapte şi miere 

Laptele pentru oameni  

Mierea pentru câinii oamenilor 

Setea o adapă cu un izvor 

De carne fără apă 

Paşii îi întrec peste dorinţa crudă 

Oamenii când se uită  

Laptele se desface de spumă 

Rând pe rând îi cunună 

Aplauzele se împart 

Pentru săraci 

Bogaţii au nevoie de forţă 

Să mişte din loc fericirea 

Izvoarele nu se dau de pomană 

Pofta de carne se desface 

De moarte şi priviri  

Oamenii nu îi închină 

În biserică 

Rosturile le petrec 

Să aibă ce să pună pe masă 

 

 

Rugă fără urmă 
 

Sa daţi pomană zorilor 

Zăpada trandafirilor 

Lumina oamenilor mulţi 

Ce latră singuri şi desculţi 

 

In burta câinilor apuşi 

Se face laptele căuşi 

Pe carnea scăpărată în noapte 

Se întorc mătăniile la moarte 

 

La Poarta ninsă în pustiu 

S-aprinde Dumnezeu de viu 

Rosturi de îngeri cad în noapte 

In lumea dată la o parte 

 

 

Adăpostul întrecerii 
 

Se coace iarna 

Zăpada aşternută peste masă 

Împarte crucile  

Să aibă şi oamenii ce mânca 

Rosturile se aşează 

La porţile dorului 

Amarul să nu–i încerce 

Pofta de semeni 

Să zacă petrecută 

Cum şi sfinţii 

Stau petrecuţi peste poftele 

Adormiţilor cu faţa la Poartă 

Ziua se arată senină 

Cum e şi cerul ales cu 

Fapte măreţe 

Numele ursitorilor dacă-l strigă 

Se desfac morţii de carne 

Şi ochii se prefac că se uită 

La marea lumină dată de pomană 

Cu fapte cu tot. 

 

 

Vinul trecerii 
 

Zăpada alintă îngeri 

Trecerea să-i fie mai aproape 

Tămâia o dă de pomană 

Cu pâine 

Să nu plângă de foame oamenii 

Dacă strigi laptele nu se face apă 

Pământul nu se împarte 

Hotarele stau nemişcate 

Soarele pe cer să se petreacă 

Oamenii au mai mult curaj duminica 

Restul săptămânii îl mestecă cu carne 

s-aşterne zăpadă rost de ninsoare  

în zodii 

cu viaţa trebuia să ai răbdare 

cuvintele din carne nu se fac 

în pământ nu lasă gust 

de apă nici tărie nu au 

îndeamnă la vorbă când nu sunt aprinse 

 

 

Fântâni adăpate 
 

Ciuturele nu mai au apă 

Dau pământ la oameni 

Ca să le treacă setea 

Pofta de apă să nu le ardă 

Focul lăsat de pământ 

Fără să se înece 

Ciuturele stau adunate 

La lumina umbrei 

Dorul de apă 

În pământ îl leagă 

Cu început şi încheiere 

Rostul de pândă 

Îl ning 

Să le treacă durerea 

Făcută de setea 

Din fântânile secate nu 

De soare ci de carne 

Fără inimă 

Ciuturele strigă oamenii 

Să le împartă  

Pomeni de apă 

Pofta de apă 

Să capete un nume. 

 

 

Scrisoare dinspre Dumnezeu 
 

Naşte femeia otravă de flăcări 

Pentru bărbatul ursită 

O vântură să o ferească de ursită 

O luminează în săscători ca să crească 

O mântuie înspre hotari să traiască 

 

Bărbatul se trezeşte.De coastă  

se dezveleşte 

Coboară spre lumină pe scară  

fără umbre femeia întâlneşte 

Dragoste dovedeşte. 

De moarte o păzeşte 

Fără de pretenţii. Izbândeşte. 

 

Luminiţa COJOACĂ 
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EXISTENŢĂ CĂLĂTOARE 

 

Existenţă călătoare 

Au apele curgătoare 

Şi-o poveste fiecare 

Ce începe la izvoare. 

 

Firav clipocit de apă, 

Murmurul de la izvoare, 

Cât pot râuri să-l încapă, 

Leagănă raze solare. 

 

Zvon de ape curgătoare 

Îl duce râul la vale; 

Curgerile tot mai clare 

Saltă undele pe cale. 

 

Creşte râul, mereu creşte 

Cu-alte ape de pe creste 

Şi puterea îşi sporeşte 

Şi tot creşte în poveste. 

 

Curgerea duce la mare 

Şi-apele primesc de veste 

Că se întorc la izvoare 

Să-nceapă altă poveste. 

 

 

SONETUL COLOANEI 

 

Înalţi coloană suitoare 

Durând creşteri înspre zenit, 

Urmându-ţi crezul măiestrit, 

Nu vieţuind la întâmplare. 

 

Exişti prin ce ai făurit 

Şi cât te-nalţi în cugetare; 

Coloana vieţii tale are 

Creşteri prin cât te-ai dăruit. 

 

Durezi veridice coloane 

Prin ce clădeşti să poţi să creşti 

Şi nu îţi făureşti zorzoane. 

 

Exişti prin cât te dăruieşti 

În creşteri cu-nfloriri umane; 

Exişti prin tot ce făureşti. 

 

 

GAZELUL FLORILOR 

 

Are fiecare floare 

Şi-o artistică valoare. 

Floarea-i artă anonimă 

Făurită cu răbdare, 

Având ca meşter natura 

Ce n-are asemănare. 

E-o artă-n ascensiune 

Ca structură şi amploare, 

Gingăşie, armonie, 

Gen, aromă şi culoare. 

Floarea-i fast sau simplitate, 

O atentă căutare, 

Din vechime peste vreme, 

Pentru scopul care-l are, 

Să dea viaţă din viaţă 

Fiinţelor viitoare. 

Modul cum a fost croită 

Nu suferă demodare; 

Natura ştie măsura 

Pentru fiecare floare. 

 

 

GLIA 
 

Glia e o mamă bună 

Pentru orişice moşie, 

Care îşi pune cunună 

Împletită-n plugărie. 

 

An de an e-o bună gazdă, 

Înnoindu-se în feţe, 

Valuri, brazdă după brazdă, 

Plantelor le dau bineţe. 

 

Ea ţine-n viaţă lan şi lan, 

Varii culturi roditoare, 

Şi îi nutreşte an de an 

Pe cei care-i dau crezare. 

 

Rodnicia gliei este 

În mâna celui ce-o ştie; 

Nu e doar ca o poveste 

Ci-i artă şi datorie. 

 

Preocupă-te de glie 

Ca de casă şi de ţară, 

Fără ea-i o utopie 

Resursa alimentară. 

 

Nu-i uita pe cei ce-o ară 

Şi din ea îşi au simbrie, 

Ei şi glia milenară 

Sunt a ţării avuţie. 

RONDELUL VREDNICIEI 

 

Eşti vrednic şi cât faci bine, 

Nu numai prin împlinire, 

Ce-ţi aduce mulţumire 

Şi trai cu zile senine. 

 

Făcând bine, ai iubire 

Ce te înalţă pe tine; 

Eşti vrednic şi cât faci bine, 

Nu numai prin împlinire. 

 

Cel ce nu-i doar pentru sine 

Şi trăieşte-n înfrăţire, 

Ajutând cât se cuvine, 

Ştie că-n bună trăire 

Eşti vrednic şi cât faci bine. 

 

 

MAREA 

 

Marea-i întindere şi val, 

Albastrul legănat ce bate 

Întinsul, răbdătorul mal, 

Nisipurile ei sărate. 

 

Marea-şi plimbă valurile 

Şi pare uneori temută; 

Îşi dezmiardă malurile 

Şi-n legănare le sărută. 

 

Marea-i adânc necunoscut, 

Întindere, când liniştită, 

Când furtunoasă de temut, 

Chemări la rău, ca o ispită. 

 

Marea-i aceeaşi peste vremi 

În permanenta ei schimbare; 

Cu-aceeaşi dragoste ne chemi 

La malul tău, iubită mare. 

 

Mare lângă tine ne vin 

Gânduri în valuri nechemate, 

Cu şoaptele lor ce trec lin, 

Iar altele mai tulburate. 

 

Marea-i răsărit de soare, 

Apusuri, nopţile cu lună 

Şi atâtea doruri care 

Doar ea ştie să ni le spună... 

 

Leon Sorin MUNTEAN 
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PLASTICA 
 

EMIL COMŞA – CONSIDERAŢII LA UN PORTRET CLASIC EXPLORAT DE UN 

CLASICIST 
 

oi, 20 august a.c., prima vespera, Mu-

zeul de Istorie Augustin Bunea din 

Blaj vernisa o mică şi cochetă expozi-

ţie a pictorului Emil COMŞA, artist plastic 

blăjean şi restaurator în cadrul instituţiei 

gazdă. Publicul, nu foarte numeros, dar de 

foarte bună calitate, s-a constituit din iubi-

tori de artă şi admiratori, artişti cunoscuţi 

ai urbei, critici de artă, profesori, elevi. 

Tema expoziţiei – aşa cum am perceput-o 

noi – a fost peisajul, în diferite variante ale 

sale, de la peisajul floral, prin cel campes-

tru, apoi rural şi, în fine, urban. Greu de 

încadrat într-un curent, într-o mişcare ar-

tistică anume – ceea ce vedem că a devenit 

o mare modă în comentariul zilelor noas-

tre, ori că e vorba de artele vizuale, ori că e 

vorba de cele literare – pictura lui Emil Comşa se constituie 

ca o entitate de sine stătătoare, artistul preluând şi adaptând, 

din mers, stiluri şi modele diverse, toate filtrate prin pro-

pria-i personalitate. Din acest motiv, nu vom încerca în cele 

ce urmează să-l apropiem de alţi confraţi ai domniei sale 

într-ale penelului, ci vom căuta să aflăm ce anume îl indi-

vidualizează, pe marginea unor imagini puse la dispoziţie 

de dl profesor Aurel Teodor Roşian, căruia îi mulţumim. 

 
Autoportretul artistului plasat de noi la începutul 

rândurilor de faţă nu este ales întâmplător: atât culoarea, cât 

şi maniera de execuţie brăzdează de la un capăt la celălalt 

galeria expusă. În primul rând, florile. Proiectate pe un al-

bastru de interior mai vesel ori mai stins, nu doar prin jocul 

umbrei, ci şi prin alegerea vasului de sprijin, florile lui Emil 

Comşa se află în lumină. Sau luminează, fie că este vorba 

de lucrătura cu dichis, fie că este vorba de execuţia sigură 

în acuarelă. În amintitul fond albastru, suave străpungeri de 

galben-pai ori cu bătaie spre oranj aduc un ceva solar şi 

cald pe rotunjirea albă din buchet. 

Din interior, păşim înspre afară. Aici, realitatea se 

bifurcă: un sat, un orăşel. Ceva combinat, în orice caz: că-

suţe joase, plasate în aşezări nebrăzdate de uliţe, ancorate 

nostalgic în zone greu de aflat în zilele noastre, probabil 

păstrate în memoria artistului din foto-

grafii vechi sau din călătorii îndepărta-

te. În jur, vegetaţie măiestrit ticluită, 

anume pentru a oferi un habitat priel-

nic. Totul este bine înfipt în pământ: 

casa pe pământ, gardul împrejmuitor, 

copacii deloc tineri ţâşnind spre un se-

nin generos. La deal sau la câmpie, sub 

soare incendiar ori sub senin viguros, 

peisajul rural imaginat de Emil Comşa 

este unul bucolic, făurit sub arşiţă, în 

galben copt. Îngrădituri din uluci sau 

din pociumbi marchează proprietăţi 

evidente, ancorate, şi ele, în pământ, 

semn că nici în artă lucrurile nu se sta-

bilesc la voia întâmplării. Şi dacă natu-

ra ori vremea s-ar arăta neprielnice, fie 

prin caniculă, fie prin ameninţarea vreunei furtuni, proprie-

tatea şi speranţa unei recolte mănoase oferă consolare trudi-

torilor şi desfătare privitorilor.  

 

 
 

Iernile nu sunt blânde, ci mai degrabă uscate, chiar 

dacă semnele verii nu întotdeauna s-au stins. De la soarele 

deplin al zilelor de vară, trecând prin albastrul prevestitor 

de furtună, artistul trasează însemnele îngheţului. Interesul 

pentru contur este uşor abandonat şi trece în prim-plan im-

J 
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presia. Că o fi zăpadă sau numai un şuvoi învolburat, că or 

fi copaci împovăraţi de ţurţuri sau năluca unui crâng incen-

diat, orice ar fi nu e semn bun: albastru mult, şi violet, şi 

verde mohorât. Suntem în drum spre oraş. În depărtări ră-

mâne satul, ori poate cătunul, în care zăpada s-a aşternut 

deja în linişte. Trebuie să fie cald în căsuţa cu pereţi aurii. 

Peste dealurile copleşite de mană, nici un drum nu se între-

vede; ici-acolo, câte un acoperiş de asemenea cald, semn că 

viaţa dintre dealuri nu s-a stins. Drumul printre păduri e 

greu şi îngheţat. Ne apropiem de mahala. În depărtare, 

drumul de piatră se îngustează şi se pierde între casele joa-

se, cu nimic mai spectaculoase decât cele de sub dealuri sau 

din cătun. Ar putea fi drumul unui şcolar acesta imaginat de 

noi la o lectură primă a expoziţiei lui Emil Comşa. Nu ne e 

limpede dacă e-n toamnă sau chiar în toiul iernii acest pei-

saj de intrare în localitate, fiindcă artistul îl descrie şi pe 

acesta în manieră personală: nici minimalist, dar nici nu se 

poate spune că-i vreo vedută de Grand Tour. Este intrarea 

într-o grupare de case dispuse într-o anumită ordine, care se 

conturează şi mai precis în tabloul următor: un orăşel. O fi 

un orăşel de şcoale? Cine ştie? Dar fiindcă noi am imaginat 

călătoria unui şcolar, am putea crede şi aşa. Ba mai mult, 

am putea pretinde că s-ar întoarce în oraş după vacanţa de 

iarnă. Fiindcă e iarnă în mahala, chiar dacă-n pomi urma 

galben dinspre vară încă nu s-a chiar stins. Zăpada însă 

atârnă peste streşini, iar trecătorul pare zgribulit. Copacii 

înalţi, învăluiţi în plesne culoare, se sprijină pe trunchiuri 

zvelte, dar precise. Parcă ar sta încremeniţi sub chiciură, de 

strajă a ceva ce nu se vede, întru vegherea aşezării de sub 

ei.  

 
Dar, când se desprimăvărează, iată oraşul: o casă 

modestă, simplă, tăcută şi simplă, ce, după vorba lui Elie 

Dăianu, ar sta bine de casă parohială într-un sat rânduit. 

O bănuim a fi căscioara albă din faţa Seminarului, pusă 

între grădini, cum ar fi zis Odobescu, în latura palatului 

mitropoliei, la fereastra căreia un trecător răzleţ ar fi zărit 

chipul unui bătrân în haine monahale, citind la lumina lu-

nii ori salutându-şi elevii. Nu nicio bogăţie lumească în 

această imagine, ci numai sobrietate şi resemnare. Şi, ca 

peste tot, stabilitate. 

Un profesor de desen prezent la vernisaj ne-a atras 

atenţia că ar trebui menţionat în scris un lucru, după părerea 

domniei sale important, anume că Emil Comşa a ajuns la 

maturitate. Aşa o fi. Numai că noi nu suntem critic de artă, 

ci simplu iubitor de frumos. Noi am imaginat aici o călăto-

rie, printr-o lectură personală a imaginilor expuse. Cum am 

arătat, poate fi călătoria unui elev. În ce-l priveşte pe artist, 

noi vedem un penel matur, serios, ordonat. Timpul va deci-

de peste noi şi deasupra noastră.  

 

 

 

 
Marcela CIORTEA 
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VIAŢA CĂRŢILOR 
 

IOAN POPA – „UMBRELE DESTINULUI” 
 

criitor prolific, cu un panopticum larg, Ioan Popa din 

Roşia de Secaş îşi croieşte cu măiestrie personaje pu-

ternice de un dinamism covârşitor, cu o reologie vitală 

arcuită până la spasmodic şi plasmatic, aşezate pe un palim-

psest rural, în jurul spaţiului natal gravitând întregul univers 

literar, un loc central încrustat în fiinţa profund imuabilă.  

La răspântiile dese ale vieţii, pline de vâltori, înălţări 

efemere şi căderi dramatice, în spaţiul ruralului secăşan scrii-

torul îşi aşează personajele, croite du-

pă autenticul şi specificul locului, oa-

meni care sunt încercaţi de viaţă, dar 

care îşi poartă povara până la capăt, la 

„ceasul de înnoptare a fiinţei umane 

nu se plâng de puţinul din mre je”
1
.  

Ioan Popa îşi aşază pe valurile 

vieţii pescari adevăraţi care ştiu să 

arunce năvodul în ape adânci. Rozalia 

este personajul central feminin al ro-

manului, o femeie care iubeşte viaţa, 

mai ales dulceţurile tinereţilor, când se 

dedulcea de-a binelea, aproape pe să-

turate, dar un caracter puternic care 

înfruntă viaţa, la vârsta maturităţii, 

chiar când aceasta o trânteşte de pă-

mânt: era ea, Rozalia, femeie simplă 

de la ţară, dar curajul şi spiritul cu 

care se pomenise pe lume, de a des-

câlci lucrurile şi a ieşi biruitoare la 

lumină, o făceau să nu se teamă de 

nimic şi cu atât mai mult de oameni, 

fie ei de-ai locului, fie de departe, din 

străini. O Mară a locului cu chipul ei 

de mamă şi soţie previzibilă şi descur-

căreaţă. Drama personajelor, a lui Mi-

ron, feciorul lui Niculiţă şi al Rozaliei în deal, ne este făcută 

cunoscută încă din prima pagină a romanului: ursitoare afu-

risite i-au hărăzit un destin hain. Povara pe care scriitorul o 

pune pe umerii personajelor este de a arăta cât mai desluşit 

efortul şi sforţarea proprie pe care omul trebuie să o facă 

pentru a se clădi ca persoană. Înnobilarea sufletească, rodul 

vieţii, vine după coacere, aşa cum doar grâul copt aduce o 

pâine bună pe masă şi în sufletul nostru. De-i cu vrerea Celui 

de Sus viaţa va plesni ca floarea din boboc, va da în pârgă ca 

un fruct dulce la vremea rodirii, de nu blestemul cade asupra 

omului; aşa a rămas incrustată în memoria colectivă, ca răs-

puns şi explicaţie a unei năpaste căzute pe capul omului.  

Revin cu o observaţie întâlnită şi în recenziile mele 

anterioare că întâlnim la Ioan Popa, în structura narativă a 

scrierilor, o cronologie a acţiunii în cadrul fluxului eveni-

menţial, care începe cu prevestirea dramei oamenilor şi a nă-

cazurilor vieţii, cu o amintire succintă a acestora, urmată 

imediat de vârsta preafrumoasă a tinereţii, cu iubirea şi jocul 

alături, cu inocenţa şi naivitatea specifice, cu păcatul tinereţi-

                                                 
1 Apud pr. dr. Constantin Nicula, Sibiu. 

lor, momente lăsate să se desfăşoare natural, aşa cum curge 

râul în albie, când lin, când debordant, când şovăitor, cu iu-

reşul dăruit de vârsta juvenilă. Şi să nu uităm că scriitorul es-

te un asiduu culegător de folclor, aşa încât întâlnim în roman 

o serie întreagă de strigături şi ziceri locale autentice, cântec: 

pe Mureş şi pe Târnavă; mă dusei să trec la Olt, ori într-alt 

loc Mult mă-ntreabă măicuţa / Ce-i cu tine, fata mea? / Nici 

nu bei şi nici nu mânci, / Numai oftezi şi plângi, picanterii li-

terare şi vorbe de duh, care dau un 

umor fin, introduc o notă de comic 

textului, bine meşteşugite de autor: 

se pare că acest Dumitru se arătă 

cel mai tare-n brăcinar.  

După primii ani de căsnicie 

viaţa încearcă dacă temelia familiei 

este bine aşezată. În acest moment 

scriitorul aruncă personajele în vâl-

toarea vieţii, când se forjează ca-

racterele şi oamenii rămân în pi-

cioare, chiar dacă pe punte furtuna 

face ravagii: Rozalia fu silită să 

preia frâiele de vreme ce nădejde 

la Niculiţă nu mai avea. Crescu 

mai mult singură copiii, ce venise-

ră la scurtă vreme de la măritiş, 

doi prunci dolofani – un fecior, 

Miron, cu păr negru şi creţ, cu faţă 

rotundă şi ochi vioi, şi o fată, 

Sorica, cu părul în valuri castanii 

[…] Bărbătoasă cum era, Rozalia 

se trudea să-nlăture din casa lor 

întunericul şi apăsarea făcând în 

aşa fel ca şi pe la uşa lor să 

se-arate soarele. Şi vin apoi dureri-

le, iar trupul şubrezit de boală, pierderea limpezimii minţii, 

dublate de prejudecăţi şi superstiţii determină declinul per-

sonajelor şi trecerea lor sensibilă spre Măgură
2
.  

Autorul stăpâneşte cu alteţă tehnica naraţiunii, iar 

curgerea este atât de vie ca apa de izvor la munte, ce răbuf-

neşte dintre şisturile cristaline. Teritoriul pe care se petrece 

acţiunea nu este unul prea larg, se reduce la orizontul local 

apropiat sau mai îndepărtat al Secaşului, dar orizontul vital 

profund pătrunde până la rădăcinile fiinţei, în sanctuarul abi-

sal al sufletului uman, acolo unde se clădeşte spiritul şi se 

clăteşte frumuseţea, unde se petrec deopotrivă bucuriile sau 

tristeţile: lângă cel mai înalt punct al fericirii se află mai 

totdeauna şi o prăpastie adâncă a durerii. Pentru a se păstra 

mereu magicul echilibru al vieţii, cu suişuri şi coborâşuri, fe-

ricirea este ca degustatul unui vin bun, este scurtă, doar aro-

ma se păstrează în amintire o viaţă întreagă. Nu stă în putinţa 

noastră de a prelungi dulceaţa clipei: „nu stă în puterea du-

mitale / să faci bobocul verde să în floare
3
”. 

                                                 
2 Măgura este toponimul local al cimitirului din sat. 
3 Apud Rabindranath Tagore, Gitanjali, jertfa lirică. 
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Spaţiul rural este teritoriul fecund care se întinde în 

sufletul scriitorului. Din temporal iese pe holdele atempora-

le, unde toponime locale sunt dublate armonios, la altitudi-

nea nobilă a inspiraţiei, cu nebănuitele spaţii ale imaginaru-

lui. Scriitorul Ioan Popa, alchimistul spaţiului rural secăşan, 

forjează păsări măiastre care transformă fiecare cuvânt în 

pulbere de aur în sufletul cititorului. Care meşter aurar mai 

poate să iscălească direct în raiul din noi cu peniţa de aur pe 

pânza aristocrată a spiritului! Robusteţea scrisului te ţine bi-

ne prins în atmosfera romanului şi n-ai cum să ieşi în real 

decât pentru a respira aer curat după o porţie bună de umor 

fin şi situaţii comice elegant dăltuite.  

Culegător de folclor, Ioan Popa militează de timp în-

delungat la păstrarea şi promovarea valorilor rurale autenti-

ce, a creaţiei populare: „Realităţile satului de azi, generatoare 

şi leagăn al acestor producţii, sunt mai puţin prielnice medi-

taţiei, creaţiei specific liric-sentimentale, acum când limitele, 

nu doar ale satului, sunt depăşite, ci ale întregii ţări, înstrăi-

narea căpătând proporţiile desţărării. Se repetă, acum la scară 

mult mai mare însă, ceea ce aflam la vremea copilăriei me-

le
1
”. În romanul de acum, Umbrele destinului, scriitorul, ob-

servator fin, pune faţă în faţă muzica de calitate: căci învârti-

ta locului, urmată numaidecât de haţegană, crea meşteşug şi 

bună pricepere să poată fi purtate, cum şi efort şi triri pe po-

trivă şi cea dulce-lacrimogenă, fără valoare, cea pe care o 

numeşte muzică fără muzică, şi cu un gust amar asistă la 

creşterea numărului celor care optează pentru cea din urmă: 

Bun venit manelelor şi vouă, jocurilor cu aspect gregar, de 

turmă! Tot mai biruitoare în lupta cu jocul tradiţional, cu 

formule complicate precise şi riguroase, greu de însuşit pen-

tru cei mai mulţi. Jocul la grămadă, cu desfăşurare mai pu-

ţin pretenţioasă, a pus stăpânire pe marea masă a tinerilor.  

Scriitorul Ioan Popa realizează în romanul său Um-

brele destinului o cronică de familie, care se întinde pe par-

cursul a trei generaţii, un tablou al ruralului românesc de la 

emigrarea în America, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 

începutul secolului al XX-lea, până în zilele noastre, de la cei 

bătrâni, rămăşiţe ale vremurilor de demult, care se duc la 

Măgură şi cei tineri, oameni ai telefonului mobil. Rozalia, 

personajul feminin principal, vine din satul vecin în urma că-

sătoriei. Fata ei, Sorica, în urma căsătoriei se întoarce în satul 

natal al mamei. De aici reiese cadrul de roman circular, fru-

moasa idee de inel a vieţii, ciclicitate pe care se fundamen-

tează întreg orizontul rural: de la mersul circadian, apoi cel al 

anotimpurilor, care dictează ritmul vieţii la ţară, timpul din-

tre semănat şi cules, dintre leagăn şi catafalc. Scriitorul, bine 

ancorat în viaţa satului, pe care o cunoaşte cu de-amănuntul, 

prezintă viaţa în toată naturaleţea şi nobleţea ei, în toată cur-

gerea firească: naştere, copilărie, căsătorie, nuntă, dragostea 

şi păcatele tinereţilor, bucuria şi fericirea de o clipită, încer-

cările vieţii, durerile, marile drame, înmormântarea, moartea 

acceptată cu seninătate, cu toate obiceiurile şi tradiţiile legate 

de fiecare moment în parte, aşezate în făgaşul lor natural; cu 

hotărârea şi determinarea, curajul în faţa greutăţilor vieţii, fă-

ră acel călduţ cu care suntem pre obişnuiţi în zilele noastre: 

Nu era timp de lamentări. Şi nici de dat înapoi.  

                                                 
1 Ioan Popa, Cărți, oameni, fapte, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 

2010, p. 203. 

Aş face o asemănare cu un alt scriitor respectabil, de 

vârstă apropiată, dăruit condeier care, la fel face elogiul uni-

versului rural, acel spaţiu de curăţenie spirituală şi cumsecă-

denie, unde oamenii muncesc, îşi păstrează tradiţiile, se iu-

besc, dar viaţa nu le rezervă prea multe clipe pasionale, de 

cele mai multe ori greşelile tinereţilor sunt plătite cu o viaţă 

trăită în suferinţă, dar acceptată cu seninătate şi observ că la 

fel ca în Valea proscrişilor descrierile naturii: „am deschis 

uşa şi mugetul văii, înăsprit de întunericul nopţii, năvăli pes-

te noi
2
” sunt succint realizate de scriitor, fragmentare, viaţa 

de la ţară nelăsând loc pentru descrieri prea ample ale natu-

rii: zorii fragezi încercau să despice cerul de deasupra Coas-

tei. Omul de la ţară este în comuniune cu natura, într-un fel 

de osmoză. Şi atunci descrierile ei prea lungi nu şi-ar avea 

rostul. Scriitorul insistă pe trăirea personajelor, pe compo-

nenta psihologică, naraţiunea fiind modul de expunere expo-

nenţial.  

Timpuri tulburi au încercat viaţa satului. Oamenii au 

trebuit să se adapteze mereu la un alt nivel de supravieţuire şi 

uneori au ajuns la nivelul bazal al sistemului de conservare. 

Accentul este pus de scriitor pe elemente de toponimie, an-

troponimie, onomastică, pe manifestările graiului specific al 

spaţiului rural. Este de o valoare deosebită efortul scriitorului 

Ioan Popa de a surprinde limbajul rural local al Purpurei, în 

aceste vremuri când există o tendinţă tot mai vizibilă de ni-

velare a graiurilor. De menţionat că „graiul de pe valea infe-

rioară a Târnavelor se încadrează în aria graiurilor ardele-

neşti de centru şi sud printr-o serie de fapte de ordin fonetic, 

morfologic, de derivaţie şi de vocabular”
3
. Printre scriitorii 

originari de pe valea inferioară a Târnavelor, alături de Ti-

motei Cipariu, Ion Agârbiceanu, Ion Brad, Ion 

Pop-Reteganul, Ion Blăjan, ultimul tot din Roşia de Secaş, se 

găseşte şi scriitorul Ioan Popa, care are o contribuţie deosebi-

tă la păstrarea şi promovarea culturii rurale, a etnografiei şi 

folclorului Ţării Secaşelor, iar prin operele sale şi la promo-

varea şi crearea „unei literaturi a Purpurei”
4
, concretizată în 

romanele domniei sale, ultimul intitulat Umbrele destinului
5
. 

Trimiteri explicite la locul acţiunii apar direct prin 

precizarea văii Secaşului: moara lui Laszlo, arendaşul, ea 

mergând cu apa Secaşului, de asemenea prin multitudinea de 

toponime locale: Faţa Gârdanului, Găvan, Părăuţ, Capul 

Coastei, Măgura, Valea lui Sin, Calea Crucii, Calea Ungu-

reiului, Lunca Morii care fac referire la Roşia de Secaş, cu 

denumirea literară de Purpura, locul de obârşie al scriitoru-

lui, de asemenea prin trimiteri la localităţi apropiate sau nu-

me de oameni: Traianu lu’ Şchiopu, Dumitru al lui Hentea, 

Ion al lui Niculae a Mentiului, ceteraşii Ţăcheş şi Mafteiu lui 

Huiu, Odăiţă, Salvina – o Vidră versată, adevărată fortărea-

ţă, Sofia lui Ţăţărlea. Alte nume, cu iz ironic, vin să vor-

bească despre moravuri sau să satirizeze anumite situaţii: ce-

teraşul cu mai puţin talent este Ochincă, apoi Ionu Mumii, 

secretarul comunist Ca Atare, Coţofan, locţiitorul secretaru-

                                                 
2 Radu Igna, Valea Proscrişilor, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2013, p. 

412. 
3 Vasile Frățilă, Teodor Seiceanu, Sâncel. Monografie, Editura 

CronoLogia Sibiu, 2013, p. 118. 
4 http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/alba-ioan-popa-scriitorul-creat-

literatura-purpurei-1_50ae3c577c42d5a6639aee5c/index.html, acce-

sat la data de 26 iulie 2015.  
5 Ioan Popa, Umbrele destinului, Editura Emma Books, Sebeş, 2015. 

http://adevarul.ro/locale/albaiulia/albaioanpopascriitorul-creat-literaturapurpurei1_50ae3c577c42d5a6639aee5c/index.html
http://adevarul.ro/locale/albaiulia/albaioanpopascriitorul-creat-literaturapurpurei1_50ae3c577c42d5a6639aee5c/index.html
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lui este Vasile Tântu, preşedintele Uşurelu, minoritarii Miti-

că Potcovaru, Ilie Năcreală şi Ghiţă Cărbunaru. 

Pentru ca scena satului să fie completă nu pot lipsi bi-

serica, cârciuma: aici se gusta din cupa fericirii, fiecare după 

un pahar simţindu-se alt om, după aprecierea preaînţeleptu-

lui Moisil, Poarta Vecernii cu fântâna satului şi umbra fră-

garului privite ca loc central sunt spaţii de convergenţă sufle-

tească. Şi atmosfera satului nu ar fi completă fără prejude-

căţi, vise şi superstiţii, pe care scriitorul le pune în text cu is-

cusinţă: Rozalia îi prevesti o zi neagră, o zi de marţi cu cea-

surile ei nefaste; dărâmăturile, totdeauna, prevestesc a rău; 

ziceau că aşa latră unii câini la lună; mâţa lor cea neagră îi 

tăie calea pe când se-ndrepta către poartă.  

Prea mult timp pentru visare şi romantism nu îngăduie 

scriitorul personajelor sale. Totul are un curs natural în sat, 

rigoare, măsură, cumsecădenie, rânduială într-un cuvânt, 

singure hora şi jocul înlesnind o clipă atmosfera de tandreţe 

şi dragoste, care se şi termină repede, ca floarea câmpului, 

urmate fiind de trudă şi durere. Scriitorul Ioan Popa face as-

tfel încât şi în peştera durerii să răsară un firicel de lumină 

care să dea speranţă celui oropsit şi doborât de soartă. Dar 

aristocraţia sufletului este dincolo de închipuire şi se pierde 

în marea bucuriei: „durerea e palpabilă, accesibilă, fizică, o 

localizezi în mână, în picior. Bucuria e cel mai mare mister 

sufletesc. Nu o simţi nicăieri şi e în tine. 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 mare extaz al omului. Durerea e un val, bucuria – 

marea”
1
.  

Citesc mereu cu încântare cărţile scriitorului Ioan Po-

pa din Roşia de Secaş pentru că reuşeşte să mă transmute 

mereu în peisajul satului meu natal, unde îmi regăsesc rădă-

cinile. Amintirile sunt o oglindă magică în care ne vedem nu 

numai aşa cum am fost, ci şi aşa cum ne dorim să fim. Ro-

manul Umbrele destinului aduce mărturie asupra vremurilor 

trecute şi de azi. Imaginea-oglindă, tabloul pe care îl reali-

zează scriitorul ne readuce în memorie feţe diverse, unele 

foarte dureroase, care au lăsat urme adânci în memoria co-

lectivă. Scriitorul, având la îndemână instrumentele satirei, a 

ironiei, prin amprentare fină uneori, alteori, când situaţia o 

cere, mai grosier scrijeleşte prin cuvinte vii, ironizează, bici-

uieşte şi satirizează moravuri, atitudini, comportamente. Lu-

pa scriitorului este aşezată pe perioada comunistă, când oa-

meni au trecut prin clipe de teroare şi au fost condamnaţi pe 

nedrept: dar de ce să fie, tovarăşi, omu esclus? Pentru câţiva 

ştiuleţi? acţiuni duse la îndeplinire de către oameni cu o pre-

gătire precară: cititul acesta îi dădea de furcă, cu limbaj să-

răcăcios, insuficient evoluat în raport cu funcţia. Situaţiile 

create de scriitor redau fidel realităţile, cu paradoxul lor, cu 

întreaga atmosferă sufocantă, kafkiană, de care ne-am des-

părţit de curând (sau nu) şi care rămâne o pată pe harta uma-

nităţii. Nici politicienii nu scapă de ironia şi băşcălia scriito-

rului prin care sunt scoase la lumină vicii de tot felul şi lipsa 

de substanţă politică a aleşilor: Că trec ăştia de la un partid 

la altul fără să se ruşineze în vreun fel, după cum interesele 

şi poftele le dictează, mai dihai ca muştele de la un c… la al-

                                                 
1 Apud Vasile Voiculescu, http://www.ceruldinnoi.ro/pages/Vasile% 

20Voiculescu.htm, accesat la data de 26 iulie 2015. 

tul. Ce doctrine?! Ce idei?! Ce convingeri?! Azi cu stânga, 

mâine cu dreapta, dacă nu cu amândouă. (…) Scriitorul uti-

lizează magistral pamfletul: Că pe ăştia ajunşi odată acolo 

sus, nu-i mai poţi da jos nici cu tunul, darămite cu vorba. Se 

agaţă cu cârlige aşa de puternice şi-n stânga, şi-n dreapta, 

şi pe sus şi pe jos, de n-ai cum îi mai desfereca. Prind îndată 

toate vicleşugurile şi fac lipituri pe vecie cu locurile şi func-

ţiile aducătoare de câştig. Se înfig mai ceva decât căpuşele 

în trupul hoţiei şi-al şarlataniei. Pas de-i mai scoate! Aş face 

o comparaţie cu satira lui Gracian din Criticonul
2
. Ioan Popa 

pune faţă în faţă pe politicieni şi pe ţărani printr-un frumos 

joc de cuvinte şi de sensuri, la fel cum face şi maestrul spa-

niol: Oameni buni, noi suntem partidul care …Oamenii buni, 

datori din bună cuviinţă să-i dea ascultare, ştiau deja lozin-

ca. Acţiunile la limita legii din campania electorală sunt sur-

prinse şi redate de comicul situaţiei şi cu ironie meşteşugită: 

Prinsese o găleată nouă şi uşoară de culoarea păpădiei (…) 

Îi venea s-o pupe. Ce dar! Ce bine-i prinde! (…) Prinzând de 

veste cei din jur dădură năvală la maşină. Găleţile zburau, 

trecând de la unul la celălalt…(…) Găleţile se terminaseră, 

nu şi brichetele şi pixurile… 

Scriitorul Ioan Popa aduce în discuţie în romanul său 

Umbrele destinului probleme şi fenomene demografice ma-

jore ale naţiunii, sensibile şi cu mare rezonanţă pentru viitor. 

Ridică un semnal de alarmă prevestitor. Şi anume problema 

scăderii natalităţii, îmbătrânirea demografică, a emigraţiei şi 

a înstrăinării pământului. Câteva replici sunt revelatorii în 

acest sens: Că nici de porc n-are cine să mai ţină când îl tă-

iem de Crăciun sau nici clopotele bisericii nu are cine să le 

mai tragă, nici cu cine să scoată morţii din casă. Dureroase 

realităţi şi mai dramatice sunt nepăsarea şi indiferenţa statu-

lui faţă de această situaţie alarmantă: Auzi tu, s-ajungă c-o 

singură vacă pe-o uliţă întreagă… Şi cu un singur copil năs-

cut într-un sfert de veac… Problema înstrăinării pământului 

este privită cu durere şi amărăciune în suflet: Cum să-l vinzi, 

mă deşteptule, când bătrânii noştri au umblat şi prin Ameri-

ca pentru el? Să facă bani să-l cumpere! Şi-apăi prin bătăi! 

Este pericolul unei naţiuni care va pieri: Tu nu vezi, măi An-

drei unde ne-au adus? Să-ţi dai toată averea aproape pe ni-

mic. (…) De când cu Europa asta (…) Că ne-o lăsat şi fără 

pământ, şi fără oameni în sat! De-i satul mai mult mort de-

cât viu! 

Şi romanul se încheie cu imaginea casei părinteşti în 

care fiica se întoarce pentru ultima dată după ce toţi au plecat 

la Măgură, căutând prin lada de zestre a mamei lucruri cu va-

loare sentimentală şi rememorând clipe când toţi erau împre-

ună acasă şi erau fericiţi. Aceste clipe scurte s-au scurs repe-

de şi au rămas pereţii goi, fără suflet într-însele. Rămâne pes-

te toate întrebarea retorică a scriitorului: Zilele satului tradi-

ţional par a fi numărate. (…) Cine-l poate oare ajuta? Va 

ajunge el cândva doar o oază de linişte şi lumină, un loc de 

refugiu pentru orăşeanul plictisit şi obosit de tumultul cita-

din? Greu de intuit! 

 

LORINCZI Francisc-Mihai 

                                                 
2 Apud Gracian, Criticonul, Editura Univers, Bucureşti, 1987. 

http://www.ceruldinnoi.ro/pages/Vasile%25%2020Voiculescu.htm
http://www.ceruldinnoi.ro/pages/Vasile%25%2020Voiculescu.htm
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VOLUMUL „DE LA PĂNADE LA BLAJ” DE ION BRAD 
 
itlul volumului „De la Pănade la Blaj” 

are o semnificaţie aparte în poezia lui 

Ion Brad (n. 1929). Două toponime – 

Pănade, nume de sat, cunoscut doar local; Blaj, 

nume de oraş cunoscut în ţară ca important 

centru cultural-istoric. Titlu interesant! Ase-

menea titluri sugerează jurnale de călătorie, 

dar chiar pe coperta volumului se menţionează 

„antologie lirică de Dan Mircea Cipariu”. Chiar 

şi cititorii care au puţine cunoştinţe despre ope-

ra lui Ion Brad rezolvă repede „enigma” titlu-

lui. Pănade este satul aflat pe Târnava Mică, în 

apropierea Blajului, unde s-a născut şi unde a 

copilărit poetul Ion Brad. Blajul, „Oraşul Lu-

minilor Ardelene” (Ion Buzaşi), este localitatea 

unde Ion Brad a deprins învăţătură de înaltă 

carte. 
 

Realizatorul ediţiei – un alt poet cu rădăcini în Pănade – 

este Dan Mircea Cipariu, preşedintele secţiei de poezie a Uniunii 

Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti. Volumul, apărut la 

Editura Buna Vestire din Blaj, în 2014, are un Cuvânt înainte de 

Ion Buzaşi. Selectarea poemelor a avut în vedere cele două teme 

fundamentale, Pănade şi Blaj. Prin toate fibrele sufletului său, Ion 

Brad simte şi trăieşte efectiv, în poezie, copilăria şi neamul său 

din Pănade, la fel cum trăieşte nostalgic şi cu pioşenie anii formă-

rii sale în şcolile Blajului, acele „Fântâni ale darurilor” (p. 22). 

Meleagurile Târnavelor mult şi măiestrit evocate! De ce? 

Deoarece Pănade şi Blaj constituie două pietre de temelie în viaţa 

şi activitatea poetului născut la Pănade, acolo unde cu un secol şi 

ceva înainte se născuse Timotei Cipariu (1805-1887), personalita-

te marcantă a culturii române, membru fondator al Academiei 

Române etc. 

Antologia nu delimitează strict poeziile ce fac referire la 

Pănade sau la Blaj. Nici un era necesar. Alcătuitorul ediţiei a con-

siderat că este mai bine să ordoneze poemele cronologic, indi-

când, la finalul fiecărui text, anul când a fost elaborat, ceea ce este 

foarte important în redactarea unui studiu privind atelierul de 

creaţie al poetului antologat. 

Poezia „Şapte coline” însumează în mod exemplar cele 

două teme fundamentale. Eul poetic, conştient coborâtor din „sa-

tul ciparian”, împreună cu alţi „setoşi copii din satele bătrâne” a 

rătăcit „cândva pe toate şapte / Colinele ce-nalţă Mica Romă. / 

Era un timp mai tânăr, de zi, dar şi de noapte, / Când încă nu in-

trase istoria în comă.” A bătătorit acelaşi drum pe care a umblat 

Eminescu, când a venit să se închine „la Roma românilor”, „o 

clipă să-şi îndemne spre adâncime gândul / Pe dealul ca o frunte 

superbă de-mpărat.” 

„Copiii din satul Cipariului” (p. 69) şi şcolarii din „satele 

bătrâne” (Sâncel, Ciufud, Mănărade, Glogovăţ), „din case cu 

opaiţe, prin nopţi adânci porniţi” au învăţat la Blaj „că ne rămâ-

ne / Ca turn înalt doar crezul de-a fi în veci uniţi.” Referirile la is-

torie şi la cultura Blajului, prezente, ca un fir roşu, în întreaga an-

tologie, sunt evidente şi în poemul „Şapte coline” (dedicat lui 

Dan Mircea Cipariu). Adăugăm, la cele de mai sus, toponimele 

istorice: „Dealul Furcilor” văzut „peste apa Târnavei, spre mun-

ţii / Scăldaţi în sânge şi în tragedii”; apoi „Dealul lui Iancu”, 

„Câmpul Libertăţii”, apoi Catedrala Blajului, ce „o falnică arma-

tă / De mucenici te ţine pe umeri, sub pământ.” 

În microcosmosul „colţului de pământ” 

cu bine cunoscutele dealuri ce „sunt munţii co-

piilor”, unde „hotarele erau necunoscute”, unde 

„spinii nu erau moi, / Ne scrijeleau cu sânge pi-

cioarele”, copilul de odinioară trăise macro-

cosmosul, „numai satul era ţara mea” („Colţ de 

pământ”, p. 23). 

Temă prezentă aproape obsesiv, mama 

„dusă timpuriu”, după ce dăduse viaţă la şapte 

copii, este înfăţişată ca fiinţa dragă ce simte în 

suflet dorinţa ca fiul cel mare să-nveţe carte: 

„Ea-mi povestea de vechii uriaşi, / Ea cu desa-

gii mi-a ţinut învăţul / Bătând atâtea drumuri 

către Blaj.” (p. 17) Din mai multe poeme se cre-

ionează portretul mamei. Exemplificăm: „Aces-

te aspre mâini ce ne-au lăut, / Ce-au hărnicit şi 

secera şi sapa” (p.16), „Ascunse nouă, copiilor, 

/ Lacrimile mamei, curate ca soarele, / Săpau 

pe sub dealuri, adânc, / Izvorând în fântâni” (p. 47); „Să mă în-

torc cu veacul îndărăt / La pragul ce-l treceai şi tu pe lume, / Cea 

mai frumoasă mamă dintre Mume” („Cea mai frumoasă”, p. 84) 

Menţionăm că, în zonă, mama era numită „mumă”, iar bunica era 

„mamă”. 

Toposul satului Pănade este prezent cu Târnava, Uliţa po-

pii, Dealul bisericii, Dealul Crucii, ţintirimul, „aşezare / În care 

vechiul sat s-a tot mutat” (p. 32) sau „raiul de pruni înfloriţi peste 

mormintele sfinte” (p. 74). 

Sentimentul dezrădăcinării, temă frecventă la poeţii tran-

silvăneni, este simţit acut „nici fraţii nu mai ştiu / De paşii mei 

ce-au rătăcit aiurea, / Că mă trezesc plângând într-un târziu / 

Precum un brad ce şi-a pierdut pădurea” (p. 58) 

Poetul îşi revendică originea artei sale poetice din locurile 

copilăriei: „acolo-n vii, am învăţat ce-i versul / Când dam cu sapa 

urmărind un şir, / Când pentru mine ritmul şi universul / Dor-

meau boltite peste-araci subţiri” (p. 17). Dealul Viilor din Pănade 

devine un axis mundi şi este văzut retrospectiv precum Parnasul: 

„Acolo-n vii urc astăzi ca pe-un munte / Din care-mi văd, cu anii 

îndărăt, / Atâtea scumpe amintiri mărunte / Şi viitorul drum al 

meu îl văd.” (p.18) 

Intenţionam să ne oprim asupra mai multor poeme care 

ne-au plăcut în mod special, dar considerăm că în spaţiul restrâns 

avut la dispoziţie, cele evidenţiate până acum precum şi lectura 

volumului sunt suficiente pentru a formula concluzia că Ion Brad 

este cel mai reprezentativ poet contemporan plecat de pe melea-

gurile Blajului. Conştiinţa valorii sale artistice o mărturiseşte încă 

din anul 1956, în poezia „Cântec scris pe-o frunză de nuc”, din 

care cităm ultima strofă: „Iar dac-o fi să zboare frunza-n lume, / 

Sunând arama ei târziu şi-ncet, / Poate citind-o cineva va spune: 

Tot are şi Târnava un poet!” Nu ne-am propus să evidenţiem 

sugestivele imagini artistice, poate cu un alt prilej. Extraordinare 

sunt interogaţiile retorice, ce îndeamnă la reflecţie şi luare-aminte, 

frecvent întâlnite în poezia lui Ion Brad. 

Încheiem cu un îndemn al poetului ce poartă în suflet tra-

diţia străbunilor: „Omule-pomule, / Nu pregeta, nu te sfii, / Toa-

te-ale tale zi-mi-le! / Porţi vechi tristeţi întoarse-n bucurii – / Du-

pă-nălţimea crengilor, / Adânci, îţi cunosc rădăcinile!” („Rădă-

cinile”, p.33) 

Luminiţa CORNEA  

 

 

T 

http://www.mesageruldecovasna.ro/wp-content/uploads/2015/09/Vol-Ion-Brad.jpeg


Astra blăjeană, nr. 3 (76), septembrie 2015 

 

54 

LEON SORIN MUNTEAN –  

„CONFIDENŢE LIRICE” 
 

ublicat la Editura ASTRA Blaj, în 2014, volumul de poezii Confidenţe lirice 

continuă linia versurilor cu care ne-a surprins în mod plăcut prof. dr. Leon 

Sorin Muntean în volumele publicate anterior.  

Din punctul de vedere al organizării de suprafaţă a textelor, recunoaş-

tem aceeaşi preocupare a poetului pentru versificaţia solemnă, pentru specii literare 

de factură clasică precum gazelul, sonetul, trioletul sau ritornela. Recunoaştem, de 

asemenea, amplele meditaţii lirice asupra marilor adevăruri existenţiale, timpul, cu-

noaşterea, iubirea, natura, creaţia etc. dezvoltate prin acelaşi joc al cuvintelor sim-

ple, uzuale, „împerecheate”, cum ar spune Arghezi, cu cele aparţinând unor sfere 

semantice mai puţin propice poeziei, dar care tind să devină, tocmai prin asocierile 

inedite, ele însele, poezie.  

Incluzând cinci grupuri de versuri distincte, Pas cu pas, Din cartea naturii, 

Prin timpuri şi anotimpuri, O lumină şi Năzuinţe şi împliniri, volumul se încheie 

armonios cu o glosă închinată poeziei, devenită un cântec al sufletului: Cântul ades 

se-nfiripă/ Din gândire şi trăire/ Şi din visul de o clipă,/ Din durere şi iubire. (Glosa 

cântului) 

Carmen SIMU 
 

 

 

VIORI ÎN AMURG, HAIKU ŞI MIROS DE PÂINE COAPTĂ 
 
örinczi Francisc-Mihai este un poet generos şi sensibil. În 

volumul său Haiku. Poeme/Haiku. Poems, el abordează 

cu multă rigoare poezia capabilă să surprindă instantaneu 

esenţele. Cartea este o ediţie bilingvă româno-engleză şi o prefaţă 

de Valentin Marica, versiunea în limba engleză fiind realizată de 

Roxana Ropotin de la Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu.  

Dinamica poeziei are ca motto versu-

rile lui Matsuo Bashõ, poet japonez, „părinte-

le” acestui gen de poezie scurtă şi pură, mai 

exact cel dedicat haiku-ului, rugăciune fulge-

rătoare, capabilă să străbată cerul. Lörinczi 

Francisc-Mihai îşi oferă versurile ca o pâine, 

conştient de forţa cuvintelor fulgerate de lu-

mina unui gând curat. Cu discreţie şi cu forţă, 

poetul este atent la univers, la oameni, la 

timp, la relaţia cu sine şi cu totalitatea creaţiei. 

Atmosfera este a unui târziu de toamnă cu mi-

racole. Elementele simple ale vieţii sunt elibe-

rate de poezia imanentă: apa de izvor, luna, 

pământul, fructele, măceşul în floare, roua, 

frunzele de castan, pepenele, arătura proaspă-

tă, negura, stânca, noaptea... 

Toate aceste au un corespondent spiri-

tual, fiinţa omului este marcată de freamătul 

clipei şi a naturii, de mişcarea substanţelor, de 

focul etern al materiei: descoperirea trupului, 

rugăciunea, recunoştinţa, înţelepciunea, libertatea, gândul răstig-

nit, timpurile încărcate de timp, dorul intens, prezenţa îngerilor... 

Relaţia omului cu Dumnezeu este bine potenţată: „Scân-

duri trosnind/ paşi surzi în biserică/ Sunt acasă.” Versurile trimit 

spre Iisus, copil în Templu, acolo omul este acasă, la Tatăl. 

Haik-ul îl domină pe poet, el se lasă purtat spre noi stări, 

inexplicabile dar miraculoase. Lumea devine mai frumoasă, pre-

zenţa femeii este una care desăvârşeşte: „Miros de cimbru/ mân-

carea nu are gust/ fără mâna ta”. Natura în rod, tema preferată a 

poetului, desenează planurile vieţii: Cireş sălbatic/ gustul dulce 

amărui/ Mă poartă în Rai”.  

Această formă fixă de poezie de origine japoneză, rigu-

roasă, exactă până la cruda realitate aşa cum a fost creată, îl prin-

de pe Lörinczi Francisc-Mihai, timpul scapă din ghearele gravita-

ţiei imediate. Este un răspuns discret la ex-

perienţa postmodernistă, la haosul inteligen-

ţei marcate de lipsa de orizont. Întoarcerea 

în vatra satului, la anotimpul iubirii, la copi-

lăria din vis şi de vis, la mirosul pâinii coap-

te în cuptorul bunicii, la ţipătul animalelor şi 

la solemnitatea unui răsărit de soare, toate 

recompun o lume pierdută dar suficientă 

pentru a ne asigura fericirea. Prezenţa aceea 

miraculoasă este aşteptată de poet, persoana 

nu este definită, acest lucru sporeşte miste-

rul şi face din cuvinte aur pentru sufletul 

prins în plasa dorului. Setea omului după 

absolut este satisfăcută: „Ştiu că vei veni/ la 

marginea pădurii/ La teii-n floare”. 

Poezia se citeşte cu interes, surprize-

le spirituale sunt multe, cuvintele se leagă şi 

imaginile potolesc foamea după eternitate. 

Sunetele se leagă pe verticală şi pe orizonta-

lă, universul este străbătut de materia fina 

din haiku. Poetul, mediul înconjurător, citi-

torul, toate fuzionează şi formează starea de 

graţie, de început de lume. Micropoemul captează universul în ta-

inice sunete care vibrează după ritmul dintâi al materiei, pe când 

era în mâinile lui Dumnezeu. Omul se întoarce cu faţa spre cerul 

dinlăuntrul său şi spre eternitatea cerului de deasupra: „Poveri fă-

ră glas/ Şoapte în biserică/ Gândul răstignit”.  

Lörinczi Francisc-Mihai ţine să prezinte titlul cărţii în gra-

fia originală a limbii japoneze, o scriere-desen delicată şi expresi-

vă. Prin haiku lamura poeziei este aceeaşi în orice timp, este egală 

cu sine în orice loc. 

Constantin STANCU  

P 

L 
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RESTATORNICIRI ALE ISTORIEI TEIUŞULUI 
 

n mod absolut evident, Cristian Florin Bota nu are numai 

aptitudini de colecţionar de obiecte cu valoare istorică, ci 

şi de cercetare şi cunoaştere cât mai aprofundată a istoriei 

locurilor în interiorul şi preajma cărora se află şi a etapelor 

evolutive pe care acestea le-au traversat, împreună cu locui-

torii lor, dintr-o vreme istorică sau alta. Ca atare, el este nu 

numai un colecţionar de astfel de piese, în accepţiunea clasi-

că a termenului, ci şi unul de informaţii istorice, recoltate 

din cele mai diferite surse, preocupările 

sale având în vizor inclusiv istoria ac-

tuală, aflată în plină desfăşurare, dornic 

să o imortalizeze, nu neapărat prin obi-

ecte (dar şi prin acestea), cât mai ales 

prin intermediul informaţiei documen-

tare, cea mai diversă, pe care se strădu-

ieşte să nu o lase pradă pierzaniei sau 

uitării. Nicicând curiozitatea şi neas-

tâmpărul de a colecta cât mai multe in-

formaţii istorice, despre locurile şi oa-

menii care au trăit la un moment dat 

într-un anumit spaţiu, aflat în raza sa de 

interes, nu se pot ostoi, în ceea ce-l pri-

veşte pe Cristian Florin Bota, pentru că 

mereu ceva indefinit (ceva ce începe 

însă a se defini tot mai bine, pe măsură 

ce munca sa rodeşte tot mai mult şi mai 

exigent cu sine), dar insistent, îl deter-

mină să scormonească alte şi alte urme 

ale trecutului (sau ale istoriei prezente, 

aflată în desfăşurare curentă), din cău-

tarea cărora a făcut o pasiune, dusă aproape până la obsesie. 

Cu referire strictă la istoria Teiuşului
1
, trebuie să rele-

văm faptul că cercetările sale istorice aplicate acestui spaţiu 

proxim al existenţei proprii, în interiorul căruia se desfăşoară 

de fapt însăşi viaţa şi activitatea autorului, au debutat în anul 

2009, când a văzut lumina tiparului lucrarea Teiuşul de odi-

nioară
2
. Partea de istorie textuală a acestei lucrări, intitulată 

Scurt istoric, era de numai 24 de pagini, dintre care 2 pagini 

întregi reveneau imaginilor unor hărţi iosefine, ceea ce redu-

                                                 
1 Şi cu acest prilej ignorăm (nu de tot, dar nu facem nici un fel de re-

ferire concretă la) cercetarea istorică pe care a aplicat-o altor locali-

tăți transilvane, de trecutul cărora se dovedeşte a fi de asemenea pre-

ocupat, nu numai de cel al oraşului său de reşedință actuală, care este 

Teiuşul, cum sunt: Vințu de Jos, Stremț, comuna Galda de Jos, cu 

toate satele sale aparținătoare – aşezare căreia i-a dedicat o lucrare 

impresionantă, de aproximativ 600 pagini, aflată sub tipar în acest 

moment, sau oraşul Zlatna (cele din urmă în colaborare). Vezi în 

acest sens, lucrările sale, apărute toate la Alba Iulia, la tipografia şi 

editura Altip: Odinioară în Vințu de Jos, ed. I (2010) – 252 pagini şi 

ed. a II-a (2012) – 309 pagini, în curs de apariție, în acest an (2015), 

fiind ediția a III-a (cu o paginație de aproape 180 de pagini mai mult 

decât cea anterioară); Monografia comunei Stremț (2011) – 600 pa-

gini; Zlatna de odinioară (2013) – 331 pagini, ultima în colaborare 

cu Horia Ciugudean şi Gabriela Mircea. Ele configurează desigur un 

cadru referință mai amplu, în care lucrările dedicate Teiuşului se 

înscriu, la modul distinctiv desigur, dar la aceste lucrări ne vom re-

feri separat în continuare.  
2 Vezi Cristian Florin Bota, Teiuşul de odinioară, Cluj Napoca (Alba 

Iulia), Editura Risoprint, 2009, 252 pagini. 

cea textul propriu-zis la doar 22 de pagini. Structura conden-

satului text istoric amintit era următoarea: Atestări documen-

tare (p. 9-10), Repere arheologice (p. 10-11), Teiuşul în evul 

mediu (p. 11-17); Reperele epocii moderne (p. 17-28) – în 

cadrul căruia au fost incluse evenimente până la 1945-1948, 

Perioada comunistă (p. 28-31), Teiuşul după 1989 (p. 

31-33)
3
. Dar atunci, în 2009, intenţia prioritară a redactării 

lucrării nu a fost cea de-a se pune accent pe educarea prin 

texte istorice greu digerabile a 

blicului beneficiar, inclusiv a 

tului (care citeşte cărţi, în ziua de azi, 

tot mai puţin, căutând alte surse de 

instruire, mai uşor accesibile), ci, în 

manieră atât de modernă (de actua-

lă), prin intermediul imaginilor de 

epocă, lucrarea fiind în primul rând 

un spectaculos repertoriu de foto-

grafii, mai vechi sau mai noi, grăi-

toare despre istoria localităţii în chip 

neverbalizat, dar foarte explicit, 

anume în chip cinematografic (al-

bumul ocupa paginile 61-248).  

Ediţia a doua a lucrării Teiu-

şul de odinioară, apărută în 2012
4
, 

beneficia şi de un Cuvânt înainte re-

dactat de către academicianul Ioan 

Aurel Pop, intitulat Moştenirea vie a 

Teiuşului, şi deşi nu era mult mai 

consistentă din punctul de vedere al 

tratării strict istorice a temei aborda-

te, ea releva faptul că încărcătura sa istorică era de cea mai 

bună calitate şi se bucura de aprecierea istoricilor profesio-

nişti, autorul aflându-se antrenat pe un bun drum al exploră-

rii şi aprofundării istoriei localităţii menţionate.  

În 2014, Cristian Florin Bota a mai făcut un dar de 

nepreţuit oraşului Teiuş, fiind animator principal al redac-

tării unei lucrări dedicată tradiţiilor feroviare ale aşezării, 

împreună cu alţi doi autori, Valentin Ivănescu şi Marcel 

Oţoi. În mod evident este vorba despre lucrarea Teiuş – gara 

amintirilor
5
. Partea istorică propriu-zisă a acestui consistent 

elaborat, redactată sub forma unui tabel cronologic de date 

din istoria căilor ferate la noi şi în lume, cu reliefarea locu-

lui pe care l-a jucat Teiuşul în acest context, a presupus o 

sistematică muncă de documentare, prin utilizarea a diferite 

surse: o bogată bibliografie de profil, izvoare documentare 

(unele inedite), mărturii ale lucrătorilor la căile ferate, tradi-

ţia locală etc. Titlul acestei părţi substanţiale a lucrării men-

ţionate este: Cronologie feroviară. Repere din istoria căilor 

ferate în România şi în lume, cu referire specială la Teiuş şi 

Coşlariu
6
. Momentul este, desigur, unul de referinţă, în isto-

                                                 
3 Ibidem, p. 9-33. 
4 Idem, Teiuşul de odinioară. Ediția a II-a revăzută şi adăugită, Alba 

Iulia, Editura Altip, 2012, 319 pagini. 
5 Vezi Cristian Florin Bota, Valentin Ivănescu, Marcel Oțoiu, Te-

iuş-gara amintirilor, Alba Iulia, Editura Altip, 2014, 480 pagini. 
6 Ibidem, p. 18-111, lucrarea fiind de format mare, iar textul cules cu 

Î 
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riografia actuală, referitoare la trecutul istoric al localităţii 

Teiuş. Din nou partea ilustrativă, cea a fotografiilor de epo-

că, aduse până aproape de istoria recentă, era copleşitoare, în 

raport cu cea textuală, transportatoare de informaţie istorică 

textuală, de aproximativ 346 pagini la 124 de pagini, dar, cu 

toate acestea tratarea strict istorică a problematicii a fost mult 

mai substanţial configurată, decât în cazul ediţiei din 2009 a 

lucrării Teiuşul de odinioară.  

Cu aceste îndelungate preparative anterioare la activ, 

iată că în 2015, Cristian Florin Bota s-a simţit în stare să ata-

ce, într-o lucrare istorică de sine stătătoare, cea de faţă, subi-

ectul atât de incitant, nu numai pentru autorul menţionat, sau 

pentru publicul din arealul oraşului amintit, ci, în general, 

pentru istoriografia românească actuală, anume cel al istoriei 

vechii localităţi Teiuş. Este, de bună seamă un act de curaj, 

în primul rând, şi iată că el vine din partea nu a unui istoric 

cu patalama, ci, din partea unui mare iubitor de istorie şi do-

cumentare, autodidact, cum este Cristian Florin Bota, care 

graţie încercărilor sale editoriale susţinute, din perioada ani-

lor 2009-2015, riscă să devină un adevărat profesionist al is-

toriei. Mai ales prin intermediul unor lucrări cum este cea de 

faţă, care atacă, o problematică istorică în exclusivitate, cu 

metode originale şi pecete personală, de mare interes inclu-

siv pentru istoricii profesionişti (deoarece autorul îmbină in-

genios şi plăcut pentru lectură o informaţie istorică diversă). 

Şi în acest context, suntem obligaţi să vorbim despre istori-

cul Cristian Florin Bota, nu numai despre colecţionarul, sau 

publicistul Cristian Florin Bota, atât de cunoscut, de altfel, 

îndeosebi publicului din Vinţu de Jos, Stremţ, Teiuş, Zlatna 

şi Alba Iulia (recunoscut de altfel şi la Cluj sau Bucureşti, 

chiar şi în cadrul unor manifestări academice, mai ales prin 

lucrarea sa temerară, din nou, încărcată şi ea de valoroase 

contribuţii la istoria Teiuşului, printre altele, dedicată 

C.A.R.-urilor şi asociaţiilor de într-ajutorare din lume şi de la 

noi
1
).  

Cum restatorniceşte, prin această lucrare a sa, Cristian 

Florin Bota, istoria Teiuşului?  

În manieră clasică, cronicărească, sub forma unui ta-

bel cronologic ordonator.  

Este desigur o anume altă fază de documentare a au-

torului (care va fi perfectată înspre redactarea unei sinteze de 

istorie locală monografică, cu adevărat reprezentativă) şi a 

publicului iubitor de istorie, în privinţa aceasta, prin aglome-

rarea progresivă de informaţie, recrutată fie din sursele bi-

bliografice, fie din cele documentare, fără nici o pretenţie de 

filosofare sau de interpretare a evenimentelor surprinse. Şi 

este de remarcat faptul că autorul strânge cu imparţialitate in-

formaţii care ilustrează atât rezistenţa anticomunistă din zo-

nă, cât şi faptele de muncă ale oamenilor din acelaşi areal, 

din anii 1948-1989, fără partizanat, aşa cum îi stă bine unui 

istoric, care se doreşte a fi imparţial şi care reconstituie isto-

ria sine ira et studio, lăsând să se înţeleagă faptul că nici is-

toria anilor de după 1945 nu poate fi ignorată, sau eradicată, 

din memoria colectivă a neamului.  

                                                                                     
litere de 10 (notele cu litere de 8, ceea ce reflectă densitatea materia-

lului.  
1 Vezi idem, O cronologie a caselor de ajutor reciproc, Alba Iulia, 

Editura Altip, p. 2013. 

Este o reîntoarcere plină de prospeţime înspre istoria 

factologică, acceptată, chiar dorită ca atare, readusă în moda 

zilei, chiar dacă se recurge, totuşi mai mult indirect, la meto-

dele „istoriei orale”, respectiv la recoltarea datelor de la trăi-

torii diferitelor momente ale istoriei contemporane, uneori 

chiar în mod direct, când mărturiile subiecţilor istorici sunt 

consemnate ca atare în lucrare.  

Îmbinarea factologiei cu spiritul cronicăresc şi noile 

metode ale istoriei actuale duce la un elaborat interesant, ca-

re cu siguranţă va fi pe gustul publicului vizat în mod special 

de autorul menţionat, a cărui educaţie istorică o doreşte în 

mod special.  

Pe de altă parte, sub aspectul meşteşugului istoric 

propriu-zis, Cristian Florin Bota face paşi importanţi înspre 

scrierea unei sinteze, de tipul unei substanţiale monografii 

istorice, dedicată Teiuşului, străveche aşezare din inima 

Transilvaniei.  

Deocamdată a aşezat istoria acesteia mai mult prin ra-

portare la secolele al XIII-lea – al XXI-lea, dar în perspecti-

vă, de bună seamă, doreşte dezvoltarea părţii referitoare la 

preistorie şi antichitate, precum şi adâncirea factologică a 

epocilor medievală, modernă şi contemporană. Cu timpul, 

exigenţele sale vor creşte, spiritul critic şi autocritic de ase-

menea, pentru a ajunge la nivelul şi măsura curajului, origi-

nalităţii, tenacităţii şi hărniciei, care, din 2009 îndeosebi, îl 

caracterizează.  

Cu astfel de lucrări la activ, Cristian Florin Bota, va fi 

cu siguranţă recunoscut ca unul dintre istoricii, cu valoroase 

contribuţii personale, al epocii şi zonei sale de referinţă, deşi 

acesta nu constituie un obiectiv propriu-zis al strădaniilor sa-

le, caracterizate printr-o veşnică neodihnă spirituală şi curio-

zitate, care pe măsură ce timpul trece, devin tot mai ştiinţifi-

ce şi mai profesioniste, mai cunoscătoare de informaţie isto-

rică valoroasă, credibilă, acceptabilă. 

Eforturile sale nu sunt în nici un caz inutile, dincolo 

de clarificările şi interpretările pe care datele istorice reunite 

de autor le mai revendică, ci, chiar deosebit de stimulatoare 

pentru istoricul profesionist, pentru Cristian Florin Bota în-

suşi, motiv pentru care ele se bucură de aprecierile multor 

specialişti.  

Prin intermediul lucrării de faţă istoria Teiuşului se 

recreionează în faţa ochilor noştri, dintr-o perspectivă inedi-

tă, oricum într-o veritabilă premieră istoriografică, începând 

din 2009 încoace, perfectări notabile putând fi de acum îna-

inte mult mai la obiect şi mai în spiritul adevărului obiectiv 

făcute, pentru cunoaşterea adevăratei istorii a locului şi a 

oamenilor, în spirit factologic tradiţional, sau în spirit înnoi-

tor.  

Contribuţiile istorice cele mai importante ale lucrării 

de faţă sunt desigur cele referitoare la tradiţiile militare şi fe-

roviare ale aşezării, prea puţin vehiculate în literatura istorică 

de până acum, prin raportare directă şi manifestă la locuitorii 

din vechime şi de acum ai Teiuşului, precum şi cele referi-

toare la unele personalităţi locale, din secolele al XIX-lea – 

al XXI-lea, ale căror succinte biografii au fost realizate de 

către autor, cu reală consideraţie faţă de semenii săi, din ve-

chime sau actualitate.  

Dr. Gabriela MIRCEA  
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O PRIVIRE ASUPRA VOLUMULUI LUI CRISTIAN FLORIN BOTA:  

„ODINIOARĂ ÎN VINŢU DE JOS” (ED. A III-A, 2015) 
 

rima ediţie a lucrării lui Cristian Florin Bota intitulată Odi-

nioară în Vinţu de Jos a apărut în 2010
1
, iar cea de-a doua, 

revizuită şi adăugită, în 2012
2
, aducând în mod cert un plus 

informaţional, atât sub aspectul conţinutului textual, cât şi al celui 

ilustrativ.  

Încă de la primele noastre comen-

tarii asupra acestor elaborate ale autorului, 

am subliniat faptul că abordările sale făcu-

te din pură pasiune pentru istoria nea-

mului din care se trage (iar de Vinţu de 

Jos Cristian Florin Bota este legat prin ta-

tă, fiu al locului, familie ale cărei ramifica-

ţii coboară spre preotul Ioan Cornea de la 

1848, poate şi mai adânc în negura timpu-

lui) sunt lipsite de crispările profesionistu-

lui, care adeseori se teme să nu fie criticat 

de confraţi sau caută să consoneze cu 

anumite imperative istorice şi politice (şi 

se autocenzurează, uneori din greu, din 

acest motiv – autocenzura fiind desigur 

benefică în bună măsură dar nu şi atunci 

când autorii îşi autotaxează pornirile bene-

fice, necesare, ca să consoneze cu anumite 

mode din scrisul istoric sau cu cerinţele 

politice ale anumitor vremuri etc.), cel pu-

ţin mai în timpurile din urmă, când şi spi-

ritul critic s-a mai emancipat şi există o 

temere că orice ai face ar putea fi criticat 

(sau chiar contestat), în ultimă instanţă.  

Această situaţie a autorului, de pasionat al istoriei, liber de 

constrângeri profesionale, constituie un real avantaj, prin arogarea 

mult mai multor libertăţi, pe care şi le poate lua în atacarea diferite-

lor chestiuni istorice şi culturale (e în activitatea sa publicistică o 

admirabilă nonşalanţă, pe care profesioniştii, probabil, niciodată nu 

şi-ar permite-o şi care, în chip inevitabil, îi este invidiată de mulţi, 

dată fiind mai ales prolificitatea sa editorială deosebită), deoarece 

nimeni nu îi poate reproşa nimic unui simplu, dar extrem de dăruit, 

scrutător al trecutului, perfect liber şi independent, autodidact în 

domeniul istoriei (specializat însă în domeniul economiei), cum es-

te Cristian Florin Bota. I s-ar putea reproşa, poate, numai excesul de 

pasiune (dar acesta chiar nu îi poate fi imputat, pentru că aşa ceva 

ţine de structura internă a fiecăruia dintre noi, în parte – de indivi-

dualitate şi despre pasiune, ca şi despre gusturi nu se discută – adică 

nu pot fi radical contestate, fiecare are dreptul să şi le afirme, sau 

manifeste, cum vrea, nu pot exista îngrădiri în acest sens, câtă vre-

me nu se depăşesc, în mod evident, nişte limite calitative – dictate 

în ultimă instanţă de buna cuviinţă etc., dar în nici un caz nu pot 

exista îngrădiri de intensitate şi ritmicitate!).  

Cu certitudine, actuală ediţie, a III-a a lucrării Odinioară în 

Vinţu de Jos, aduce un substanţial plus documentar (şi, mai mult, 

face trecerea de la informaţia bibliografică, pe care autorul a recol-

tat-o cu scrupulozitate, în mod deosebit, până acum, la cea inedită 

de arhivă, ceea ce corespunde unei cercetări profesioniste, autenti-

ce şi novatoare – şi aici ne referim la curajul de a pune în circuit şti-

inţific informaţii nepublicate până acum, recoltate din arhiva co-

munităţii bulgare de la Vinţu de Jos etc.), faţă de ediţia a II-a, din 

2012. Situaţia aceasta relevă progresul permanent spre care aspiră 

autorul, prin îmbogăţirea continuă a fondului documentar de care 

dispune şi perfecţionarea metodelor de expunere a sa, referitor la 

trecutul localităţii menţionate.  

Reprezentativ pentru lucrare este caracterul său cronică-

resc (de unde preferinţa autorului pentru Cronologie, sau Istorie în 

date, pentru gruparea cronologică a ilustraţiei etc.), precum şi fap-

tul că preia texte întregi din diferiţi autori (ceea ce ar corespunde 

practicării unei docte compilaţii de texte – dar aşa făceau şi vechii 

cronicari, compilau vechile izvoare şi le 

înnoiau cu mărturii contemporane, chiar 

fără citarea sistematică a acestora), de dra-

gul textelor în sine, inclusiv a informaţiei 

pe care acestea o vehiculează, pe care însă 

de fiecare dată Cristian Florin Bota le pune 

sub notă, pentru a releva sursa de docu-

mentare (cu unele inerente mici stângăcii, 

încă, legate de redactarea aparatului critic 

– greu de sesizat însă de ochiul nespecia-

listului, copios însă şi el – acest aparat cri-

tic, concurenţial oricând cu aparatul critic 

al profesioniştilor, chiar depăşindu-l, ade-

seori, prin acumulare de trimiteri de foarte 

bună calitate).  

Desigur în legătură cu acest din 

urmă aspect este de subliniat şi o pasiune 

filologică deosebită, manifestată şi ea 

uneori, ceea ce reiese, de pildă, pe deplin, 

din amplul text, mai mult literar şi de po-

pularizare, decât ştiinţific (deşi autorul a 

fost deosebit de bine documentat, dar a 

preferat să redea faptele într-o manieră li-

terară, cu valenţe cinematografice reale), referitor la asasinarea car-

dinalului Gheorghe Martinuzzi în castelul său de la Vinţu de Jos în 

zorii zilei de 17 decembrie 1551, datorat lui Sandu Moraru, pe care 

autorul a ţinut să îl reediteze pentru uzul publicului doritor să afle 

cât mai multe detalii despre acest întunecat episod, de primordială 

însemnătate istorică, petrecut în localitate
1
.  

Pe de altă parte, este de subliniat şi faptul că autorul are şi o 

consistentă bibliotecă de istorie contemporană, proprie, majorita-

tea volumelor citate făcând parte din această impresionantă colecţie 

de carte particulară, demnă de invidia oricărui specialist, iar acest 

fapt şi-a pus desigur şi el amprenta asupra conţinutului volumului 

analizat, aşa cum şi colecţia particulară a autorului, de cărţi poş-

tale, ilustrate, vederi şi fotografii vechi a fost esenţială, la realizarea 

părţii imagistice a lucrării, împreună cu fotografiile recoltate de la 

diferiţi locuitori ai comunei (sau diversele biografii ale fiilor satului 

– iar acest capitol al lucrării are de asemenea multe înnoiri, în con-

diţiile în care datele biografice vehiculate de mulţi autori sunt ade-

seori incorecte, or Cristian Florin Bota le recoltează de la subiecţii 

propriu-zişi, de la familiile lor, cu concursul acestora, pentru a evita 

falsificările, iar pentru personalităţile istorice iniţiază veritabile 

campanii de recoltare de date cât mai exacte, din bibliografie sau 

documentare etc.). 

Trăsătura aceasta compilativă, diversă, conferă elaboratelor 

lui Cristian Florin Bota un aspect cu totul original, inclusiv de cule-

                                                 
1 Lectura acestor pagini transcrise de Florin Bota contribuie din plin la reînvi-

erea trecutului (biografia şi scena asasinării cardinalului Martinuzzi având ca-

lități cinematografice), fiind atins prin aceasta unul din scopurile principale 
ale autorului, anume acela de a-i face copărtaşi la bucuria aflării unor diversi-

ficate informații legate de trecutul localității, pe cât mai mulți oameni, de di-

ferite condiții sociale şi vârste (şi, probabil, ca anterior, în 2010 şi 2012, şi 

exemplarele ediției din 2015 vor fi răspândite gratuit, în mod special membri-

lor acestui public beneficiar direct al strădaniilor autorului), interesați de un 
atare subiect. 

P 
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gere de texte istorice sau documentare, cu totul ieşit din comun, 

ceea ce corespunde unei veritabile peceţi conceptuale personale.  

În mod firesc, acest mod compozit de realizare a lucrării şi 

mai ales bogata ilustraţie foto utilizată de autor conferă un grad 

mare de atractivitate publică, unor astfel de elaborate, muncite (din 

greu chiar, cu multă tenacitate), dar nu obositoare, ci, în ultimă in-

stanţă, reconfortante şi educative, pentru marele public, îndeosebi, 

care stă în atenţia specială a autorului (şi care nu îşi adresează lucră-

rile în mod special profesioniştilor, deşi recoltează o informaţie ca-

re, până la urmă, le va folosi şi acestora pentru elaborarea unor sin-

teze viitoare de istorie locală sau generală, ci, omului de rând, pu-

blicului larg a cărui documentare şi delectare este urmărită în mod 

primordial).  

Sub aspect tematic, de interes nu numai local, ci şi naţional 

cert, până la urmă, este evidenţierea convieţuirii multietnice, mul-

tiseculare, a oamenilor în zona localităţii, atât de încărcată de isto-

rie, Vinţu de Jos şi reliefarea în acest context a unor interesante as-

pecte ale istoriei naţionale. Autorul, deşi nu este istoric la bază, re-

uşeşte să aşeze cercetarea trecutului acestei localităţi acolo unde 

el trebuie căutat (şi în acest sens a ţinut cont de sfaturile pe care i 

le-a dat, în 2009, regretatul arhivist Ioan Mircea, fiu al localităţii, la 

rândul său), fără a trata subiectul din perspectivă numai românească 

(cum au încercat unii din „monografii” contemporani ai diferitelor 

localităţi din zona Judeţului Alba să facă, fără suficientă profunzi-

me şi credibilitate etc.), sau aşa cum fusese el prezentat în secolul al 

XIX-lea, de pildă din perspectivă pronunţat ungurească – românii 

nu intrau de exemplu în sfera de interes a lui Bakk Endre (!), sau, şi 

în zilele noastre încă, din punctul de vedere al istoriei saşilor doar 

(!), ceea ce corespunde unei foarte bine venite obiectivizări etc. Şi 

nimeni nu poate contesta faptul că la un moment dat au predomnit 

la Vinţu de Jos saşii (care s-au stins acolo treptat), iar mai apoi, în 

timpul reformei, din nou maghiarii etc., românii ducându-şi în tot 

acest răstimp viaţa lor de supuşi feudali, dar aceste stăpâniri au fost 

succesive, s-au derulat de-a lungul secolelor, ca şi urmările coloni-

zărilor întreprinse în secolele XVII-XVIII, aceste comunităţi etnice 

cunoscând perioade de înflorire şi regres, pentru că în istorie nimic 

nu e veşnic, totul este suspus, la un moment dat, dispariţiei. Stăpâ-

nirile s-au succedat, iar supuşii, adeseori, au oferit elementul de 

continuitate, fundamentul coeziunii şi pe acest fond poate fi expli-

cată afirmarea ulterioară a elementului românesc în zonă. Din start, 

autorul urmăreşte perspectiva corectă, relevând faptul că în evul 

mediu, românii, din postura lor de aserviţi nu au fost propriu-zis 

pomeniţi în documente, decât arareori, dar prezenţa lor îndelungată 

în zonă nu poate fi exclusă (este şi o logică elementară aici), pentru 

că ei au constituit, din secolul al XIII-lea, putem admite, majoritatea 

populaţiei robotitoare, trăitoare atât în Vinţu de Jos, cât şi la 

Vinţişoara, Sibişeni, Vurpăr şi toate cătunele aparţinătoare (mai ales 

acolo, unde aşezările au fost curat româneşti, de totdeauna), acolo 

unde coloniştii aduşi ulterior nu au fost niciodată repartizaţi să locu-

iască şi aici ne referim la „bulgari” (între care s-au aflat şi români 

sud-dunăreni), anabaptişti sau evrei. Ca urmare a deschiderilor pe 

care Cristian Florin Bota le-a efectuat înspre istoriografia maghiară 

îndeosebi (lucrări din secolele XIX-XX), trecutul localităţii este co-

borât, fără reţineri, spre anul 1205 (ceea ce constituie o înnoire no-

tabilă, în condiţiile în care, în mod eronat data atestării documentare 

a Vinţului de Jos era aşezată în scrisul istoric românesc de până nu 

de mult în anul 1248), multe date legate de trecutul acesteia, vehi-

culate de istoricii Bakk Endre sau Bacsilla Elek (mai mult publicist 

decât istoric propriu-zis al locului), fii ai Vinţului, repuse în circuit 

istoriografic de autor, fiind de fapt inedite pentru istoriografia ro-

mânească, iar din acest punct de vedere este cert că istoricii profe-

sionişti nu vor uita contribuţia lui Cristian Florin Bota, care a operat 

această recuperare. Ca o anticipare a acestei posibile recunoaşteri 

mai ample şi utilităţi viitoare reale a lucrării lui Cristian Florin Bota 

stau desigur cele două Prefeţe de mare preţ, de care ediţiile sale 

s-au bucurat şi ne referim la cea din 2012, semnată de domnul aca-

demician Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş Bolyai din 

Cluj Napoca şi cea, a ediţiei din 2015, a reputatului cercetător al is-

toriei transilvane care este domnul Volker Wollmann, căruia recent 

i s-a conferit şi titlul de doctor honoris causa al Universităţii 1 De-

cembrie 1918 din Alba Iulia. 

Pentru aceste tentative ale sale, lui Cristian Florin Bota, nu i 

se pot face reproşuri, ci, aduce, doar, mulţumiri, din partea noastră a 

tuturora, public larg sau profesionişti ai istoriei (pentru că autorul 

lucrează intens şi pentru aceştia din urmă, punându-le la dispoziţie 

un material informativ tot mai bogat şi bine sistematizat, pe baza 

căruia cercetarea istorică românească va putea progresa mai uşor, 

înspre realizarea unor reprezentative noi sinteze sau studii de caz).  

Dr. Gabriela MIRCEA 

 

MEMORIA VIE A LOCULUI NUMIT „ACASĂ” 
 
enim în lume cu o sete ontologică, pe care aş numi-o, DOR 

DE ACASĂ. Peregrinările noastre prin lume şi viaţă îşi găsesc 

odihnă acolo unde sufletul nostru adastă, „la obârşii, la izvor”. 

Locul în care vezi lumina zilei şi în care îţi petreci copilăria devine un 

astfel de spaţiu, privilegiat, un „colţ de rai” în care doreşti să revii, în 

faptă sau în gând, ori de câte ori ai prilejul. Acasă este, pentru mine, 

comuna Vinţu de Jos, situată în apropierea Lancrămului, sat înveşnicit 

prin cuvânt de Lucian Blaga: Eu cred că veşnicia s-a născut la sat./ 

Aici orice gând e mai încet, / şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, / ca şi cum 

nu ţi-ar bate în piept / ci adânc în pământ undeva (Sufletul satului).  

Drumul sării şi al aurului, Drumul lui Traian, poartă încă urme-

le paşilor lui Horea, ai atâtor ţărani şi cărturari, negustori şi păstori, 

meşteşugari şi soldaţi, nimeni alţii decât părinţii, bunicii, străbunicii 

noştri, a căror neostenită nădejde de mai bine a rodit bogăţia de valori 

spirituale, morale şi culturale, tezaurizate în memoria vie a locului.  

La sat, viaţa este înţeleasă şi ca timp binecuvântat pentru a 

sfinţi locul în care trăim. Un astfel de gest este cel al domnului Cristian 

Florin Bota care, prin cele trei ediţii succesive ale lucrării monografice, 

Odinioară în Vinţu de Jos, ne oferă şansa de a cunoaşte istoria, viaţa 

socială, cultura acestor meleaguri, de a avea o carte de identitate capa-

bilă să înfrunte timpul şi să ne recomande (prin traducerea în mai multe 

limbi a textului) celor interesaţi, din alte spaţii culturale ale lumii.  

Rezultat al unei cercetări perseverente şi minuţioase, al unei co-

laborări susţinute cu specialişti în varii domenii (cercetători în domeniul 

istoriei, traducători, arhivişti, profesori, bibliotecari) şi al unei intense co-

respondenţe cu personalităţi originare din Vinţul de Jos, ediţia a treia a 

monografiei, sprijinită în mod fericit pe vocaţia de colecţionar a autorului, 

aduce date noi şi interesante legate de istoria trecută sau prezentă a locali-

tăţii. Înconjuraţi de bogăţii, de valori spirituale, de amintirile evidente ale 

unei civilizaţii străvechi, oamenii acestor locuri sunt ei înşişi creatori de 

valoare, fapt pe care autorul l-a ilustrat în lucrarea de faţă, atât prin inclu-

derea unor ample fragmente din cartea lui Sandu Morariu, Istorii de cas-

tele transilvane (apărută, în limba română, în anul 2014), cât şi prin îm-

bogăţirea capitolului Oameni de seamă ai comunei Vinţu de Jos cu noi 

personalităţi legate, într-un fel sau altul, de acest spaţiu transilvan.  

În lumea din ce în ce mai fragmentată a ruralului românesc, re-

cursul la memorie şi tradiţie, departe de a ne face prizonieri ai nostalgi-

ei, ne îndeamnă să fructificăm, dintr-o perspectivă nouă şi modernă, 

ceea ce sufletul satului are mai frumos şi înţelept. Ca fiică a Vinţului, se 

cuvine să adresez cele mai calde mulţumiri Domnului Cristian Florin 

Bota şi tuturor celor care au contribuit la realizarea şi apariţia acestei 

cărţi, precum şi celor care, azi, sau peste o sută de ani, o vor citi. 

Felicia COLDA  

V 
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DOUĂ CĂRŢI DE EXCEPŢIE PENTRU HAŢEG 
 

aţegul oferă „una dintre cele mai fru-

moase privelişti de poezie a pământului 

românesc” (Ovid Densusianu), el „întru-

neşte în sine tot ce are Ardealul mai bun şi mai 

frumos”, este „un Ardeal în miniatură” (I. P. 

Reteganul), este „Ţara Curcubeului de Piatră, 

frumuseţe, mărturie, omenie” (Radu Selejan). La 

editura noastră, CronoLogia din Sibiu, au apărut 

recent cărţile renumitului scriitor haţegan Radu 

Igna, intitulate Haţeg. Vremuri şi oameni, fapte şi 

mărturii şi Vocaţia culturală a Haţegului (ambele 

volume fiind ediţii revizuite).  

Autor a numeroase opere literare, preocu-

pat permanent de frumuseţea Cetăţii, de data 

aceasta Domnia sa, Radu Igna, vine în întâmpina-

rea cititorilor cu două volume în care evocă şi 

analizează portrete memorabile pentru istoria şi 

viaţa Ţării Haţegului. Domeniile de interes asu-

pra cărora poposeşte cu mărinimie se derulează, foaie cu foaie, 

într-un nemilos acord cu timpul fizic ireversibil, sub ochii lectoru-

lui, în multiple aspecte: politic, social, ştiinţific, didactic, literar, 

cultural, religios, economic.  

Portretele evocate în paginile volumelor sunt memorabile 

şi demonstrează talentul de povestitor înnăscut al autorului. Evo-

cările prin care portretizează, fin şi sensibil, Oameni ai locului 

(cuvânt scris neapărat cu majusculă) şi în mod special Profesori, 

ne determină să afirmăm că scriitorul Radu Igna realizează una 

dintre capodoperele genului numit cărţi de reportaje. Scriind des-

pre Oamenii de la catedră, autorul, el însuşi Profesor de limba şi 

literatura română şi de limba engleză, îşi manifestă, atent şi con-

vingător, respectul faţă de ei, pentru că sacrificiile lor au avut loc 

mereu, indiferent de perioadă, într-o societate care i-a preţuit şi 

care îi preţuieşte mai puţin decât se cuvine. Profesorii noştri şi ai 

celor care vor veni după noi rămân modele de urmat chiar dacă 

orientarea valorilor are acum altă cale. Valoarea nu piere indife-

rent de trecerea anilor şi de nepăsarea celor care, acum, nu pot să 

aprecieze just eforturile lor. Capitolele dedicate şcolii haţegane şi 

iluştrilor săi reprezentanţi dezvăluie dragostea autorului faţă de 

şcoală şi respectul deosebit pe care îl poartă colegilor săi şi altor 

dascăli al căror nume se confundă cu realizări de excepţie ale lo-

cului. Nu este deloc uşor să scrii despre cărţi care, prin destinul 

lor, prin mesajul pe care îl transmit, relevă o lume aparte, o lume 

cu vocaţie culturală în care valorile sunt preţuite avându-şi locul 

definit în panteonul local. 

Cărţile schiţează, în maniera reportajului, o scurtă istorie 

în date, fapte şi lecturi, dar creează şi o stare 

afectivă prin exprimarea care sensibilizează şi 

emoţionează deopotrivă.  

În „Tărâmul fermecat, cu ochi albaştri” 

poţi păşi doar cu sfială, ca la intrarea în biserică 

pentru rugăciune. Sub cupola cerului, Haţeg es-

te un templu în care te simţi cuprins de mângâ-

iere divină. Sub ocrotirea Retezatului, ochii al-

baştri picură lacrimi de bucurie pe inima iubi-

toare de frumos. Cărţile sunt o mărturie de preţ 

asupra importanţei culturale a Haţegului în isto-

ria bogată a acestui „petec de cer”. Conform 

Dex-ului, „vocaţie” înseamnă „aptitudine, che-

mare, predispoziţie pentru un anumit domeniu 

de activitate sau pentru o anumită profesie”, în-

să această definiţie este departe de mesajul pro-

fund pe care îl transmite cartea scriitorului Radu 

Igna, „Vocaţia culturală a Haţegului”. Din file-

le acestei cărţi se desprind nestemate care ono-

rează şi sfinţesc locul evocat: fie vorbim de be-

letristică, de cărţi de istorie, de albume fotogra-

fice, fie citim despre picturi sau jurnale, toate 

împreună îndeamnă la exerciţii de admiraţie şi 

de respect pentru un ţinut legendar, fascinant. 

Structurată în şapte capitole mari, precum şapte 

sunt zilele creaţiei (Haţegul în cărţi, Beletristi-

ca, Şcoala noastră cea de toate zilele, Poeţi din 

Haţeg, Ziare haţegane, Haţegul în fotografii, 

Lumea formelor şi a culorilor), cartea se bucu-

ră şi de o notă a autorului (în care este justificat 

„modelul haţegan” impus de istoria locului 

având „vocaţia unei mici Elveţii cu munţi fal-

nici şi ape curgătoare, care se înfrăţesc acolo la 

Subcetate”), dar şi de o postfaţă importantă şi 

cuprinzătoare, semnată de Dr. Ioachim Lazăr 

(prin care cititorul poate fi convins să lectureze cartea).  

Meritul scriitorului Radu Igna este acela de a reuşi să adu-

ne (mai ales pentru cititorii interesaţi de viaţa culturală a Ţării Ha-

ţegului) un material bogat despre istoria locului (extrem de intere-

sante sunt scrierile lui Nicolae Iorga, cele ale Densuşienilor, cele 

care prezintă monografii ale Haţegului sau ale Dr. Ioachim Lazăr, 

precum şi paginile dedicate baronului Franz Nopcsa), despre lite-

ratura oamenilor de seamă ai Haţegului (şi aici nu putem decât să 

ne exprimăm admiraţia noastră pentru „Castelul din Carpaţi”, ca-

re l-a impresionat pe Jules Verne, pentru „Sărmanii bogaţi” a lui 

Jokai Mor, pentru Radu Selejan, care a metaforizat atât de frumos 

spunând că Ţara Haţegului este „Ţara curcubeului de piatră”, 

pentru Gligor Haşa şi scrierile sale pasionante despre mirificul 

zonei, pentru Ion D. Sîrbu, Mihai Baiu sau Cecilia Terezia 

Bolchiş, pentru poeţii din Haţeg, cei care pictează cuvinte pe 

ochii albaştri ai cupolei cerului căzut în curcubeul de piatră al Po-

eziei: Raul Constantinescu, Ionel Drăgănescu, Ioan Prodan, Con-

stantin Stancu, Ionel Amăriuţei, Victor Bratu, Felix Constantines-

cu sau Ioan Gavrilă) sau despre celelalte arte în toată splendoarea 

lor (arta fotografică, pictura).  

Frumoase foarte sunt paginile dedicate artiştilor plastici şi 

în arta fotografică. Este realmente o plăcere să citeşti pagini de 

aur dedicate fotografiilor din Albumul sentimental al Haţegului 

(autor Horvath Joszef) sau continuatorilor acestuia, Aurel Anca şi 

Iancu Bodiu. La fel cum paginile dedicate lumii culorilor te invită 

la meditaţie şi admiraţie a unor imagini de o sensibilitate creatoa-

re maximă (ne referim aici la picturile realizate de Gulie Gheor-

ghe, Blaj Titus, Vasiloni Drăgălin sau de Ionel 

Archil Varhedi).  

Scrise într-un colorit lingvistic ales, îngri-

jit, prin care este reliefată vocaţia culturală de o 

însemnătate aparte a Ţării, volumele scriitorului 

Radu Igna simbolizează un document autentic 

care autorul mărturiseşte despre existenţa mile-

nară pe acest tărâm, despre farmecul şi fascinaţia 

naturii care îmbrăţişează, sub cupola albastrului, 

Oameni şi Cărţi, simboluri ale unui univers ce nu 

poate fi ignorat, fiindcă îl el se regăseşte sufletul 

neamului şi bucuria de a împărtăşi Frumuseţea şi 

Iubirea Lui, a Celui care ne-a binecuvântat cu o 

Ţară minunată, o cetate emblematică pentru cul-

tura română de ieri şi de azi.  

Maria-Daniela PĂNĂZAN 

H 
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GEORGE ECHIM, „ZORI DE AMURG” 
 

olumul Zori de amurg, 

publicat la Editura Tran-

silvania Expres, Braşov, 

2015, aparţine poetului George 

ECHIM, care, spre deosebire de 

cărţile anterioare – Identitate, 

Împliniri şi Frumoasa Cale, de-

monstrează o veritabilă măiestrie 

artistică în abordarea poeziei cu 

formă fixă – sonetul, specie litera-

ră clasică, prin care materialul de 

intuiţie (al poetului) se armoni-

zează perfect cu materialul ab-

stract (al gânditorului). Sunt feri-

cită că autorul George Echim, o 

voce lirică marcantă în spaţiul li-

terar al Braşovului, şi nu numai, 

mi-a acordat onoarea de a realiza 

recenzia acestei cărţi, care, în vi-

ziunea mea, reprezintă apogeul 

creaţiei sale poetice. 

Volumul se deschide cu un 

„Cuvânt către cititori despre cum 

am ajuns să scriu sonete. Elemen-

te de crez literar” în care autorul 

cu bucurie şi emoţie transmite în 

mod direct cititorului din tainele 

facerii noii cărţi de poezie. Acesta 

mărturiseşte că a fost atras în 

mod iremediabil, chiar fascinat de structura şi rigorile 

impuse de caracterul de poezie fixă a sonetului, de frumu-

seţea, muzicalitatea pe care o emană lecturarea acestei 

specii literare, fiind fascinat de sonetul endecasilabic. 

Scriitor pe deplin format, George Echim susţine că pentru 

a înţelege pe deplin complexitatea procesului de creaţie al 

sonetului a fost preocupat şi de receptarea aprofundată a 

unor modele literare asimilate prin lecturi şi studii din 

creaţiile autorilor consacraţi români sau din literatura uni-

versală: M. Eminescu, V. Voiculescu, O. Goga, I. Pillat, 

Petrarca, Michelangelo, W. Shakespeare ş.a. 

Titlul Zori de amurg este sugestiv, în strânsă legă-

tură cu întregul conţinut al cărţii. Se remarcă prezenţa 

unui oximoron. „amurgul” ce simbolizează frumuseţea 

nostalgică a trecutului, ceasul melancoliei şi al nostalgiei, 

fiind plasat în opoziţie cu „zorile”, simbol solar şi optimist 

al iubirii şi bucuriei. Moment intermediar între zi şi noap-

te, urmând imediat după coborârea soarelui, „amurgul” 

reprezintă un timp situat înainte de înfăptuirea unui mira-

col şi anunţă marea trecere…dar dincolo de noapte, auto-

rul a găsit nădejdea în zorii noi: „Speranţa viitorului este 

în umanitate şi umanismul omului, în calitatea lui de crea-

ţie a lui Dumnezeu, cu învrednicirea dată de Creator în 

continuarea creaţiei.” 

Cartea este asemănătoa-

re celorlalte volume, din punct 

de vedere compoziţional, prin 

inserarea unor citate, motto-uri 

şi trimiteri din subsolul paginii 

care au o dublă valoare: pe de 

o parte orientează lectura citi-

torilor, iar pe de altă parte evi-

denţiază preferinţele culturale 

ale eului poetic. Volumul este 

unitar şi oglindeşte o lume a 

sensibilităţii, un spaţiu metafo-

ric în care conştiinţa eului 

creator este într-o permanentă 

căutare a idealului de frumuse-

ţe morală, fiind alcătuit din 

123 de sonete, opere lirice ale 

unui creator aflat sub zodia 

melancoliei. 

În orchestraţia complexă 

a volumului sunt abordate di-

verse teme: iubirea (Iubirea es-

te totul, Dragoste amară, Când 

iubirea… Doruri care dor), 

natura (Vine primăvara!, Sea-

ră… la mare, Blândeţea toam-

nei), fiorul religios (Prin rugă-

ciune, Naşterea Domnului, Pu-

terea rugăciunii, Înveşmântare 

sfântă), timpul (Sosit-a timpul!, Timp de răscruce, Oglin-

da timpului), familia (Fotografia, Joc, Buna-învoire, 

Víola), elemente de identitate naţională (Braşovul meu, 

Vom fi fost…), critica socială (Trepăduşii, Îngrijorare) 

etc., regăsite şi în cărţile anterioare, prin care se asigură 

coerenţa viziunii şi unitatea creaţiei poetului. Pretutindeni 

în opera lui George Echim poate fi „ascultată” o elegie a 

fiinţei, o aspiraţie şi un dor metafizic pentru creaţie, eul li-

ric stabilind analogii profunde între elementele de artă po-

etică şi stările sufleteşti create de spaţiul interior. În acest 

sens, tema creaţiei vizează atât poetul „Dintotdeauna am 

vrut să mă cunun/ Cu poezia…Cu care-s prieten bun.” 

(Licoarea sfântă), cât şi poezia „Statornică iubită-i poe-

zia…/ De o slujeşti…cu har şi cu iubire;/ Pentru ea… tre-

buie să ai simţire,/ Iar ea îţi poate-aduce bucuria…” (Poe-

zia) Aşadar, Poezia având forţă morală şi afectivă, impul-

sul creator îndrumă frumuseţea spre iubire şi iubirea către 

taina luminii: „Lumină, ce ne-ai scos din întuneric,/ Te 

rog, iar, fă-mă şi pe mine vrednic...” (Zămislire). 

Recomandăm, cu emoţie, această carte în care poe-

tul braşovean George Echim aduce un frumos elogiu 

SONETULUI, autorul devenind un stihuitor care mânu-

ieşte cu abilitate cuvintele şi stilul clasic. 

 

Claudia OANCEA-RAICA 
 

 

V 
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VANCEA OCTAVIAN MIRCEA – „O RAZĂ DE LUMINĂ”  
 
părut sub îngrijirea prof. dr. Ion Bu-

zaşi, la Editura Surorilor Lauretane, 

Baia Mare, în acest an, volumul de 

versuri şi aforisme O rază de lumină, semnat 

de nepotul mitropolitului greco-catolic Ioan 

Vancea, Octavian Mircea Vancea, ne atrage 

atenţia printr-o tonalitate lirică gravă, plină 

de patos, de durere şi revoltă, zguduitor de 

sinceră prin adevărurile exprimate.  

Sunt adevăruri ale unei experienţe 

trăite de omul Octavian Mircea Vancea de-a 

lungul existenţei sale, adevăruri pe care vo-

cea poetului sau a cugetătorului o colorează, 

fără să aibă alternative, mereu în negru, sunt 

adevăruri ale unei lumi în care, parcă apoca-

liptic, tronează nedreptatea, minciuna, răul şi 

suferinţa: O hidră cuprins-a întregul Pă-

mânt/ Cu braţe multiple, pline de gheare/ Cu 

cioc scârbos, devastator/ Cu gânduri urâte, 

cu fapte murdare./ Ospăţu-şi începe cu min-

ciuna/ Că-i plină de suc, şi-i hrănitoare,/ Şi 

o găseşti din belşug/ Fără a pierde pic de 

sudoare/...Dar cea mai căutată-i crima/ 

Chiar crima dacă-i crimă ordinară/ Dar dacă crima e în masă/ 

În sărbătoare e ciuma./ Şi lista de buca-

te-i lungă/ I se oferă ce doreşte/ Şi dona-

torii stau la coadă,/ Cu încântare, hidra-i 

priveşte./ Şi s-a-ngrăşat scârbosul mon-

stru,/ Sufocă întregul Pământ,/ Din ghea-

rele lui puţini au scăpare/ Slugile hidrei, 

prea multe sunt./ (Hidra Pământului) 

În astfel de condiţii, e de la sine 

înţeles că penelul poetului nu poate decât 

să-i împărtăşească destinul, poezia deve-

nind astfel o cale de împăcare cu soarta, 

singura rază de lumină şi, poate, singura 

alinare sufletească: Te plimb condei îna-

ripat/ Pe drumul gândurilor mele,/ Dru-

muri lipsite de lumină/ Lipsite de sclipiri 

de stele./... Tu împărtăşeşti destinul meu/ 

Străbaţi drumuri întunecate,/ Căci dru-

murile luminoase/ Ne-au fost de cei răi 

ferecate./ Nu ştiu ce rele ai comis/ De ai 

avut de mine parte,/ Dar dacă am pornit 

pe-un drum,/ Să fim prieteni mai depar-

te!/ (Condeiul meu) 

Carmen SIMU 

 

 

SĂ RIDICĂM DIN UITARE PE POETUL ŞI GÂNDITORUL  

VANCEA OCTAVIAN MIRCEA 
 
Primele zile senine de primăvară, au adus blăjenilor un dar 

preţios precum plăpândul „trandafir al primăverii”, un modest 

ghiocel, un dar: o carte. Acest cadou minunat, venit să încălzeas-

că parcă speranţele noastre, că încă se mai scrie şi trăieşte de cali-

tate, este un mănunchi de frumoase gânduri adunate sub titlul: „O 

rază de lumină”, apărut în priceputa şi de acum binecunoscuta 

editură a Surorilor Lauretane din Baia-Mare. 

Cartea, în mod surprinzător, a ajuns în mâinile noastre 

într-o zi de Duminică liniştită, împărţită prin Biserici şi pe stradă 

în mod gratuit, pentru ca fiecare, oricât de sărac ar fi, să se poată 

bucura de o sumedenie de gânduri înălţătoare, dăruite cu iubire de 

către familia Vancea. 

Materialul, frumos conceput, este prefaţat de distinsul pro-

fesor de la Universitatea din Alba şi care face cinste blăjenilor, dr. 

Ion Buzaşi, ce ne face cunoscute câteva date preţioase din viaţa 

autorului ce se transferă de la o şcoală la alta, pe post de maestru 

instructor, deşi avea o licenţă la prestigioasa Universitate clujea-

nă. Viaţa plină de valuri grele, situaţiile încordate, şi răspunsurile 

negative la cererile atât de motivate ale profesorului blăjean, l-au 

făcut să încerce să treacă graniţele deznădejdii pentru a se odihni 

pe plaiurile liniştite şi pline de lumină ale poeziei şi cugetării me-

taforice. 

Cu toate acestea, decesul autorului, survenit în iarna lui 

1997, nu au închis în sine, în cripta familiei Vancea ce este străju-

ită de un gând adânc şi veşnic: „Nihil sine Deo!”, cuvintele-i 

dragi păstrate cu sfinţenie de către cei dragi, ci ele, se nasc la viaţa 

livrescă prin străduinţa acestora. 

„Versul şi cugetările” se spune în prefaţă, „se completează 

armonios”. De la bun început, coperta cărţii emoţionează cititorul, 

grafica fiindu-i concepută de fiul autorului, graficianul-pictor 

Vancea Cristian Mircea, care cu deosebit talent ne prezintă, după 

un vers şi vis al autorului, o Golgotă cu autorul printre pietre şi cu 

o lumină ce coboară, parcă a mângâiere şi încurajare, dinspre o 

cruce. 

Citind poeziile, ai senzaţia că te-ai aşezat sub o cascadă de 

metafore nebănuite, descoperind astfel cuvinte finisate ce devin 

adevărate diamante, erupte parcă dintr-un vulcan nestins din ini-

ma şi mintea autorului. 

Toate poeziile reflectă un poet aflat în ascensiune. O rază 

de lumină plecată din neant, să ne fie călăuză şi nouă. 

Revolta din sufletul poetului, o putem vedea prin interme-

diul versurilor ce-i reflectă starea sufletească în diverse ipostaze, 

care cercetează orizonturile lumii din catacombele personale. 

„Să fiu un călător/ Romantic printre stele/ Scăpat de vis 

urât/ Scăpat de gânduri grele”. *** „O rază de lumină/ Plecată din 

divin/ Să-mi fie-ndrumătoare/ Spre drumul fără chin”. *** „Pro-

babil sunt pe lume/ Spre a combate răul,/ Prin fapte şi prin ver-

suri/ Aşa-mi dictează eul”. 

În partea a doua a cărţii, avem o serie de cugetări, aforis-

me şi îndemnuri, venite din partea autorului cu o mare înţelepciu-

ne; am spune că te cuprinde, citind aceste gânduri, o bucurie 

blândă, fluidă în formă de cuvinte: „Viaţa omului este asemănă-

toare unui meteorit, pe care unii îl văd, iar alţii nu”. „Raţiunea nu 

poate exista decât în stare pură”. 

Atât poeziile cât şi cugetările, reflectă o diversitate de idei, 

sentimente şi emoţii, ceea ce umple sufletul cititorului cu pace şi 

linişte interioară. 

Cartea „O rază de lumină”, oferită de familia poetului, es-

te o mărturie a unei viziuni originale a lumii, a unei sublime sen-

sibilităţi faţă de viaţa noastră cotidiană şi sper ca aceste gânduri să 

fie citite cu drag şi înţelese, ca amintirea să-i rămână vie şi să dăi-

nuie. 

Prof. Elena MOLDOVAN 

A 
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„DEZNAŢIONALIZAREA ŞI MAGHIARIZAREA ROMÂNILOR DIN ARDEAL PRIN 

BISERICĂ ŞI ŞCOALĂ ÎNAINTE DE 1 DECEMBRIE 1918” DE IOAN STRĂJAN 
 
artea de faţă este un important do-

cument istoric, constituindu-se 

într-o sumă de evenimente istorice 

importante, din păcate nu toate la fel 

de cunoscute, unele încă aşteaptă prin arhive 

şi muzee să fie descoperite. 

Subtitlul cărţii este cel puţin la fel de 

sugestiv: „Adunarea de protest de la Alba Iu-

lia din 29 mai 1912 împotriva înfiinţării 

Episcopiei greco-catolice maghiare de la 

Hajdu-Durog” şi „Documente şi extrase im-

portante privind deznaţionalizarea şi maghia-

rizarea românilor din Ardeal”. 

Scriitorul, istoricul, documentaristul, 

dar şi directorul publicaţiei DACORO-

MANIA – Ioan Străjan – are marele merit, 

împreună cu membri Fundaţiei „Alba Iulia 

1918 pentru Unitatea şi Integritatea Români-

ei”, de a fi ridicat monumentul lui Mihai Vi-

teazul de la Biserica „Sfânta Treime” din 

Maieri. Tot aici a mai construit un monu-

ment în amintirea celor 49 de martiri ai car-

tierului Lipoveni, ucişi barbar (printre ei şi 

copii) în Revoluţia Română din Transilvania în 1849 de către un-

guri.  

Structura pe capitole a lucrării lui Ioan Străjan, un adevă-

rat document în numele adevărului istoric, reaminteşte ca idei de 

bază că: 

- Prima episcopie a Ţării Ardealului a existat la Alba Iu-

lia, sub Ieroteu (Hieroteus) la mijlocul secolului X; 

- Mihai Viteazul – marele unificator al neamului româ-

nesc – a înfiinţat Mitropolia Ortodoxă a Bălgradului şi Arhiepis-

copia Ardealului, el lăsând de altfel 

cu”limbă de moarte” ca domnitorii Ţă-

rii Româneşti să sprijine din toate 

punctele de vedere biserica ortodoxă 

din Transilvania aflată în mare dificul-

tate; 

- Sinodul din 7 octombrie 1698 

s-a desfăşurat la Alba Iulia, dar, din pă-

cate, însăşi credinţa străbună, singura 

care menţinea unitatea de neam, s-a 

unit cu Roma, aducând, atunci, dar şi 

pe parcursul istoriei, mari prejudicii 

neamului românesc. 

Deznaţionalizarea şi maghiari-

zarea în forţă au fost resimţite ca un şoc 

pentru românii din Ardeal. Documente-

le incontestabile în acest sens sunt pre-

zentate clar în paginile cărţii; printre ele 

amintim: 

- Memoriul din 1783 a episco-

pului greco-catolic Inocenţiu Micu Kle-

in către Curtea de la Viena care prezen-

ta situaţia precară a românilor transil-

văneni; 

- Discursul din mai 1848 rostit în Catedrala greco-catolică 

din Blaj de către Simion Bărnuţiu, prezentând situaţia reală, de-

zastruoasă a românilor din Transilvania. 

Cartea este o invitaţie la aprofundarea şi cunoaşterea pro-

priei noastre istorii, atât de hărţuite. 

Prof. Ioana Magdalena BARTOC  

 

STELIAN GOMBOŞ, „MINUNAT ESTE DOMNUL DUMNEZEU ÎN TOT LUCRUL 

MÂINILOR SALE” – CULEGERE DE ARTICOLE, ESEURI ŞI STUDII TEOLOGICE  
 

inecuvântăm, cu multă bucurie duhovnicească, publica-

rea acestei lucrări, izvodită, şi de această dată, de o şi 

dintr-o minte ageră, lucidă şi cunoscătoare, a învăţături-

lor şi realităţilor spirituale şi morale, ce ne înconjoară şi 

ne însoţesc, pe parcursul drumului nostru către Dumnezeu Prea-

bunul! 

 

 

Cunoaştem, recunoaştem, apreciem şi chiar admirăm stră-

duinţele şi stăruinţele publicistice şi scriitoriceşti ale slujitorului 

Cuvântului şi cuvintelor perene, în persoana perseverentului şi 

preasincerului apologet, propovăduitor şi mărturisitor – Stelian 

Gomboş. 

Dumnezeu – a toate Cunoscătorul şi Recunoscătorul, să-i 

facă parte, în continuare, inimosului autor şi mânuitor al condeiu-

lui spiritual contemporan, de suflet bun şi cald ca al pâinii proas-

pete de casă, de minte luminată de aripa unui înger al inspiraţiei 

cereşti, de inimă mare, largă şi generoasă, spre a-i putea cuprinde 

pe toţi, buni şi răi, sinceri sau nevrednici ori netrebnici, precum şi 

de părtăşia, încă de aici, cu Sfinţii şi Părinţii, de la care şi despre 

care sau pentru care, fratele nostru Stelian neobositul, a scris atât 

de frumos şi atât de bine! 

Îl salutăm şi îmbrăţişăm, dorindu-i, de la noi bucurie iar de 

la Preaînaltul mântuire!... 

Cu smerită dar sinceră dragoste părintească, în Dumne-

zeu Tatăl, în Hristos Fiul şi în Duhul cel Sfânt,  

† CALINIC – Arhiepiscop de Argeş şi 

Muscel 
 

* * * 

 

C 

B 
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Într-o perioadă în care lectura de tip clasic este în-

locuită cu mijloace moderne hipersofisticate şi într-o pe-

rioadă când acest fenomen este amplificat deliberat prin 

taxa pe cultură, apariţia unei cărţi noi este o performanţă 

lăudabilă. 

În cazul de faţă ne aflăm în faţa unei contribuţii 

teologice, filosofice şi literare ce izvorăşte din izvorul bo-

gat, care curge tumultuos din interioritatea unui autor în-

drăgostit de actul creaţiei. Scrisul domnului Stelian Gom-

boş este izvorât dintr-o mare dragoste faţă de Biserică, 

Sfânta Liturghie, Dumnezeiasca Euharistie şi Spiritualita-

tea ascetică şi mistică sau duhovnicească a tradiţiei creşti-

ne răsăritene. 

În centrul sau la baza lucrării sale prezente este 

aşezată Biserica lui Iisus Hristos şi „inima” ei, Liturghia 

Euharistică. Admirator al „Eclesiologiei Euharistice” şi al 

Mitropolitului de Pergam – Teologul Ioannis Zizioulas, 

autorul dezvoltă această teză teologică, într-un mod origi-

nal dar o şi corectează, evidenţiind şi slăbiciunea ei. 

Legătura dintre Sfânta Euharistie şi Spiritualitatea 

creştină în general şi Spiritualitatea experiată în viaţa cul-

tică şi, mai ales, în cea morală şi practică a creştinilor în 

special, reprezintă contribuţia esenţială a autorului prezen-

tului tratat de teologie. Incursiunea sa retroactive compe-

tentă în tradiţia apostolică, în teologia apologeţilor, a po-

lemiştilor primelor secole creştine, precum şi în tradiţia 

patristică şi postpatristică i-a oferit generosul „dar” pentru 

a putea să evidenţieze legătura interioară între Biserică, 

Liturghie, Euharistie, pe de o parte, şi viaţa spiritual sau 

duhovnicească şi moral – practică a creştinilor primului 

mileniu.  

Admiraţia sa obiectivă faţă de cel mai mare teolog 

roman – Părintele Profesor Dumitru Stăniloae şi faţă de 

opera sa impresionantă nu doar ca mărime sau ca întinde-

re, ci, mai ales, ca bogăţie teologică teoretică sau specula-

tive, dar şi ca bogăţie duhovnicească, l-a ajutat în mod 

considerabil pe autorul acestui tratat teologic să demon-

streze că adevărul teologiei este darul lui Dumnezeu, 

experiat necondiţionat de către cei care-L urmează pe Ii-

sus Hristos în viaţa proprie sau personală. 

Din perspectiva teologiei dogmatice autorul devine 

temerar în încercarea de a pune în lumină raportul dintre 

Sfintele Taine, Biserică, Sfânta Liturghie, Dumnezeiasca 

Euharistie şi Spiritualitate sau Duhovnicie.  

În pofida faptului că dezavuează imixtiunea teolo-

giei scolastice occidentale în interiorul teologiei ortodoxe 

răsăritene în cel de-al doilea mileniu, în special după Re-

formă, autorul, într-adevăr, pe urma unor mari teologi 

moderni precum Paul Evdokimov, Boris Bobrinskoy, 

Oliver Clemment, Vladimir Lossky, Alexander 

Schmemann şi Dumitru Stăniloae, tratează separat teolo-

gia cu privire la Persoanele Sfintei Treimi.  

Cu toate că subliniază legătura dintre Fiul şi Duhul 

Sfânt sau legătura dintre Tatăl şi Sfântul Duh, mai cu 

seamă în plan iconomic, abordează în mod distinct teme 

teologice majore precum: triadologia, eclesiologia, 

hristologia, pnevmatologia, eshatologia, soteriologia, 

culminând cu eclesiologia euharistică. 

Aceasta este însă, după opinia mea strict personal 

şi, prin urmare, una subiectivă, carenţa de fond şi a con-

tribuţiilor teologice moderne, contemporane. Totuşi, trata-

tul de faţă conţine noi contribuţii teologice a căror origi-

nalitate constă în curajul autorului de a aborda subiecte 

prezente sau actuale. 

Domnia sa face mai întâi o radiografie a curentelor 

de gândire şi a tehnologiei postmoderne, contemporane, 

din era informaţională, precum producţiile IT şi gadgetu-

rile, realizând o hermeneutica a lor în oglindă cu tradiţiile 

umaniste ale lumii clasice, cu tradiţiile creştine în general 

şi tradiţiile creştine ortodoxe în special şi cu tradiţiile po-

porului roman. 

Folosind o hermeneutică după toate regulile aceste-

ia, domnul Stelian Gomboş reuşeşte, şi aceasta poate fi 

numită o premieră, să evidenţieze foloasele tehnologiei 

postmoderne, pe de o parte, dar şi caracterul lor 

pernicious, precum şi urmările dezastruoase ale folosirii ei 

neselective asupra copiilor şi tinerilor astăzi, acum şi mai 

ales în viitorul proxim. 

Autorul străluceşte prin lucirea minţii sale atunci 

când contrapune etosul uman, născut din tradiţia creştină 

şi lipsa oricărui etos în tradiţia postmodernă sau existenţa 

unui etos uman distorsionat, cu efecte dezastruoase pentru 

condiţia umană. 

O altă contribuţie originală a prezentului tratat de 

teologie este pledoaria pentru reînvierea şi revitalizarea 

etosului creştin ortodox, într-o lume din ce în ce mai de-

sacralizată şi mai secularizată. 

Domnul Stelian Gomboş nu doar că strigă sau cla-

mează, şi nu se lamentează doar în mod livresc sau cu iz 

ceremonial, ci şi propune idei noi pentru reuşita acestui 

demers, indicând soluţii, mijloace şi căi pentru împlinirea 

acestui deziderat. 

Printre altele domnia sa propune o mai mare impli-

care în dezbaterea sau dezbaterile publice pe teme reli-

gioase şi teologice, în care grupul ţintă să fie constituit din 

copii şi tineri, o mai mare implicare în viaţa social şi per-

sonal a creştinilor cu scop filantropic, precum şi elabora-

rea unei contraoferte faţă de ofertele mentalităţii, culturii 

şi tehnicilor postmoderne, contemporane, şi în mod impe-

rios necesar vizibilitatea ei. 

Autorul pare să sugereze idea că a trecut vremea ca 

noi creştinii de astăzi să mai aşteptăm ca oamenii să vină 

la noi, să împărtăşească şi să păstreze credinţa în Iisus 

Hristos şi în Biserica Sa, şi că a venit vremea ca lucrarea 

noastră să fie nu strict social (formula sociologică şi peio-

rativ sociologist) ci extatică, fiindcă starea extatică în-

seamnă dăruire cu toată fiinţa. 

Exemplul extatic personal înţelept drept chintesenţă 

a spiritualităţii creştine ortodoxe şi al întregii tradiţii asce-

tic – mistice este soluţia pe care autorul prezentului tratat 

teologic o redescoperă şi o propune lumii creştine de as-

tăzi… 

 

Pr. Prof. Univ. Dr. Ion POPESCU 
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MANIFESTĂRI ASTRA 
 

MAI AM UN SINGUR DOR 
 

n cadrul proiectului educaţional zonal „Mai am un sin-

gur dor” dedicat împlinirii a 126 de ani de la moartea 

poetului Mihai Eminescu s-au întrunit, în data de 15 iu-

nie 2015, la monumentul de lângă teiul lui Eminescu din 

Blaj reprezentanţi ai cercurilor ASTRA din zona Blaj ală-

turi de d-na viceprimar Livia Mureşan. 

După cuvântul de bun-venit adresat participanţilor 

de către d-na prof. Silvia Pop – preşedinte al ASTRA Des-

părţământul „Timotei Cipariu” Blaj s-au depus coroane şi 

buchete de flori la monumentul poetului iar d-na vicepri-

mar Livia Mureşan a salutat participanţii la eveniment şi 

le-a mulţumit tuturor pentru că şi-au răpit din timp pentru 

a-i aduce un omagiu marelui poet. 

D-na prof. Silvia Pop a prezentat participanţilor câ-

teva aspecte din activitatea lui Mihai Eminescu şi impor-

tanţa operei sale în cultura blăjeană la care au adus comple-

tări d-na Ana Hinescu-vicepreşedinte ASTRA Despărţă-

mântul „Timotei Cipariu” Blaj, dl. prof. Buia, dl. Gheorghe 

Zereş şi cadrele didactice: Anca Andrea şi Maria Mărgi-

nean. 

Elevii clasei a III-a ai Şcolii „Petru Pavel Aron” din 

Blaj: Gabriela Istfan, Remus Stejar, Loredana Nicula, Tati-

ana David, Alexandru Fodor şi Erica Cinci îndrumaţi de 

d-na învăţătoare Adelina Sărătean au recitat poezia Rugă-

ciune şi au cântat priceasna Preasfântă Născătoare. De la 

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj au recitat elevii 

clasei a X-a C (coordonator prof. Cornelia Nicoară): Ralu-

ca Rus-O, mamă…,Septimiu Ban şi Raluca Rus-Replici, 

Alexandru Gînţa-La steaua, iar elevul Bucerzan Paul din 

clasa a IX-a E de la Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” 

Blaj a recitat o poezie dedicată lui Mihai Eminescu de către 

poetul Nicole Nicoară. De la Şcoala cu clasele I-VIII „Ioan 

Pop Reteganul” din Sâncel elevii clasei a VI-a, pregătiţi de 

prof. Alina Orăşan şi prof. Ioana Cătăuţă, au completat re-

citalul cu versuri din lirica eminesciană: Andreea Oni-

ga-Criticilor mei, Izabela Ignat-Peste vârfuri, Sebastian 

Oprean-Rugăciune. 
 

Prof. Cornelia NICOARĂ 
Foto: Prof. Alina ORĂŞAN 
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JUDEŢUL ALBA, GAZDĂ BUNĂ PENTRU TABĂRA „ACASĂ LA NOI” 
 

junsă la a XIX-a ediţie în acest an 2015, Tabăra de cul-

tură şi civilizaţie românească „Acasă la noi” reprezintă 

pentru Asociaţiunea ASTRA, pentru susţinătorii pro-

gramului şi mai ales pentru participanţi, un prilej de ma-

re emoţie românească. Cu această ocazie, copiii şi tinerii români 

din teritoriile aflate în prezent în afara graniţelor României (Re-

publica Moldova, Ucraina etc.) cât şi cei care se găsesc în diferi-

tele comunităţi româneşti, se bucură de activităţile iniţiate şi or-

ganizate de despărţămintele ASTREI din România şi de organiza-

torii din localităţile-gazdă. Pentru mulţi dintre beneficiari, taberele 

organizate în judeţul Alba, constituie o ocazie unică, de a se bucu-

ra de frumuseţile naturale şi valorile spirituale ale unei ţări pe care 

o simt aproape, vorbindu-i graiul, dar pe care nu au avut prilejul 

să o viziteze. Invitaţii s-au bucurat de toată grija organizatorilor, 

interesaţi să le îmbogăţească cunoştinţele de istorie, de geografie, 

de cultură şi de civilizaţie românească, să-i sprijine în perfecţiona-

rea limbii române, în cunoaşterea vie, prin itinerarii culturale spe-

cifice, a istoriei şi a spaţiului în care aceasta s-a desfăşurat. 

Judeţul Alba a fost gazdă pentru mai multe tabere organi-

zate în diferite localităţi, după cum urmează: 

La Arieşeni în perioada 17-24 iulie 2015, au fost membri 

ai Despărţământului ASTRA „Petre Ştefănucă” Ialoveni – preşe-

dinte Vera Balan din Republica Moldova) (40 pers.).organizată şi 

susţinută de Consiliul Judeţean Alba (preşedinte Ion Dumitrel) şi 

Despărţământul ASTRA „Eugen Hulea” Alba Iulia (preşedinte, 

prof. Oliviu Iacob). De buna desfăşurare a acţiuni s-a ocupat prof. 

Ioan Bâscă (consilier la Consiliul Judeţean Alba), Radu Neag (se-

cretar Despărţământul „Eugen Hulea” Alba Iulia precum şi pr. 

prof. Constantin Muha (director Seminarul Teologic Ortodox „Sf. 

Ioan Iacob” Dorohoi), prof. Parascheva Ţuţurman (Despărţămân-

tul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi). În această perioadă a 

fost făcută o vizită la complexului monahal de la Râmeţ; o dru-

meţie în Cheile Râmeţilor; Râmeţ – Geoagiu de Sus – Stremţ; la 

Alba Iulia – întâlnire la Palatul Administrativ cu oficialităţile ju-

deţului, vizitarea Cetăţii Vauban (Traseul Porţilor Cetăţi; Traseul 

celor trei fortificaţii; Poarta castrului roman), o vizită la Sala Uni-

rii şi Muzeul Unirii; vizită la Sebeş cu vizitarea (casa Blaga, Mu-

zeul orăşenesc, cetatea Sebeşului, cetatea Câlnic, Râpa Roşie). 

Tot în perioada 17-24 iulie 2015, Zlatna a fost gazdă a 

membrilor Societăţii „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, Ucraina 

(45 pers.). conduşi de preşedintele jurnalist Vasile Bâcu. Pe par-

cursul şederii lor aici, au fost făcute vizite la Gheţarului de la Scă-

rişoara; traseul cultural-istoric: Abrud-Câmpeni-Roşia Montană; 

o vizită la Ţebea şi la Muzeul Aurului de la Brad, Cetatea de la 

Deva, Muzeul „Aurel Vlaicu”; pelerinaj la mănăstirile Prislop, 

Cheile Cibului şi „Buna Vestire” Negraia; vizită la Muzeul Etno-

grafic Achim; vizitarea Sălii Unirii din Alba Iulia. Organizatori şi 

susţinători ai acţiuni au fost: Primăria Zlatna (primar Silviu 

Ponoran, viceprimar Nicolae Clonţa) şi Despărţământul ASTRA 

„Ampeia” Zlatna (preşedinte Mircea Gavra, ec. Melania 

Forosigan) şi prof. Areta Moşu (vicepreşedinte ASTRA, preşe-

dinte Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi). 

Despărţământul ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj, prin 

preşedinte prof. Silvia Pop şi vicepreşedinte prof. Ana Hinescu au 

fost gazda membrilor Despărţământului ASTRA „Mihail Emi-

nescu” Străşeni, cu Ansamblul folcloric „Sireţi”, Sireţi, raion 

Străşeni, Republica Moldova (22 pers.) îndrumaţi de prof. Clau-

dia Nestor, în calitate de preşedinte. Duminică 19 iu-

lie, de dimineaţă la Blaj a fost vizitat Muzeul de Isto-

rie „Augustin Bunea”, Biblioteca Municipală şi Ca-

tedrala greco-catolică” Sfânta Treime” iar apoi oas-

peţii s-au deplasat la Zlatna împreună cu un grup de 

astrişti: prof. Ioan Laţiu, dir. adj. Liceul tehnologic” 

T. Cipariu”; fam. Maria şi Gh. Zereş şi fam. vicepri-

marului Poşa Ghe. din Pănade. Aici, după amiază, în 

curtea interioară a Primăriei Zlatna, din iniţiativa des-

toinicului primar Silviu Ponoran s-a desfăşurat prima 

ediţie a Festivalul folcloric estival „Se-ntâlneşte dor 

cu dor”, cu participarea grupurilor folclorice: Liceul 

„Corneliu Medrea” – Zlatna, îndr. prof. Emilia 

Negreu; Ansamblul folcloric al Casei de Cultură 

„Ampelum” – Zlatna cu o suită de jocuri de pe Târ-

nave; tânărul interpret de muzică populară Toma 

Vladimir, de la Şcoala de Artă „Augustin Bena”, îndrumător prof. 

Leontina Fărcaş; Ansamblu de căluşeri din Zlatna, cu jocul 

căluşerilor; Corul „Osana” al Biserici Sf. Spiridon din Her-

ţa-Cernăuţi – Ucraina cu o suită de melodii specific moldove-

neşti; Corul Şcolii generale din Cricău, cu o serie de melodii ro-

mâneşti patriotice; rapsodul Gheorghe Zereş din Pănade care a 

recitat versuri ale poetului Ion Brad şi a interpretat o doină; An-

samblul folcloric „Sireţi”, Sireţi, raion Străşeni – R, Moldova, în-

drumat de prof. Zvetlana Rebeja, a susţinut un recital compus din 

cântece patriotice, imnuri închinate frăţiei şi unirii dintre popoare-

le noastre, oda lui Eminescu, evidenţiindu-se Patricia Cârtansus, 

Chitic Vasile şi Iulian Dumitraş.  

Luni 20 iulie (de Sf. Ilie), grupul din Sireţi face o vizită 

Despărţământului ASTRA Teiuş-Stremţ, preşedinte Florin Bota, 

care îi primeşte cu multă bunăvoinţă făcându-le o donaţie în cărţi, 

apoi continuă la Bucerdea Grânoasă la ştrandul Jakson unde au 

fost primiţi de primarul Ioan Aldea şi pr. Mihai Szilaghi, unde au 

înotat şi au susţinut un micro-spectacol. La întoarcerea în Blaj au 

vizitat statuile corifeilor neamului românesc de pe Câmpia Liber-

tăţii, seara încheindu-se cu un recital de gală în faţa blăjenilor, 

mulţumind sponsorilor care le-a înlesnit această şedere aici: 

Apidava Blaj – Victor Mateş, Montana Popa – Popa Ioan şi 

Agroserv Com – Fleşer Ioan. A doua zi şi-au continuat drumul la 

Sibiu., unde gazdă le-a fost însuşi preşedintele ASTREI, prof. 

univ. dr. Dumitru Acu. 

Aşa s-au încheiat trei săptămâni de trăire românească, s-au 

legat prietenii între astrişti iar amintirile vor dăinui mult timp în 

sufletul tinerilor. 

Ioan MIHĂLŢAN 
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PRIMA EDIŢIE A TABEREI „ACASĂ LA NOI” GÃZDUITÃ DE 

DESPÃRŢÃMÂNTUL ASTRA „VASILE MOGA” SEBEŞ 
 
ecent reactivatul Despărţământ ASTRA „Vasile Mo-

ga” Sebeş a găzduit, în perioada 31 iulie-6 august 

2015, Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească 

„Acasă la noi”, beneficiarii acestui proiect fiind copiii şi tinerii 

din raionul Anenii Noi, coordonaţi de istoricul Octavian 

Zelinski, preşedintele Despărţământului ASTRA „Alexandru 

Boldur” Anenii Noi. 

Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească „Acasă la 

noi”, ediţia iulie-august 2015, a debutat în data de 31 iulie 

2015, cu primirea oaspeţilor, precum şi cu deschiderea festivă 

în Sala Gheorghe Maniu a Centrului Cultural „Lucian Blaga” 

Sebeş, în prezenţa conducerii şi a reprezentanţilor Despărţă-

mântului ASTRA „Vasile Moga” Sebeş, a sprijinitorilor aces-

tui proiect. Cuvântul de bun venit a fost rostit de subsemnatul, 

în calitate de preşedinte al despărţământului, de doamna pro-

fesoară Adina Sorohan (vicepreşedinte al despărţământului), 

de domnul profesor Nicolae Afrapt (membru al despărţămân-

tului) şi de domnul Octavian Zelinski, preşedintele Despărţă-

mântului „Alexandru Boldur” Anenii Noi, care a şi prezentat 

grupul de tineri din raionul Anenii Noi (mai precis din locali-

tăţile Anenii Noi, Chişinău, Varniţa, Ţîntăreni, Gura Bâcului). 

Evenimentul a continuat cu o mică agapă, pe parcursul căreia 

fiecare participant la această tabără de cultură şi civilizaţie ro-

mânească a primit o mică atenţie din partea distinsei doamne 

Liana Goţa, cu vizitarea Galeriilor de Artă Eugen Măcinic şi 

cu o seară românească găzduită de familia Cornel şi Mariana 

Groza.  

A doua zi a Taberei de Cultură şi Civilizaţie Româ-

nească „Acasă la noi” (1 august 2015) a debutat cu un tur al 

oraşului Sebeş, al cetăţii medievale, al Bisericii Evanghelice 

(„bijuteria coroanei”), turnurile de apărare, mănăstirea francis-

cană, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş (unde am fost în-

tâmpinaţi cu multă căldură de directorul acestei instituţii, 

domnul Radu Totoianu) şi Casa Memorială „Lucian Blaga” 

Lancrăm. După o zi călduroasă şi încărcată ne-am răcorit şi re-

laxat la ştrandul Complexului Turistic Elegant, iar seara ne-am 

petrecut-o în compania familiei Groza. 

Cea de-a treia zi (2 august 2015) a debutat cu participa-

rea la Sfânta Liturghie la Biserica Ortodoxă „Învierea Domnu-

lui” din Sebeş, unde am fost întâmpinaţi cu multă căldură de 

credincioşii acestei biserici, care ne-au sprijinit în organizarea 

acestei tabere, precum şi de cei doi preoţi slujitori: Gheorghe 

Crişan şi Ioan Galaţă, care ne-au făcut un mic istoric al acestui 

lăcaş de cult. Ziua a continuat cu vizitarea cetăţii Câlnic, unde 

am fost întâmpinaţi de academicianul Marius Porumb şi de 

doamna Ramona Marincaş, cu vizitarea cetăţii Gârbova, iar 

seara am fost din nou oaspeţii distinsei familii Groza. 

A patra zi (3 august 2015) a debutat cu participarea la 

Sfânta Liturghie la Biserica Greco-Catolică „Sfânta Cruce” 

din Sebeş, unde părintele protopop Florin Gatea ne-a primit cu 

multă căldură, ne-a prezentat biserica şi piaţa Cardinal Ale-

xandru Todea. Ziua a continuat cu o mică excursie în zona 

montană, pe Valea Sebeşului, care a inclus câteva popasuri la 

barajul de la Tău, de la Oaşa, Piatra Jidovului etc., cu o excur-

sie la Râpa Roşie, la gaura hoţilor, iar seara ne-am relaxat cu 

jocuri şi voie bună la stâna familiei Oprean care ne-a pregătit o 

adevărată cină ciobănească. 

Cea de-a cincea zi (4 august 2015) a fost rezervată vizi-

tării oraşului Alba-Iulia, a cetăţii Alba Carolina, a Catedralei 

Romano-Catolice, a Catedralei Reîntregirii, a Muzeului Naţi-

onal al Unirii, a Sălii Unirii, a şanţurilor cetăţii, a Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba. După-amiaza ne-am petrecut-o 

într-un cadru feeric, în curtea Bisericii Evanghelice din Sebeş, 

în compania tinerilor coordonaţi de doamna Ana Maria 

Dahinten care ne-au încântat cu o serie de dansuri tradiţionale 

săseşti şi a Ordinului Scutierilor de Sebeş care ne-au introdus 

în atmosfera medievală a turnirurilor şi a cavalerilor război-

nici, iar seara am fost invitaţii familiei Dahinten. 

A şasea zi (5 august) a debutat cu o excursie la Sibiu, 

capitala ASTREI, unde am fost întâmpinaţi de domnul preşe-

dinte profesor universitar doctor Dumitru Acu care ne-a con-

dus la Palatul Asociaţiunii (astăzi Biblioteca Judeţeană 

ASTRA), la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, prin centrul is-

toric şi Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA. 

După-amiaza ne-am relaxat şi distrat în compania grupului de 

tineri de la Biserica Baptistă Betel din Sebeş, coordonaţi de 

pastorul Claudiu Fechete. 

Ultima zi a Taberei de Cultură şi Civilizaţie Româ-

nească „Acasă la noi” (6 august 2015) a fost rezervată discuţii-

lor finale (feedback), precum şi festivităţii de închidere a eve-

nimentului. Într-un 

cadru emoţionant, 

festivitatea a debutat 

prin cuvântarea sub-

semnatului, în cali-

tate de preşedinte al 

Despărţământului 

ASTRA „Vasile 

Moga” Sebeş şi a 

continuat cu prezen-

tarea rezumativă a 

taberei realizată de 

Gabriela Nisipeanu 

şi de tinerii oaspeţi 

din Republica Mol-

dova, membră a 

Despărţământului 

R 
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ASTRA „Vasile Moga” Sebeş, cu prezentarea impresiilor de 

către Octavian Zelinski, preşedintele Despărţământului 

ASTRA „Alexandru Boldur” Anenii Noi şi de către Ioan 

Opincariu, secretarul Despărţământului ASTRA „Vasile Mo-

ga” Sebeş. Tinerii din Republica Moldova, secondaţi de un 

grup de tineri instruiţi de doamna Corina Ofelia Corpodean şi 

de domnişoara Melisa Piţu, au ţinut să ne ofere un scurt mo-

ment artistic care nu a făcut altceva decât să ne dovedească în-

că odată că aparţinem aceluiaşi neam, că vorbim aceeaşi limbă 

şi că spiritul autentic românesc va dăinui prin aceşti tineri ex-

cepţionali. Festivitatea s-a încheiat cu premierea participanţi-

lor la această ediţie a Taberei de Cultură şi Civilizaţie Româ-

nească „Acasă la noi”, a organizatorilor, precum şi a sponsori-

lor, cărora organizatorii le-au pregătit şi o mică şi modestă 

atenţie. După-amiaza ne-am petrecut-o, din nou, în compania 

distinsei familii Groza şi a familiei Klett care i-au făcut pe ti-

nerii din Republica Moldova, pe întreg parcursul taberei, să se 

simtă într-adevăr „acasă la noi”. Seara, prin bunăvoinţa distin-

sei doamne Liana Goţa, ne-am putut permite şi organizarea 

unei mici petreceri de rămas-bun, unde jocul şi voia bună 

ne-au însoţit.  
Vineri dimineaţa, cu un profund sentiment de regret în 

suflet, ne-am despărţit de fraţii noştri din Republica Moldova, 

care au luat drumul casei, sentimentul pe care l-am avut după 

acest moment fiind acela că tinerii au plecat împliniţi şi satis-

făcuţi de şederea la Sebeş şi că am închegat o puternică legătu-

ră de prietenie cu aceştia. 

Este mai mult decât evident faptul că toate acestea nu 

se puteau realiza fără sprijinul unor oameni inimoşi, care s-au 

implicat, fără nici o rezervă, în organizarea acestui eveniment. 

Ne revine plăcuta sarcină de ai menţiona şi de a le mulţumi şi 

pe această cale următorilor: SC. Elis Pavaje-Petreşti. SRL, SC. 

Kronospan Sebeş. SRL, SC. Alpin 57 Lux. SRL, SC. Beneti. 

SRL, SC. Miva-Construct. SRL, SC. Arena Bike. SRL, SC. 

Foto Pronto. SRL, SC. Sibaris. SRL, SC. Pavel Pam. SRL, 

Complexul Turistic Elegant, Parohiile Ortodoxe I şi II (Biseri-

ca „Învierea Domnului” Sebeş), Delia Crişan, Cornel Bogdan, 

Samuel Ştefan, Maxim Morariu, Petre Pienariu, Eugen 

Măcinic, Claudiu Fechete, Gheorghe Crişan, Ioan Galaţă, 

Cosmin Piţu, Marcel Jardă, Pavel Opincariu. Apoi, mulţumiri-

le noastre se îndreaptă spre familia Cornel şi Mariana Groza 

care ne-au găzduit pe întreg parcursul taberei, familiei Klett şi 

familiei Dahinten. În calitate de preşedinte al Despărţământu-

lui ASTRA „Vasile Moga” Sebeş îmi revine plăcuta datorie 

de a-i menţiona şi pe cei care mi-au dat concursul şi m-au aju-

tat în organizarea acestui eveniment, asigurându-i de prietenia, 

respectul şi preţuirea mea: Ioan Opincariu (secretarul despăr-

ţământului), Gabriela Nisipeanu (membră a despărţământu-

lui), Mariana Adriana Dahinten (membră a despărţământului), 

Adina Sorohan (vicepreşedinta despărţământului) şi Nicolae 

Afrapt (membru al despărţământului). 

Pentru Despărţământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeş 

şi pentru conducerea acestuia a fost o onoare să îi primim pe 

tinerii noştri din Basarabia, să le arătăm ce înseamnă Româ-

nia, ce înseamnă oraşul Sebeş pe harta ţării, precum şi locurile 

frumoase pe care noi le puteam prezenta. Credem că prezenţa 

lor în România, la Sebeş, nu face decât să demonstreze încă 

odată că aparţinem aceluiaşi neam, că vorbim aceeaşi limbă şi 

că întotdeauna, indiferent de condiţiile istorice, fraţii s-au aju-

tat şi s-au îndrăgit. Vivat, crescat, floreat ASTRA! 

Mihai-Octavian GROZA 

 

MULŢUMIM, ASTRA! 
 

acanţa părea a fi plictisitoare, până în ziua când am 

aflat că v-om avea parte de o mică călătorie în Româ-

nia împreună cu alţi colegi de-ai mei. Eram confuză 

când auzisem ca v-om face parte în cadrul proiectului „Acasă 

la noi”, cel puţin îmi era plăcut ştiind că, noi, cei din Basara-

bia, le vom împărtăşi fraţilor noştri de peste Prut, cântece şi 

balade naţionale. Grupul nostru folcloric se numea „SIRET”, 

care provine de la denumirea satului în care locuim. Plini de 

energie pozitivă şi multe cântece populare am pornit la drum. 

Când am trecut Prutul, am cântat, am chiuit şi am ţipat de feri-

cire. Prima oprire a fost Iaşul, acolo am fost întâmpinaţi de 

Doamna Areta Moşu, preşedinta ASTREI pe ţară, o doamnă 

tare drăguţă şi grijulie. În Iaşi am avut ocazia să facem cunoş-

tinţă cu vicepreşedintele Iaşiului şi să-i delectăm auzul cu câ-

teva cântece populare. Tot acolo în incinta primăriei am ascul-

tat şi ceva din istoria Iaşiului, iar Doamna Areta ne-a povestit 

ce reprezintă de fapt ASTRA. Nu am zăbovit mult în Iaşi, dar 

n-am plecat de acolo fără câteva ghiduri. A doua destinaţie a 

fost Blajul, acolo am ajuns noaptea, iar dimineaţa am mers 

spre Zlatna, acolo am fost aşteptaţi de un public numeros. 

Acolo am făcut cunoştinţă cu doamna Silvia Pop, o doamnă 
plină de energie şi viaţă. Tot în Zlatna am cântat şi am recitat 

toate baladele, cântecele şi poeziile pe care le ştim. În urmă-

toarea zi am revenit în Blaj, acolo am vizitat Muzeul de Istorie 

din Blaj şi am mai bucurat publicul cu câteva cântece. Ultime-

le două zile le-am petrecut în Buzău, am vizitat copiii la o 

şcoală de vară, primăria am văzut-o şi am mulţumit primarului 

de acolo prin cântec şi joc. Cinci zile, dar atâtea locuri văzute, 

atâtea activităţi s-au petrecut, atâtea lucruri am făcut, n-am 

avut timp liber deloc, aveam impresia că am stat o lună de zi-

le. Am trecut şi pe la Cheile Bicazului, am văzut Carpaţii, ba 

chiar am avut ocazia să vedem o mină de aur adevărată, sa in-

trăm în ea. Este vorba despre Roşia Montană, am ajuns la 100 

metri sub pământ, am vizitat Câmpia libertăţii din Blaj, am vi-

zitat Sibiul, am rămas plăcut impresionată în urma vizitei fă-

cute la Muzeul Naţional ASTRA şi Biblioteca ASTRA. Sibiul 

m-a fascinat cu totul, prin străzile şi casele vechi, cetăţile şi 

monumentele. În Buzău am vizitat cascada, care înainte se 

numea „Urlătoarele”, am vizitat o rezervaţie naturală de 

zimbri, toate acestea datorită doamnei Corina Sporea Bărăgan. 

Am fost la Castelul Peleş, demult visam să văd cum trăiau re-

gii de pe vremuri, am vizitat şi Braşovul, care la fel ca şi Sibi-

ul, mi-a rămas în amintire, străzi pavate, cetăţi vechi, case, pa-

re că te afli în trecut, da, e Hollywood-ul din România, dar e 

un Hollywood mai vechi. Aici în Braşov am vizitat prima 

şcoală românească, ne-am ridicat cu telecabina în munţi şi am 

văzut şi Biserica Neagră. Cei de la Asociaţiunea Transilvană 

au avut grijă şi de odihna noastră, am fost la piscine, am fost 
hrăniţi pe cinste. Spre final am fost şi premiaţi cu diplome. Le 

mulţumim din suflet şi abia aşteptăm să-i vedem şi vara viitoa-

re.  

Laura IGNAT 
Sireţi, raionul Străşeni, Republica Moldova 

V 
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TABĂRĂ DE VIS LA ARIEŞENI 
 

u sprijinul Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi 

Sport Alba în colaborare cu ISJ Alba, un grup de 

elevi din judeţul Alba, proveniţi din centre de îngri-

jire socială, asociaţii, case de tip familial, din familii defa-

vorizate din punct de vedere financiar, au beneficiat în pe-

rioada 9-14 august 2015 de o tabără gratuită la Arieşeni. 

Sub atenta supraveghere şi îndrumare a cadrelor di-

dactice însoţitoare, precum şi a directorului de tabără, elevii 

au desfăşurat activităţi deosebit de atractive şi educative.  

Cu rucsacul în spate 

au călătorit pe cărări de 

munte până la Cascada Vâr-

ciorog, Cascada 

Pătrăhăiţeşti, Groapa Rugi-

noasa, Muzeul etnografic şi 

Gheţarul de la Scărişoara. 

Cu prilejul drumeţiilor, ele-

vii au străbătut satele de 

munte şi au aflat despre via-

ţa şi activitatea moţilor care 

şi-au păstrat nealterate obi-

ceiurile şi tradiţiile strămo-

şeşti, demonstrând vizitato-

rilor că veşnicia s-a născut şi 

dăinuie la sat. 

Acolo, în Arieşeni, aceşti elevi şi-au luat o porţie de 

sănătate şi au trăit clipe de neuitat. Au băut apă din izvoare-

le nesecate, au inspirat aer ozonat din pădurile de brad şi au 

admirat minunatele privelişti. Ce poate fi oare mai frumos 

decât să te afli într-o pădure de brad care cu siluetele zvelte 

şi înalte parcă ar vrea să spintece cerul, iar apoi să te 

binecuvinteze cu răcoarea şi mireasma de răşină. S-au sim-

ţit la Arieşeni ca într-un colţ de rai.  

Întâlnirile între elevi au avut tema PRIETENIA. Aşa 

si-au făcut noi prieteni elevii din Asociaţia Izvorul Tămă-

duirii – Alba, Casa de tip familial Sf. Ioan Botezătorul – 

Aiud, Casa de tip familial Sf. Mucenic Ciprian – Ocna Mu-

reş, Centrul de zi al Asociaţiei A.P.V.C.D. Familia 2004 – 

Blaj, Şcoala Gimnazială Singidava – Cugir, Colegiul Naţi-

onal I.M. Clain – Blaj, Şcoala Gimnazială Nr. 2 – Sebeş în-

soţiţi de profesorii: Cârnaţ Mona Carmen, Balu Rodica, 

Ciucur Sânza, Koppahdi Gyohgyi, Petruţiu Niculina, Dan 

Maria, Lazăr Daniela 

Au învăţat să se gospodărească singuri, iar în înche-

iere au prezentat un bogat program cultural-artistic. 

Cu siguranţă tabăra de la Arieşeni a fost un prilej de 

odihnă şi recreere pentru copii şi va rămâne o experienţă de 

neuitat şi cea mai frumoasă amintire din vacanţa mare. 

Câteva impresii ale elevilor de la Casa de Tip Fami-

lial „Sfântul Ioan Botezătorul” Aiud: 

Cristea Lucreţia: Mie mi-a plăcut în aceasta tabără 

că am văzut şi învăţat lucruri noi de care nu ştiam şi poate 

în viitor îmi vor fi de folos. A fost cea mai frumoasa tabără 

de până acum! 

Vulcu Andreea: Mi-a plăcut în tabără, chiar dacă a 

fost foarte mult de mers pe jos, dar a meritat pentru că am 

văzut peisaje frumoase, am cunoscut alţi copii şi ne-am îm-

prietenit. 

Voina Alexandru: Eu am fost fericit ca m-am jucat 

cu alţi băieţi mai mari, am fost pe munţi şi am văzut Gheţa-

rul de la Scărişoara şi Groapa Ruginoasă. 

Jivin Luciana: Mi-a plăcut de doamna director Că-

lina şi o iubesc pentru că s-a jucat cu mine, mi-a plăcut 

foarte mult în tabără pentru că mi-am făcut prieteni şi mai 

vreau să vin aici. 

Prof. Daniela Lazar: 

Vă mulţumesc doamna direc-

tor pentru colaborarea avută 

şi în mod deosebit pentru im-

plicarea dumneavoastră în 

activitatea desfăşurată în ta-

băra Arieşeni. 

Prof. Koppandi 

Gyongyi, Casa de tip familial 

Sf. Mucenic Ciprian – Ocna 

Mureş: Tabăra aceasta ne-a 

oferit şansa de a ne face prie-

teni noi, să cunoaştem nişte 

oameni minunaţi, ne-am îm-

bogăţit cunoştinţele, am avut 

şansa de a vizita locuri su-

perbe, pe care, din păcate, rar avem ocazia de a le vedea. 

Pe lângă zilele minunate în care am făcut drumeţii, am pe-

trecut împreună o seara minunată, un mic spectacol de ca-

re ne-am bucurat toţi. Mulţumim tuturor celor care au fă-

cut posibilă această tabără frumoasă. Sper ca şi la anul să 

ne putem vedea. Doamna director Calina, mulţumim din 

suflet ca ne-aţi însoţit peste tot şi v-aţi implicat sufleteşte în 

toate activităţile. Vă dorim toate cele bune, sănătate şi bu-

curie alături de cei dragi! 

Sticlaru Ioana, Stoica Mădălina, Stoica Alexandra, 

Cordoş Gesica, Coardă Patricia, Cordoş Sergiu, Szekeli 

Denisa, Coardă Sergiu, Muscă Cristian, Coşerean Adrian, 

Centrul de zi al Asociaţiei A.P.V.C.D. Familia 2004 – Blaj, 

însoţiţi de doamna profesor Cârnaţ Mona Carmen: am vizi-

tat obiectivele turistice din Apuseni(am fost însoţiţi de 

domnul doctor Ciubotărescu în Gheţarul de la Scărişoara), 

am admirat în satul Şteu culoarul de zada, am mâncat fruc-

te de pădure culese de noi, am văzut oameni la cositul fâ-

nului, trasul lemnelor din pădure, gaterul pentru cherestea, 

am văzut pârtia de schi de la Vârtop. Pe toată perioada şe-

derii în tabără Dumnezeu a fost alături de noi cu mult soa-

re şi aer curat. Am învăţat să trăim într-un mediu curat şi 

sănătos desfăşurând acţiuni de ecologizare în zona terenu-

lui de joacă. Am renunţat pentru o săptămână la tabletă, 

televizor şi unii dintre noi la telefon. În jurul focului de ta-

bără am cântat La revedere, tabără dragă! pe versurile 

doamnei Mona Cârnaţ. Ne-am simţit bine în tabără, totul a 

fost minunat şi mulţumim tuturor care s-au implicat pentru 

organizarea acestei tabere.  

Prof. înv. primar, Călina COMŞA 
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LANSARE DE CARTE 
 

n cadrul Cercului ASTRA Ion Bianu 

din Valea Lungă, a avut loc în luna iu-

lie 2015, lansare de carte. Autorul căr-

ţii Meşteri populari de pe Târnave şi Se-

caş este domnul Mihălţan Ioan, care a 

realizat albumul cu sprijinul financiar şi 

de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba prin intermediul Centrului de Cul-

tura Augustin Bena. Albumul a văzut ti-

parul la Editura ALTIP, Alba Iulia, 2014. 

Prezenţi la această activitate au 

fost membri Astra din localitate în frunte 

cu domnul primar, Vasile Puşcă, doamna 

Silvia Pop, preşedinta Despărţământului Timotei Cipariu Blaj, 

Rică Roman, redactor la ziarul Unirea, cadre didactice, bibliote-

cari, elevi, cetăţeni ai comunei. 

Volumul inventariază tot ceea ce astăzi se mai păstrează 

în domeniul meşteşugurilor populare tradiţionale din Podişul Târ-

navelor. Fiecare meşteşug este 

descris cu un text îmbrăcat în ter-

termeni de specialitate şi însoţit 

de fotografii.  

Răsfoind paginile cărţii 

am găsit nume cunoscute care în-

că mai practică meşteşuguri: Cos-

tea Ana, Corfar Sofia, Sacaci 

Ana, Şovrea Maria – ţesătoare; 

Ivaşca Elena – ţesătoare, păstrător 

şi rapsod popular; Laţiu Petru, 

Mihai Maria – cojocar; Mija Va-

sile – meşter în confecţionarea 

hurloiului; Moldovan Dumitru şi Gligor – meseriaş în prelucrarea 

fierului şi tăierea artistică din tablă zincată. 

Felicitări meşterilor, felicitări autorului! 

Prof. Călina COMŞA,  
preşedinta ASTRA Valea Lungă 

 

FIII SATULUI – CENADE 
 
ucuria revederii meleagurilor natale a fost ocazionată de 

sărbătoarea Fiii satului, ediţia a IV-a, desfăşurată în data 

de 23 august 2015, la Cenade, eveniment organizat de 

Primăria Cenade, Consiliul Local, Cenade, Consiliul Judeţean, 

Alba şi Cercul Astra, „Ion Agârbiceanu”, Cenade.  

Am trăit din nou bucuria reîntâlnirii, moment ce ne-a um-

plut inimile de dragoste, nostalgie şi mulţumire. Timpurile şi 

drumurile vieţii ne-au îndepărtat unii de alţii, dar iată că am avut 

prilejul, special organizat pentru sufletele noastre, să revedem 

oameni şi locuri, să depănăm amintiri.  

Mottoul manifestărilor noastre este „Veşnicia s-a născut la 

sat”, vers ce-i aparţine poetului Lucian Blaga, vers care ne dă cu-

raj să sperăm, să visăm, să credem că satul românesc nu va pierii. 

Am avut fericita ocazie să ne reunim, să ne revedem cu 

cei care au văzut lumina zilei la Cenade, veniţi din diverse părţi 

ale ţării, mândri că trăim în acest colţ de rai, în armonie şi bună 

înţelegere, făcând ca viaţa de la ţară să fie cu adevărat o viaţă 

frumoasă. Fiii satului plecaţi pentru realizarea unor visuri, pentru 

dezvoltarea profesională au revenit la vatra străbună, la rădăcina 

care îi hrăneşte, îi dezvoltă, îi face puternici pentru a rezista într-o 

lume zbuciumată, îi pune în comuniune cu înaintaşii.  

Mesajul nostru, celor de acasă, pentru ei a fost ca cei ple-

caţi să se reîntoarcă în sânul satului natal care i-a format, să nu la-

se satul românesc pustiu, să-i redea viaţa de odinioară, cu uliţele 

satului pline de viaţă, de râsetele şi chiotele vesele ale copiilor, 

împreună să-i redăm frumuseţea prin păstrarea tradiţiilor şi obice-

iurilor româneşti. Aici ne vom găsi cu toţii pacea şi liniştea sufle-

tească. Manifestarea a început cu participarea tuturor la slujbele 

religioase ţinute în bisericile din sat, continuând de la ora două cu 

manifestarea artistică. Evenimentul a fost deschis de primarul 

comunei, Ilie Neamţu, care a adresat un cuvânt de bun venit. De-

putatul Clement Negruţ, prezent la sărbătoarea noastră, a salutat 

întreaga adunare. Preşedinta Cercului Astra Cenade, prof. Breaz 

Livia, a prezentat un mesaj de suflet tuturor celor prezenţi, susţi-

nând ideea că viaţa la ţară merită a fi trăită frumos. 

Alături de fiii comunei, s-au alăturat alţi oameni dragi din 

alte localităţi, preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Dumitrel, 

primarii din comunele vecine: domnul primar, Vasile Puşcă, din 

Valea Lungă, doamna primar, Lenuţa Aldea, din Cergău Mare, 

doamna primar, Lenuţa Bubur, Crăciunelu de Jos, dar şi reprezen-

tanţi ai Despărţământului Astra „Timotei Cipariu”, Blaj, doamna 

Ana Hinescu, domnul Ioan Mihălţan şi ziaristul Aurel Roman. 

La acest eveniment au fost evidenţiate familiile care au 

împlinit cincizeci de ani şi.., de căsătorie, oferindu-le o diplomă şi 

un cadou, semn de recunoştinţă, din partea Primăriei şi a Consili-

ului Local, Cenade. De asemenea au fost acordate diplome de ce-

tăţeni de onoare tuturor primarilor şi viceprimarilor care au acti-

vat în comuna noastră de-a lungul timpului. A fost acordată o di-

plomă de excelenţă, doamnei educatoare, Banciu Lucreţia, pentru 

întreaga activitate în folosul comunei la Grădiniţa Cenade, cu pri-

lejul ieşirii la pensie, semn de recunoştinţă şi respect.  

Programul artistic a debutat cu Grupul folcloric „Datini”, 

din Cenade, condus de prof. Breaz Livia, grup format din eleve şi 

foste eleve ale Şcolii Gimnaziale, „Ion Agârbiceanu”, Cenade, ca-

re ne-au prezentat un colaj de cântece populare, acompaniamentul 

grupului a fost asigurat de prof Blaga Ilie, Vistian Haneş, Lauren-

ţiu Zudor şi domnul Sinel. Ne-au bucurat sufletul câteva tinere ta-

lente locale, fiice ale satului: Breaz Dariana, Buta Liliana, Dorr 

Ana Maria, Marinca Denisa, Fleşeru Alina şi Blaga Adriana, care 

au interpretat frumoase melodii. Cele mai mici eleve ale şcolii 

noastre au prezentat un joc, jieneasca fetelor, pregătite de prof. 

Blaga Ilie. Pe parcursul zilei au urcat pe scena din Cenade artişti 

consacraţi. Ansamblul Augustin Bena cu solistele: Dorina Nariţa, 

Roxana Reche şi Floricica Moga. O reală plăcere a fost să o as-

cultăm pe tânăra şi talentata Ina Todoran. Reta Rus ne-a încântat 

cu un frumos repertoriu iar Mirela Mănescu Felea, a creat o at-

mosferă minunată prin prezenţa ei în mijlocul cetăţenilor. Narcisa 

Luncan Şimon, şi ea fiică a satului, a continuat cu jocul şi voia 

bună. Domnul, Eugen Mihăilă, a bucurat publicul cu un bogat re-

pertoriu pană la lăsarea serii, când evenimentul s-a încheiat cu un 

superb foc de artificii şi cu dorinţa tuturor de a ne revedea cât mai 

curând. 

Mulţumim pentru aceasta reuşită sărbătoare primarului, 

care a depus neobosite eforturi de a organiza, autorităţilor locale 

şi judeţene care ne-au sprijinit şi datorită cărora putem vedea chi-

pul nou al satului, un sat înfloritor şi prosper. 

Prof. Livia BREAZ 
Preşedinta Cercului Astra, Cenade  

Î 
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ZILELE DE SĂRBĂTOARE ALE SATULUI BIIA,  

EDIŢIA A XIII-A, 6-7 SEPTEMBRIE, 2015 
 
ea de-a XIII-a ediţie a Zilelor de săr-

bătoare ale satului Biia a unit un nu-

măr mare de biieni, dar şi oaspeţi ai 

acestora, pe meleagurile satului aflat 

între cele şapte coline.  

Sâmbătă, 5 septembrie 2015, înainte 

de ora 9, noi, organizatorii manifestării cultu-

rale de la Biia, am întâmpinat cu mare drag 

primii oaspeţi, veniţi de departe, ing. Ioan To-

doran (85 de ani) din Braşov şi col.(r) 

Cheslerean Nicolae (91 de ani) din Bucureşti. 

Apoi au venit, rând pe rând, biienii plecaţi în 

întreaga ţară împreună cu neamurile rămase în 

sat, precum şi oaspeţii dragi care au mai fost 

şi la ediţiile precedente sau au venit pentru prima dată la Biia. 

La ora 9.00 a început Adunarea generală a Asociaţiei 

„Fiii satului Biia”, unde dl Ioan Biianu, preşedintele Asociaţi-

ei, a urat bun venit celor prezenţi, a prezentat programul celor 

două zile de sărbătoare ale satului şi documentele Asociaţiei, 

care an de an se găsesc în paginile revistei „Cronica de la Bi-

ia”. A supus la vot documentele Asociaţiei fiind votate în una-

nimitate. A propus un moment de reculegere pentru biienii 

trecuţi la cele veşnice. A cerut biienilor să caute o locaţie pen-

tru construirea unui muzeu al satului – o gospodărie ţărăneas-

că cu casa din lut şi nuiele, cu toate cele aparţinătoare unei 

vechi gospodării. A dat apoi cuvântul: dlui Florin Mărginean – 

vicepreşedintele Asociaţiei, dlui Liviu Sâmbotin – prof. 

univ.dr; dlui prof. univ. dr. Vasile Frăţilă, Timişoara, dlui Ioan 

Horşia – primarul comunei Şona, dnei Silvia Pop – preşedinta 

Despărţământului „Timotei Cipariu” Blaj, preoţilor – Dumitru 

Frăceaşi Lucian Feşteu, dlui Nicolae Sabău – preşedintele 

Fundaţiei „Ioan Sălcudean”, dnei Maria Suciu – preşedinta 

Cercului ASTRA „Ion Bianu” Biia, colonelului(r) Cheslerean 

Nicolae, dlui Todor Blaga – custodele Expoziţiei etnografice, 

dnei prof. dr. Luminiţa Cornea, din Sfântu Gheorghe, preşe-

dinta Despărţământului Covasna-Harghita, prezentă pentru 

prima oară la Biia după 43 de ani, consilierului local Emil 

Bărbat.  

După terminarea Adunării generale, dl Ioan Biianu a 

invitat pe cei prezenţi la Expoziţia de fotografie a dnei ing. 

Elena Biianu şi a expoziţiei meşteşugăreşti a Elenei Burja.  

 
Expoziţia fotografică a cuprins imagini deosebite din 

natură, fotografiate în Elveţia – Alpii elveţieni şi Croaţia – 

Parcul Naţional Plivice, care au încântat privirile publicului 

prin claritate, culoare, expresivitate. O realizare tehnică de no-

ta 10! 

Expoziţia meşteşugărească a Elenei Burja a pus în va-

loare tradiţia satului nostru cuprinzând ţesături realizate la 

Clasa de cusut şi ţesut tradiţional. A fost vizitată şi Expoziţia 

etnografică (custode Todor Blaga) amenajată într-o sală speci-

ală a Sălii de sport. 

Asociaţia „Fiii satului Biia” a oferit o masă cu produse 

tradiţionale şi ecologice, după care a avut întâlnirea generaţiei 

1966. De la ora 14,00 au avut loc manifestările sportive pe te-

renul de sport din Cioara, unde majoritatea participanţilor au 

fost tinerii din Biia şi localităţile învecinate, în timp ce oaspeţii 

cei mai în vârstă au făcut vizite la neamuri sau la cunoştinţele 

din sat.  

Seara, la ora 17,30, la Biblioteca Fundaţiei „Ioan Săl-

cudean” au avut loc: dezvelirea bustului – Ioan Sălcudean; 

prezentarea revistei „Cronica de la Biia” şi prezentarea volu-

mului „Ion Brad, de la Pănade la Blaj”, Editura „Buna Vesti-

re” Blaj – 2014, o antologie lirică de Dan Mircea Cipariu. 

La dezvelirea bustului a avut loc o slujbă de pomenire a 

dlui Ioan Sălcudean, cel care va rămâne mereu în sufletul 

biienilor pentru grija sa de a ridica satul natal la un nivel euro-

pean, spre a deveni un model pentru majoritatea satelor din 

România. 

Pentru evocarea personalităţii dlui Ioan Sălcudean au 

luat cuvântul: Nicolae Sabău – preşedintele Fundaţiei; prof. 

univ. dr. Ion Buzaşi, ing. Ioan Biianu – preşedintele Asociaţi-

ei”Fiii satului Biia”, ing. Simion Sabău – nepot al dlui Sălcu-

dean Ioan, ing. Vasile Joantă, scriitorul Ioan Popa,prof. univ. 

dr. Vasile Frăţilă, ing. Florin Mărginean, preotul catolic Zaha-

rie Pintea. 

Au fost prezenţi la dezvelirea bustului dlui Ioan Sălcu-

dean: neamurile, prietenii, fii ai satului Biia, precum şi oameni 

politici, ca deputatul PNL Dan Simetru, Teban Adrian Ovidiu 

– primarul Cugirului, Josan Mihai Horaţiu, primar al Aiudului 

şi Ilie Frăţilă primarul comunei Sâncel. 

Asociaţiunea Transilvană Pentru Literatura Română şi 

Cultura Poporului Român a fost reprezentată prin: Silvia Pop, 

Ana Hinescu, Ioan Popa, Pusa Popa, Ioan Pop, Aurel Roman, 
Ioan Mihălţan – Despărţământul „Timotei Cipariu”Blaj; Mi-

hai Buia, Torica Buia –Cercul ASTRA Sâncel; Maria Zereş, 

Gheorghe Zereş şi Marioara Orian – Cercul ASTRA Pănade; 

Mărioara Bercea – cercul ASTRA Valea Lungă; Luminiţa 

Cornea – preşedinta Despărţământului Covasna-Harghita. 

C 
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După dezvelirea bustului, în sala bibliotecii Fundaţi-

ei”Ioan Sălcudean”, toţi participanţii la manifestarea culturală 

au avut plăcerea de a asculta frumoasa prezentare a revis-

tei”Cronica de la Biia”, Nr. 9, Editura ARTPRESS Timişoara, 

prezentare făcută cu mare artă de doamna Silvia Pop – preşe-

dinta Despărţământului „Timotei Cipariu” Blaj, care a adus 

laude organizatorilor evenimentului cultural – Zilele satului 

Biia, fondatorilor revistei şi colectivului de redacţie. A făcut 

aprecieri şi asupra expoziţiei fotografice a dnei Elena Biianu, 

care în fiecare an aduce la Biia imagini deosebite din natură 

din diverse locuri de pe glob dând posibilitatea celor mai mulţi 

vizitatori ai expoziţiei să ajungă măcar cu gândul pe acele me-

leaguri prezentate atât de frumos în expoziţiile fotografice. 

 
Despre revistă au mai vorbit: Ioan Biianu – care a avut 

un rol deosebit în realizarea coperţilor revistei şi a editării 

acesteia, Ana Hinescu – vicepreşedinta Despărţământului 

„Timotei Cipariu” Blaj, scriitorul Ioan Popa, Maria Suciu – 

redactorul şef al revistei, Matei Rovin – directorul Şcolii Gim-

naziale Şona, ing. Aurel Dulău – redactor şef-adjunct al revis-

tei. 

Concurând parcă cu dna Silvia Pop – preşedinta Des-

părţământului „Timotei Cipariu” Blaj, dna prof. dr. Luminiţa 

Cornea – preşedinta Despărţământului Covasna-Harghita (ca-

re a copilărit la Biia, tatăl ei fiind preotul satului Biia în pe-

rioada 1962-1970) a făcut o minunată prezentare a antologiei 

lirice a lui Dan Mircea Cipariu – „Ion Brad, de la Pănade la 

Blaj” clasificând poeziile după anumite teme, desprinse din 

conţinutul plin de dor faţă de mamă sau locurile natale ale ma-

relui poet de pe valea Târnavei Mici. A fost o adevărată lecţie 

de limba română, lecţie pe care de multe ori cu drag o savu-

ram la prezentările făcute de prof. univ. dr Ion Buzaşi sau 

prof. Silvia Pop.  

O prezenţă dragă la seara literară a fost sora scriitorului 

Ion Brad, care cu emoţii mari a ascultat frumoasa prezentare a 

antologiei lirice, dăruindu-i dnei prof. dr Luminiţa Cornea, ca 

recunoştinţă, un exemplar al volumului „Ion Brad – de la Pă-

nade la Blaj”. 

Seara literară s-a încheiat cu un pahar de vin, suc şi 

plăcinte, oferite de familia Sabău, gazda evenimentului cultu-

ral literar. 

6 septembrie 2015. A doua zi de sărbătoare a satului 

Biia a avut următorul program: 
- Orele 9-12 Participarea la slujba religioasă săvârşită 

de preoţii: Dumitru Frăcea şi Lucian Feşteu; 

- Ora 16,00 Spectacol folcloric. 

La slujba religioasă alături de fiii satului au fost pre-

zenţi: Ion Dumitrel – preşedintele Consiliului Judeţean Alba, 

Sorin Bumb – administrator public al Consiliului Judeţean Al-

ba, Gheorghe Poşa – viceprimarul comunei Şona. 

La finalul slujbei religioase a avut loc parastasul de 

pomenire a biienilor trecuţi la cele veşnice, apoi preotul paroh 

Lucian Feşteu a anunţat prezenţa în biserică a celor amintiţi 

mai sus şi a dat cuvântul: dlui Ion Dumitrel, Gheorghe Poşa, 

Ioan Biianu, colonelului(r) Nicolae Cheslerean, Nicolae Sa-

bău, Emil Bărbat şi înv. Mărioara Bercea. Toţi şi-au exprimat 

părerea privitoare la realizările satului Biia şi ajutorul primit 

din partea Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Şona, a spon-

sorilor şi contribuţia oamenilor din sat la realizarea obiective-

lor Asociaţiei. 

Ora 16. Spectacolul folcloric, organizat de Vasile şi 

Elena Burja, a fost susţinut de: 

Grupul vocal-bărbătesc Biia – instructor, prof. Todor 

Blaga; solista de muzică populară Marinela Baba; grupul in-

strumentist „Dor de pe Târnave” – soliste Raluca Dulău – cla-

sa. a VII-a, Adelina Petric – clasa a XII-a, Dancu Mădălina – 

clasa a VII-a, Dulău Andreea – studentă, Ioan Dancu din Biia; 

Ansamblul de dansuri „Pe uliţa satului“, coordonat de Elena 

Burja; soliştii de muzică populară Ina Todoran şi Tudor 

Furdui; Ansamblul folcloric „Stejarul“ împreună cu solista de 

muzică populară Andreea Anghel, din Sebeşel, jud. Alba, in-

structor – coregraf Sorica Fărcaş; Purtata fetelor de la Biia, in-

structor Elena Burja, rapsodul popular Gheorghe Zereş, solista 

de muzică populară Cornelia Goţea. Spectacolul a fost înche-

iat de formaţia „Păltiniş” din Sibiu, cu Ioan şi Doiniţa 

Sâmbotin, domnul Ioan având rădăcinile în satul Biia.  

  

 
Spectacolul a fost filmat de TV-AS Târnăveni, căreia îi 

mulţumim din suflet. 

Ziua s-a terminat cu o masă dată tradiţională oferită de 

Asociaţia „Fiii satului Biia” oaspeţilor, grupurilor folclorice şi 

formaţiilor participante la spectacol.  

Au fost două zile minunate, la care numărul participan-

ţilor a depăşit cu mult ediţiile precedente. 

La mulţi ani, Biia! 

Prof. Maria SUCIU 
Preşedinta Cercului ASTRA „Ion Bianu” Biia 
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„PEANA” – CUNUNĂ DIN SPICE DE GRÂU 
 

rima lună a verii, luna „iunie”, este cea mai frumoasă şi re-

uşită dintre toţi fraţii ei, pentru că „iulie” arde şi frige, „au-

gust” coace şi pârjoleşte. 

Dar până atunci, luna „iunie” ne aşteaptă cu zile pline de 

soare fraged, dimineţi răcoroase şi seri parfumate cu flori de tei, 

din care cauză este numită, luna copiilor, „ceata de îngeri” lăsată 

de Dumnezeu pe pământ; este luna cireşelor, a fluturilor şi a tran-

dafirilor dar mai ales luna nopţii de Sânzâiene când fetele se scal-

dă în rouă ca să fie mai frumoase iar ierburile de sănătate capătă 

puteri nemărginite. La Sânzâiene ierburile şi vieţuitoarele se 

schimbă şi vestesc întoarcerea mersului timpului, cucul se opreşte 

din cântat, păsările cântătoare îşi domolesc trilurile, frunza se în-

toarce iar holdele dau în pârgă vestind apropiatul seceriş. Multe şi 

frumoase sunt datinile şi obiceiurile bunilor şi străbunilor noştri 

de la ţară în legătură cu secerişul.  

În primul rând, se ştie că pentru ţăranii noştri apropierea 

secerişului aduceau o adevărată sărbătoare. Se pregăteau din timp 

pentru ziua când, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, intrau în holde-

le ce se legănau în vânt de greutatea rodului bogat, ce trebuiau 

să-l dea bunilor gospodari, răsplătindu-le în felul acesta, munca 

depusă pentru a obţine roade bogate. 

 
foto 1 – obicei folcloric „secerişul” 

 

Întreaga gospodărie era pregătită pentru această sărbătoa-

re; se curăţau hambarele, coşurile, şura, locul unde se depozitau 

snopii de grâu până în momentul când se îmblăteau iar boabele de 

grâu erau strânse în saci şi golite în hambarele curate. Dacă înce-

putul secerişului era o adevărată sărbătoare, la ţară, nu mai vor-

bim de sfârşitul, încheiatul secerişului, când bucuroşi şi mulţumiţi 

de munca lor; cântecul, jocul şi voia bună îi însoţeau peste tot. Un 

obicei vechi ce s-a păstrat până nu demult în comuna noastră, a 

fost „Peana”, făcută din cele mai frumoase spice de grâu, alese 

din snopii cei mai frumoşi de la ultima holdă secerată, care mar-

cau sfârşitul secerişului şi trebuia dusă acasă de către un membru 

al familiei, socotit cel mai isteţ, pentru a putea scăpa neudat iar 

dacă reuşea să scape, era răsplătit pentru isteţimea lui. 

 

 
foto 2 – peana 

În timp ce împleteau „peana”, femeile cântau: „Hai 

văruţ-o hai,/ Hai să ne grăbim,/Peana s-o-mpletim,/ În sat să 

pornim,/ Că ne ies în cale,/ Să ne ude tare”. 

 

 
foto 3 – „Căluşarii” şi „Purtata” 

 

Trebuie amintit şi faptul că pentru a nu se pierde din re-

colta de grâu, trebuia să se secere cât mai repede, în câteva zile, 

pentru a nu-l prinde ploaia în câmp. Din acest motiv, cei ce aveau 

mai mult de secerat, se asociau după gradul de rudenie, mai bine 

zis se ajutau între ei. Tot în acest scop, ţăranii mai înstăriţi adică 

mai bogaţi, scoteau „clăci de secerat” şi terminau secerişul într-o 

singură zi. „Claca” era plătită din timp şi anunţată de „ghirăul” 

jocului de peste vară, care încasa banii, care apoi erau folosiţi 

pentru organizarea jocului duminical al tineretului. Tinerii care nu 

participau la clacă, trebuiau să plătească la jocul duminical, altfel 

nu erau primiţi la joc.  

 

 
foto 4 – manifestare 

 

În comuna Lupu, acest obicei a fost practicat, până la co-

lectivizare, apoi devenind tradiţie, a fost păstrat şi prezentat la toa-

te manifestările cultural-artistice, atât cu elevii, tineretul şi vâr-

stnicii din comună, folosind următoarele versuri: 

„Dealul Lupului,/ Spicul grâului,/ Hai văruţ-o hai,/ Hai să 

secerăm. // Dar să nu legăm,/ Feciori să chemăm,/ Feciori de la 

boi,/ Ciobani de la oi. // De către Cergău,/ Se scoală nor greu,/ 

Dar nu-i noru greu,/ Că-i bădiţa-l meu. // Cu caru cu fân,/ Cu bu-

tea cu vin,/ Vine să ne-ajute,/ Ca ploaia să nu ne ude. // Stăpână, 

stăpână,/ Gată cina bine/ Că ui „peana”-ţi vine,/ Şi nu te-ntrista. // 

Că holdele-s rari,/ Dar la spicu-s mari,/ Ele îţi vor da:/ Tot snopu 

„capu”/ Picioru „mierţa”;/ „Claia”, ferdelă! 

„Peana” ajunsă acasă, cu tot ceremonialul ei, anunţă ter-

minatul secerişului în gospodăria respectivă şi este păstrată adică 

agăţată în grindă, până în toamnă, când se seamănă grâul şi este 

scuturată de boabe, care la rândul lor erau amestecate cu grâul de 

sămânţă pentru ca viitoarea recoltă să fie la fel de bogată iar 

„peana” dusă şi împlântată în capul locului, semănat primul. La 

clacă „peana” era dusă de un „clăcaş”, care dacă scăpa neudat era 

răsplătit co o ferie de vin (10 litri). Întregul „alai” în frunte cu 

„ghirăul”, muzicantul şi stegarul, erau aşteptaţi acasă la gazdă, la 

masa pregătită pentru ei, unde îşi petreceau până la ziuă cântând 

şi urând la despărţire gazdei multă sănătate şi recolte mari bogate. 

Mulţumind de omeneală, adresau gazdei urarea: Rămâi 

gazdă sănătoasă, Şi la anul mai voioasă!  

Înv. Aurelia MIHU

P 
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REVISTA REVISTELOR 
 

CRONICA DE LA BIIA, TRECUT-PREZENT-VIITOR, 
publicaţie a Asociaţiei Fiii satului Biia, anul IX,  

Nr. 9, Septembrie 2015 
 

umărul 9, apărut în septembrie 2015, ne 

supune atenţiei o serie de articole care au 

drept preocupare  evenimente, acţiuni cul-

turale, instituţii şi personalităţi ale satului Biia, 

comunitate care, la începutul lunii septembrie 

2015 şi-a sărbătorit fiii şi odată cu aceasta a publi-

cat un nou număr ale revistei  „Cronica de la Bi-

ia”. 

Asociaţia „Fii satului Biia”, organizează 

anul, începând cu 2007 o adunare a biienilor, o 

sărbătoare a satului, prilej cu care sunt evidenţiate 

realizările comunităţii în plan local, acţiunile la ca-

re participă în plan naţional, precum şi obiectivele 

propuse pentru perioada următoare. 

În paginile revistei cu numărul 9, regăsim 

un emoţionant articol legat de prima întâlnire a 

biienilor, numită azi  „întâlnirea de suflet”, care a 

avut loc în 2 septembrie 1973 şi care a generat 

fondarea  Asociaţiei Fii satului Biia, în 2007. 

Sunt trecute în revistă diferite activităţi 

realizate cu sprijinul Asociaţiei, de-a lungul anu-

lui:  Festivalul concurs de colinde „Sara Crăciunu-

lui Nost”,  concertul de pricesne  „Izvorul Tămă-

duirii”, activitatea Şcolii Gimnaziale “Gheorghe 

Dancu”, spectacole de prinderea posturilor, ani-

versări, zile ale veteranilor, concursuri de poezie şi 

cântece, precum şi o serie de familii biiene,  a că-

ror model este demn de urmat.  

Ultimele pagini sunt destinate menţionarii 

celor care susţin financiar asociaţia şi care, din pu-

ţinul lor oferă sprijin actiunilor culturale  desfăşu-

rate de fiii satului  Biia şi prezentării documentelor 

Asociaţiei. 

Ionela TOMA, 
Liceul Tehnologic  

„Ştefan Manciulea”, Blaj 
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FAMILIA ROMÂNĂ 
 

evista „Familia română”, revistă pentru 

solidaritatea românilor de pretutindeni, este 

o revistă trimestrială de cultură şi credinţă 

românească. Numărul dublu 1-2 (56-57)/ianuarie – 

iunie 2015 al revistei „Familia română” este dedicat 

Festivalului Coral Internaţional „Liviu Borlan” şi are  

256 de pagini. Revista se 

deschide cu editorialul 

semnat de dr. Teodor 

Ardelean, redactorul-şef al 

publicaţiei, care este dedicat 

Coralei Armonia: „Saşa 

Nicolici – Mihaela Bob 

Zăiceanu – ARMONIA. Iar 

corul a vibrat tot mai bine şi 

mai perseverent, mai solid şi 

mai expresiv, mai unit şi 

mai… competitiv. Ajunşi 

aici, „cei chemaţi” spre 

armonii pământeşti au 

început a simţi că acest 

„univers” este ceva mai 

mare. Au cântat tot mai 

diversificat şi au poftit a 

merge şi mai departe decât 

până la sala de repetiţii sau 

la sala de concerte. Pe unde 

au peregrinat în cântec sunt 

cronicari şi jurnalişti care au 

consemnat şi vor mai 

consemna… Eu rămân să 

număr armoniile ce s-or mai fi născut pe relaţia 

dintre Corala ARMONIA şi această LUME. 

Armonia diferitelor stiluri muzicale, armonia 

diferitelor culturi… Armonia dintre formaţii în 

festivaluri, armonizarea relaţiilor oficiale şi 

oficioase… Chemări la armonii diverse, invitaţii 

diverse pentru ARMONIA…”    

Urmează texte care lămuresc cititorul asupra 

vieţii şi activităţii compozitorului, dirijorului, 

profesorului şi pianistului Liviu Borlan, asupra 

festivalului care îi poartă numele, inclusiv un 

interviu cu Alexandru Nicolici, directorul executiv al 

Asociaţiei „Prietenii Armoniei”, interviu semnat de 

Viorica Pârja. Nu lipseşte rubrica „Rodiri 

academice”, dedicată unor membri ai Academiei 

Române. La rubrica „Valori româneşti” citim  despre 

„exerciţiul de celebritate” al scriitorului 

maramureşean Augustin Buzura, într-un text semnat 

de dr. George Achim, material prezentat drept 

laudatio în momentul atribuirii de către Universitatea 

de Nord a titlului de Doctor Honoris Causa 

academicianului.  

Mai citim despre Fondul Mircea Zaciu de la 

Biblioteca Universităţii din 

Oradea şi despre faptul că, 

în 2013, domeniul de 

ştiinţă Matematică de la 

Universitatea „Babeş-

Bolyai” se situa pe poziţia 

101-150 în topul Shanghai 

al universităţilor lumii. La 

aceeaşi rubrică îi 

descoperim pe 

academicianul Marius 

Porumb, de curând Doctor 

Honoris Causa al 

Universităţii din Oradea şi 

pe inginerul Nicolae Dicu.  

La rubrica 

„Eminesciana” semnează 

academicianul Alexandru 

Surdu, dr. Elis Râpeanu, dr. 

Mugur Voloş, Natalia 

Lazăr. Rubrica „In magistri 

honorem” este dedicată 

profesorului universitar 

Vasile Frăţilă, unul dintre 

cei mai mari lingvişti 

români. Rubrica „File de istorie” cuprinde articole 

semnate de George Cristea, Dr. Ilieş Gherheş, Doru 

Sicoe, Dr.Emanuli Rus.Rubrica „Să scriem corect 

româneşte” cuprinde articole semnate de Dr. Viorel 

Hodiş.  

Rubrica „In memoriam” conţine, printre altele, 

articolul „In memoriam. 130 de ani de la naşterea 

episcopului dr. Alexandru Rusu”,de Dr. Mircea Ma-

nu. Rubrica „Recenzii” conţine diverse recenzii, iar 

rubrica „Varia” conţine  articole pe diverse teme: 

folclor, istorie, spiritualitate, mass-media, aniversări, 

comemorări. 

 

Prof. Cristina SAVONEA, 
Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea”, Blaj 
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