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EDITORIALE 
 

BLAJUL ŞI ACADEMIA ROMÂNĂ – 150 DE ANI 
 

ncepând din secolul al XVIII-lea, Blajul bisericesc, 

şcolar, cultural şi politic a fost mereu racordat la 

valorile româneşti şi europene. 

Este concludent în acest sens interesul lui 

George Bariţiu şi Timotei Cipariu, manifestat încă din 

anul 1836, faţă de proiectul da la Bucureşti al unei so-

cietăţi care viza unificarea limbii române. La începutul 

anului 1845 aceasta purta denumirea de Asociaţiunea 
Literară a României, având ca scop: „răspândirea cu-

noştinţelor şi mai cu osebire a celor elementare, înain-

tarea literaturii şi încurajarea autorilor şi traducătorilor 

cărţilor, care ar contribui la aceasta”. În acest scop 

erau invitate personalităţi ca: Vasile Alecsandri, Con-

stantin Negruzzi, Costache Negri, George Bariţiu, Ti-

motei Cipariu ş. a. 

Dorinţa ilustrului învăţat Timotei Cipariu de 

a-şi aduce contribuţia la realizarea respectivelor dezi-

derate naţionale trebuie să fi fost fără îndoială mare. 

Cert este însă faptul că în arhivele blăjene s-a păstrat 

un act trimis de Guberniul Transilvaniei, Mitropoliei 

din Blaj, la 24 august 1846, din care rezultă că marele 

filolog a făcut demersuri pe lângă înaltul for politic 

pentru a putea să devină membru corespondent al 

Asociaţiei Literare a României. 
Printr-un decret al locotenenţei domneşti din 

1/13 aprilie 1866 se înfiinţează Societatea Literară 
Română cu scopul de a elabora ortografia, gramatica 

şi dicţionarul limbii române. Începând din august 

1867, ea devine Societatea Academică Română, iar 

din martie 1879, Academia Română. 

Prestigiul imens de care se bucura, pe drept cu-

vânt, Timotei Cipariu este dovedit şi de faptul că el 

apare în fruntea academicienilor la 1/13 august 1867. 

Este vorba de două litografii de H. Trenk: Întâmpina-
rea membrilor Societăţii Literare Române la Şosea şi 
Inaugurarea Societăţii Literare Române, precum şi de 

imaginea artistică în care sunt înscrişi în medalioane 

ovale, mărginite de laurii gloriei, Membrii Societăţii 
Academice Române: A. Hurmuzachi, N. Ionescu, A. 

T. Laurian, I. Massim, I. Străjescu, I. G. Munteanu, T. 

L. Maiorescu, V. A. Urechia, Ioan Sbiera, A. Roman, 

I. Caragiani, I. Hodoş, George Bariţiu, V. Alecsandri, 

Eliade Rădulescu, în mijlocul tuturor aflându-se cano-

nicul Timotei Cipariu, deşi el era vicepreşedinte, pozi-

ţia mai înaltă având-o Ion Heliade Rădulescu. Aşadar, 

aceşti academicieni, cât şi alţii, proveneau din toate te-

ritoriile locuite de români (Valahia, Moldova, Basara-

bia, Banat, Maramureş, Bucovina şi sudul Dunării). 

La serbarea inaugurării solemne a Societăţii Li-
terare Române din 1 august 1867, Timotei Cipariu 

afirmă că: „Simţul naţional s-a deşteptat în toată ro-

mânimea. Naţiunea română a venit la conştiinţa 

poziţiunei, carea i se cuvine între naţiunile Europei: ea 

va face toţi paşii cuveniţi pentru a ocupa această pozi-

ţie cu demnitate”. Cărturarul blăjean nutreşte convin-

gerea că noua instituţie va avea grijă „pentru conserva-

rea unităţii limbii româneşti în toate provinciile locuite 

de români” şi va milita pentru o literatură cu „adevărat 

naţională, corectă în expresiuni, corectă în forme”. 

Într-o altă cuvântare, rostită în aceeaşi zi, Timo-

tei Cipariu face referiri pertinente la istoria limbii ro-

mâne. El consideră că limba română, asemenea altor 

limbi, „se naşte odată” cu poporul, „creşte şi se dez-

voltă, înfloreşte şi se veştejeşte, îmbătrâneşte şi moare 

odată” cu el. Ca atare, apreciază istoria limbii române 

foarte veche, care „cuprinde aproape 2000 de ani”. 

Socoteşte că originea limbii române se află în limba 

latină vulgară, şi nu în cea cultă, românii fiind descen-

denţi ai coloniştilor romani. Limba română s-a dezvol-

tat, a devenit chiar viguroasă, dar, la un moment dat, 

cunoaşte un declin, în ea pătrunzând o serie de barba-

risme, iar după introducerea limbii slavone în biserici-

le româneşti, limba română a ajuns la „cea mai din 

urmă agonie”; apariţia primelor tipărituri româneşti îi 

dă însă un nou impuls. „Literaţii” Societăţii Academic 

au menirea de a conferi limbii române importanţa pe 

care aceasta o merită. 

În anii următori, legăturile lui Timotei Cipariu 

cu înaltul for ştiinţific şi cultural din Bucureşti s-au 

diminuat din ce în ce mai mult, foarte probabil deoare-

ce Academia a adoptat principiul etimologic îmbinat 

cu cel fonetic, care nu corespundea principiilor sale, el 

fiind adeptul unui etimologism moderat. Cea mai im-

portantă realizare datorată relaţiilor cărturarului blă-

jean cu Academia Română a fost elaborarea Gramati-
cii limbii române, Partea I, Analitica, Bucureşti, 1869; 

Partea a II-a, Sintactica, Bucureşti, 1877, premiată de 

Societatea Academică Română. Această carte, cât şi 

Elemente de limba română după dialecte şi monumen-
te vechi, 1854, Principia de limbă şi de scriptură, 
1866, ambele tipărite la Blaj, revista, Archivu pentru 
filologie şi istorie (1867-1872) ş. a. reprezintă adevă-

rate pietre de temelie în investigarea ştiinţifică, mo-

dernă, a limbii române. Prin varietatea şi vastitatea 

problemelor abordate pe tărâm cultural-ştiinţific, pre-

cum şi prin activitatea politică şi socială desfăşurată, 

Timotei Cipariu poate sta alături de marile personali-

tăţi ale poporului nostru din toate timpurile. 

Academicianul blăjean Ioan Micu Moldovan a 

fost un demn continuator „în naţionalism” al vajnicu-

lui episcop Inochentie Micu, iar „în cultură” al lui Ti-

motei Cipariu, dascălul său. O adevărată autoritate în 

Î 
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probleme bisericeşti, şcolare, economice şi naţionale, 

acesta este considerat un adevărat mecena „al naţiu-

nii”, susţinând material numeroşi tineri studioşi şi ca-

pabili. A publicat manuale şcolare cu un larg răsunet 

în epocă, lucrări ştiinţifice (Spicuire în istoria biseri-
cească a românilor, Blaj,1873, Acte sinodale, Tom I, 

Blaj, 1869; Tom II, Blaj, 1872) şi a colaborat la 

Archivul lui Timotei Cipariu. A întreţinut strânse rela-

ţii de ordin cultural cu Ioan Bianu, bibliotecar la Aca-

demia Română, mai apoi academician, căruia i-a fost 

profesor şi mentor, autorul principal al monumentalei 

lucrări Bibliografia românească veche (1508-1830), 
apărută în patru volume la Bucureşti, între anii 1903 şi 

1944. 

Timotei Cipariu, marele bibliofil şi „inspirator” 

în studiile de istorie literară veche, a deschis calea lui 

Ioan Bianu în „priceperea, judecarea şi preţuirea” căr-

ţilor româneşti vechi. Studiile pertinente începute de 

Timotei Cipariu au fost continuate „persistent şi sis-

tematic” de Ioan Micu Moldovan, de asemenea biblio-

fil şi bibliotecar plin de har. Acesta a adus o contribu-

ţie însemnată la alcătuirea Bibliografiei româneşti 
vechi, oferindu-i lui Ioan Bianu informaţii bibliografi-

ce, procurându-i cărţi şi manuscrise valoroase sau 

dându-i sfaturi şi îndrumări de specialitate. 

Reputatul istoric Augustin Bunea, cel de-al trei-

lea academician care a trăit până la sfârşitul vieţii la 

Blaj, a avut şi el legături strânse cu Academia Română 

şi îndeosebi cu bunul său prieten Nicolae Iorga. 

Schimburile de idei şi informaţii dintre cei doi istorici 

au servit la o mai bună cunoaştere a istoriei, atât de 

zbuciumate a românilor. 

Cărţi semnate de Augustin Bunea precum: 
Episcopul Ioan Inocenţiu Klein (1728-1751), Blaj, 

1900; Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu 
Novacovici sau Istoria românilor transilvăneni de la 
1751 până la 1764, Blaj, 1902; Ierarhia românilor din 
Ardeal şi Ungaria, Blaj, 1904 ş. a., bazate pe un bogat 

material arhivistic, constituie lucrări fundamentale ale 

istoriografiei naţionale. 

Nicolae Iorga îl aprecia pe prietenul său de la 

Blaj astfel: „Istoric desăvârşit care a pus bazele studii-

lor critice privitoare la istoria românilor din Ardeal, 

orator fără pereche, scriitor, din aceia cu cari românii 

de dincolo îşi fac cinste, Augustin Bunea a ţinut strâns, 

în toată activitatea sa literară, legăturile culturale ale 

românilor din Ardeal, cu românii de aici”. 

Faptul că Augustin Bunea era mult preţuit la 

Academia Română este şi publicarea postumă de către 

aceasta a cărţii sale neterminate, Încercare de istoria 
românilor până la 1382, Ed. Academiei Române, Bu-

cureşti, 1912. 

 

* * * 

Academicieni care au învăţat sau au trăit la Blaj 
o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp 

Membrii titulari: Timotei Cipariu (1805-1887) 

– părintele filologiei române; George Bariţiu 

(1812-1893) – publicist, istoric; Alexandru Papiu Ila-

rian (1827-1877) – istoric, om politic; Iosif Hodoş 

(1829-1880) – om politic, scriitor; Florian Porcius 

(1816-1906) – botanist; Nicolae Popea (1826-1908) – 

episcop, istoric; Ioan Micu Moldovan (1833-1915) – 

istoric, folclorist; Ioan Bianu (1856-1935) – filolog, 

bibliograf; Augustin Bunea (1857-1909) – istoric; Sil-

viu Dragomir (1888-1962) – istoric; Mihai Eminescu 

(1850-1889) – cel mai mare poet al românilor, ales 

post-mortem, în 1948; Ion Agârbiceanu (1882-1963) – 

scriitor; Iuliu Haţieganu (1885-1959) – medic; Virgil 

Vătăşianu (1902-1993) – istoric de artă; Octavian Fo-

dor (1913-1976) – medic; Claudiu Gh. Suciu 

(1905-1990) – chimist; Alexandru Borza (1887-1971) 

– botanist, ales post-mortem, în 1990. 

Membrii corespondenţi: Gavrilă Pop Laslo 

(1818-1883) – istoric; Ioan Popescu (1832-1892) – 

publicist, pedagog; Aron Densuşianu (1837-1900) – 

istoric literar, scriitor; Nicolae Densuşianu 

(1846-1911) – istoric; Enea Hodoş (1858-1945) – fol-

clorist, scriitor, traducător; Zenovie Pâclişanu 

(1886-1957) – istoric, teolog; Ştefan Paşca 

(1901-1957) – lingvist, filolog; Tiberiu Brediceanu 

(1877-1968) – compozitor; Aurel Bărglăzan 

(1905-1960) – inginer; Augustin Vancea (1892-1973) 

– geolog; Virgil Gligor (1918-1977) – medic veteri-

nar; Sigismund Toduţă (1908-1991) – compozitor, 

muzicolog; Emil Al. Negruţiu (1911-1988) – inginer 

agronom; Octavian Lazăr Cosma (n. 1933) – muzico-

log. 

Membrii de onoare: Iacob Mureşianu 

(1812-1887) – publicist; Grigore Silaşi (1836-1897) – 

filolog, publicist; Victor Mihalyi (1841-1918) – mi-

tropolit; Vasile Suciu (1873-1935) – mitropolit; Emil 

Haţieganu (1878-1959) – avocat, om politic; Iuliu 

Maniu (1873-1953) – avocat, om politic; Lucian Mu-

reşan (n. 1931) – mitropolit, arhiepiscop major, cardi-

nal; Nicolae Hâncu (n. 1940) – medic. 

* * * 

 

Aşadar, Blajul şi-a adus o contribuţie inestima-

bilă la instruirea a numeroşi istorici, filologi, scriitori, 

oameni de ştiinţă şi artă, politicieni sau feţe bisericeşti, 

care, fiecare în parte şi toţi împreună, determină ca 

lumina de sub cupola Academiei să fie din ce în ce 

mai intensă. 

Cornel TATAI-BALTĂ
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150 DE LA ANI DE LA POPASUL LUI EMINESCU LA BLAJ (1866-2016) 
 
lajul de odinioară, topos sacru, de 
unde „a răsărit soarele pentru toţi 
românii” (după cum spunea I. H. 

Rădulescu), este Blajul ctitorit de Cartea 
deschisă a Luminii. Este Blajul corifeilor 
Şcolii Ardelene, Blajul cărturarilor şi al 
Bisericii ce-a unit sufletele tuturor româ-
nilor anticipând Unirea cea Mare. Este şi 
Blajul meu, al sufletului născut pe „pă-
mântul sfânt” (Ştefan Manciulea) care 
poartă „pecetea Blajului” (parafrazând ce-
lebra idee a lui Mircea Eliade, foarte plă-
cută inimii mele). Nu poţi vorbi despre 
Blaj fără a vorbi despre Poetul Naţional 
Mihai Eminescu, acel Om extraordinar 
care n-ar fi reuşit să existe în conştiinţa 
noastră fără a fi văzut Blajul, fără a fi 
simţit, pentru câteva luni, „pecetea” acestui tărâm care 
poartă „Lumina din Desagă”.

1
 Am fost elevă 

(1989-1993) şi profesoară (1998-2007) în Blaj, la 
şcoala pe unde, cândva, Eminescu a păşit la îndemnul 
regretatului său mentor Aron Pumnul. Fiecare colţ vi-
brează eminescian, fiecare clipă e istorie şi mit. Acolo 
am întâlnit Oameni extraordinari pe care i-am ascultat 
vorbind despre Eminescu: profesorii Silvia Pop şi Ion 
Buzaşi.  

Blajul îi datorează lui Mihai Eminescu supra-
numele de „Mica Romă”: „este Eminescu, autorul 
acestei antonomaze, acestui supranume al Blajului? 
Oraşului care a fost începând din secolul XVIII – până 
la Marea Unire din 1918, capitala culturală a Transil-
vaniei, i s-au dat diferite denumiri: „Meka românilor”, 
„Sionul românesc”, oraşul „Luminilor ardelene”, 
„Şcoala şcolilor româneşti”. Dar toate pălesc în faţa a 
ceea ce istoricii literari şi biografii lui Eminescu con-
sideră numele eminescian al Blajului: Mica Romă” 

2
.  

Eminescologul Ion Buzaşi a dat literaturii un 
volum omagial, Eminescu şi Blajul, editat şi tipărit în 
anul 2000 la Editura Astra a Despărţământului „Timo-
tei Cipariu” din „oraşul şcolilor”. Cartea este un ade-
vărat periplu în istoria şi presa vremii, periplu obliga-
toriu de urmărit pentru a înţelege popasul eminescian 
la Blaj şi importanţa acestuia în formarea spirituală a 
tânărului poet (la 1866, Mihai Eminescu avea doar 16 
ani). Acesta este considerat un episod semnificativ din 
biografia eminesciană, încă de la începutul secolului al 
XX-lea, când Elie Dăianu publica la Sibiu, în 1914, 
volumul Eminescu în Blaj. Amintiri ale contemporani-
lor. Ion Buzaşi apreciază că „Lunile petrecute la Blaj 
în vara şi toamna anului 1866 au influenţat în mod de-
cisiv biografia intelectuală a poetului. Nici unul din 

                                                 
1 Maria D´Alba, în vol. Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Blaj. Lumina 

din Desagă. Antologie lirică dedicată Blajului, această „Romă 
Mică” pe care Eminescu a salutat-o din inimă, la 250 de ani ai 
Şcolilor Blăjene, p. 8. 

2 Ion Buzaşi, în „România literară”, nr. 20 din 2014, 
http://www.romlit.ro/despre_numele_blajului_roma_mic 

scriitorii noştri, nici înainte, nici după el nu-şi însuşise 
atât de profund şi atât de personal „lecţia Blajului” 

3
. 

Despărţământul „Timotei Cipariu” al Astrei 
omagiază, anual, trecerea Poetului prin „Mica Romă” 
organizând, din anul 2000 şi până în prezent, un Con-
curs Naţional intitulat „Ocrotiţi de Eminescu”, anul 
acesta desfăşurându-se a XVI-a ediţie, în data de 30 
ianuarie 2016. Datorăm iniţierea şi organizarea acestui 
concurs doamnei prof. Silvia Pop, preşedinta Despăr-
ţământului, despre care scriam în prefaţa antologiei 
concursului de anul trecut: „Numită de poetul Ion 
Mărgineanu ca fiind „bănuţul de aur al Blajului”, 
doamna prof. Silvia Pop ne ocroteşte, an de an, sub 
„teiul sfânt”, cu „dulcea muzică de sfere” prin glasuri-
le nobile, unindu-ne dar mai ales impresionându-ne 
prin puterea exemplului şi dăruirea necondiţionată a 
„clipei de noroc”. 

„Cruce la hotarele creştinismului” 
4
, „Lumină 

din Desagă” (Maria D´Alba), Blajul rămâne pentru fi-
ecare dintre noi, cei care ne-am născut la Blaj, am stu-
diat sau am predat la Blaj, un Acasă miraculos în care 
mocneşte dorul de înveşnicire eminesciană. Suntem 
îndatoraţi Poetului pentru moştenirea lirică amprentată 
la Blaj, acolo unde „Aerul pe deal e numai o aromă / 
De poveşti şi de tei” (Eminescu, 1866).  

Mihai Eminescu, Poetul Naţional, considerat 
azi „un produs românesc refuzat la export” 

5
 sau „ro-

mânul absolut” 
6
, este cel care poartă „pecetea Blaju-

lui” în lumea întreagă. Universul liric eminescian plu-
teşte peste poveştile de aur ţesute într-o vară memora-
bilă a anului 1866 şi se răsfrânge, atemporal, în noi, în 
sufletele iubitoare de Poezie, din dor de Eminescu.  

Maria-Daniela PĂNĂZAN 

                                                 
3 Ion Buzaşi, Semnificaţiile popasului eminescian la Blaj, în „Astra 

Blăjeană”, nr. 2, iunie 2006, p. 1. 
4 Apud Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Blaj. Lumina din Desagă, p. 8. 
5 Ioana Bot, Eminescu explicat fratelui meu, Editura Art, 2012, p. 

223.  
6 Lucian Boia, Mihai Eminescu, Românul absolut. Facerea şi desfa-

cerea unui mit, Editura Humanitas, 2015.  

B 

Pagini din albumul dedicat Popasului eminescian la Blaj 

http://www.romlit.ro/despre_numele_blajului_roma_mic
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ÎNFIINŢAREA ACADEMIEI ROMÂNE – „CRONICA” INAUGURĂRII 

 
edăm mai jos câteva amănunte cu 
privire la inaugurarea „Societăţii 
Literare”, numită apoi Academia 

Română, scrise de cărturarul V.A. Ure-
chia (1834-1901), unul din urzitorii insti-
tuţiei. Notaţiile sale, scrise în stil memori-
alistic, au fost publicate la Bucureşti, în 
gazeta „Apărarea naţională”, anul I, 
nr.189 şi 190, din 28-29 iulie, 1900, p.1. 
Cărturarul şi-a intitulat memoriile astfel: 
„Din tainele vieţei. Amintiri contimpora-
ne” (1840-1882). Sub acest titlu, ele au 
fost republicate în volum de cercetătorul 
ieşean Leonidas Rados, în anul 2014, la 
editura Polirom. 

Subsemnatul, Vistian Goia, am 
publicat prima monografie de istorie lite-
rară (teză de doctorat), „V.A. Urechia”, Editura Miner-
va, Bucureşti, 1979. Cele 2 pagini le-am copiat direct 
din gazeta amintită (Apărarea naţională), confruntate 
apoi cu paginile din cartea istoricului Leonidas Rados. 

 
„Ceea ce mă decise mai ales să reiau vechea 

sarcină fu faptul că Dimitrie Brătianu (ministrul In-
strucţiunii Publice) admise în totul proiectul meu de 
organizare a Societăţei literare române, ceea ce nu pu-
tusem realiza sub toţi miniştri anteriori. 

Sub C. A. Rosetti, societatea fu admisă şi 
membrii designaţi, cu toate că erau acele zile grele ale 
Locotenenţei Domneşti, unde nu se putea cuteza a se 
decreta chemarea de membri din Ardeal şi Bucovina 
la înfiinţânda societate. 

Regulamentul pentru înfiinţarea acestei socie-
tăţi, aşa cum îl întocmisem, era acum aprobat de prin-
ţul Carol; o săptămână după reluarea postului de direc-
tor, societatea era complectată, din decretul publicat în 
Monitorul no. 136 din 18 (30) iunie. 

Eu pregătisem decretul încă de la finea lui mai 
şi recomandasem ca membri, pentru Moldova, pe Va-
sile Alecsandri, pe Costache Negruzzi şi pe Gheorghe 
Asachi, iar pentru România de dincoace de Milcov, pe 
Heliade Rădulescu, C.A. Rosetti şi I. C. Massim. 
Domnitorul, după sfatul, gândesc, al ministrului Brăti-
anu, înscrise numele meu în locul lui Gh. Asachi. Pen-
tru alegerea membrilor din Ardeal, Bucovina şi Basa-
rabia, am fost luat înţelegere, încă sub ministrul Ro-
setti, cu amicii mei Vasile Maniu şi Papiu Ilarian. 

Pentru Basarabia avurăm destulă dificultate. 
Acolo, afară de Hasdeu tatăl mai cunoşteam din scrieri 
pe cavalerul Stamate. Pe acesta îl şi numirăm membru 
al Societăţei literare, alăturea cu Hasdeu bătrânul şi cu 
un basarabean de inimă, care locuia acum în Bucu-
reşti, dar care niscai merite literare ori ştiinţifice deo-
sebite nu întrunea. Vorbesc de Străjescu. După câteva 
zile de la primul decret, primirăm o informaţiune că 
adică cavalerul Stamate ar fi murit. Care nu fusese  

mirarea şi bucuria mea, când 
primii de la d. Mihăiţă, fiul cava-
lerului Stamate, în 29 decembrie 
1866, când nu mai eram în mi-
nister, o lungă scrisoare prin care 
dezminţea moartea tatălui său, ca 
răspuns la o scrisoare a mea din 
11 noiembrie. „Noutatea comu-
nicată D-v. De aici la Bucureşti e 
falşă, sau falşificată cu preget. 
Cavalerul C. Stamate poartă cu 
pacienţă sarcina celor 70 şi câţiva 
de ani, cumulaţi în muncă grea, 
ca pe la noi”. Totuşi vestea 
aceasta bună nu fu de lungă dura-
tă, căci când publicarăm noul de-
cret din 18 iunie 1867, cavalerul 

Stamate nu mai era din lumea aceasta; şi atunci, după 
sfatul cui, nu-mi aduc aminte, fu înlocuit cu Gonata. 
(...) 

Marele act care va face gloria ministrului Dimi-
trie Brătianu este că a izbutit în 1867 să realizeze acel 
ideal ce urmăream încă din 1864: inaugurarea 
„Societăţei literare” care mai apoi îşi dete finalmente 
titlul de Academia Română. 

Cine, din cei care au asistat la această inaugura-
re, poate uita splendoarea serbărei, entuziasmul nedes-
criptibil cu care, la rondul al II-lea de la şosea, într-un 
pavilion ad-hoc ridicat şi împodobit cu drapele şi flori, 
au fost primiţi membrii ardeleni cari aveau să ia parte 
în sânul nouei societăţi? Tot Bucureştiul cult era adu-
nat acolo. Prin o alocuţiune caldă, am felicitat pe nouii 
sosiţi. Figura frumoasă a bătrânului Timotei Cipariu, 
cu deosebire, atrăgea privirile imensei mulţimi. În tră-
suri deschise, cu câte patru cai, urmaţi de sute de tră-
suri, constituind un mare cortej, iluştrii fraţi din Ardeal 
fură conduşi în oraş. 

A doua zi la Ateneu avea să se facă inaugurarea 
prin dezvelirea bustului de marmură a lui Zappa, pe 
atunci cel mai important donator al asociaţiunei.  

Imensa sală a Ateneului era decorată în mod ex-
traordinar, prin amicul şi colegul meu din Ateneu, Şte-
fan Vellescu. Pe estrada rezervată guvernului şi mem-
brilor societăţei, fâlfâiau drapelele tuturor provinciilor 
române, împodobind scuturi cu armoariile respective. 
Ghirlande de flori, atârnând din imensul plafon, tran-
sformau sala într-un splendid coş cu flori. 

Veneratul arhimandrit Cipariu fu primit cu nes-
fârşite aplauze. El era îmbrăcat în reverenda neamului 
său. Alexandru Roman purta costum medieval. Noi 
toţi ceilalţi eram în haine negre. Sala gemea de mulţi-
mea lumei celei mai alese. 

Serbarea o deschiseră imnuri vocale, după care 
urmară entuziastul discurs al ministrului Dimitrie Bo-
lintineanu, al meu pentru inaugurarea bustului Zappa 
şi alocuţiunea mult aplaudată a lui Cipariu.”  

V.A. URECHIA 

R 
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ALEXANDRU BORZA – UN BOTANIST DE TALIE INTERNAŢIONALĂ 
 

iciun călător care trece 
prin Cluj-Napoca nu poate 
spune că a văzut toate co-

morile oraşului dacă n-a intrat mă-
car pentru jumătate de oră în incin-
ta Grădinei Botanice de pe strada 
Republicii, acolo unde zeci şi sute 
de arbori, arbuşti şi flori din toată 
lumea se răsfaţă oferind ochiului 
un peisaj multicolor de adevărată 
grădină care încântă şi farmecă 
privirea. Mai ales primăvara şi vara 
locul acesta copleşeşte prin mulţi-
mea florilor care se oferă privirii, 
prin arborii încărcaţi cu mii de flori 
care scânteie în soare şi se revarsă ca o ploaie binefă-
cătoare de petale şi parfum peste vizitatori. Serele, cu 
aerul lor umed şi toropit, ascund la rândul lor, în în-
căperi anume şi ingenios construite, secretul a nume-
roase plante şi arbuşti specifici climelor calde şi exo-
tice, cu palmieri, cocotieri şi nuferi graţioşi, cu cac-
tuşi care explodează din când în când la lumina soa-
relui lăsând privirii frumuseţea şi graţia unor surprize 
vegetale şi florale care vin dintr-o altă lume. Pe cără-
rile şerpuitoare ale grădinii, care urcă şi coboară pe 
malurile unui râu de munte vijelios se descoperă în 
continuare noi sectoare de plantaţii vegetale, care te 
copleşesc cu ingeniozitatea plasamentului şi a noută-
ţii lor de provenienţă, de la clima deşertică şi tropica-
lă, la cea temperată sau arctică, de la cea americană, 
asiatică, la cea africană şi australiană. Vom întâlni 
aici mostre din flora Alpilor, din zona mexicană sau 
europeană, pavilioanele îngrijite în stilul european de 
la Schönbrün sau Versailles dându-şi mâna cu cele 
care amintesc de natura atât de atrăgătoare a Japoniei, 
cu pagodele şi chioşcurile lor pline de graţie, alături 
de statui clasice.  

Autorul acestui feeric colţ de natură, care pro-
duce fiecărui vizitator o vizibilă emoţie şi o amintire 
de neşters este profesorul academician Alexandru 
Borza, fiu al Munţilor Apuseni dar şi al Blajului deo-
potrivă, un om care şi-a consacrat întreaga viaţă pros-
lăvirii şi ocrotirii naturii, un om al armoniei şi al fru-
mosului, al încrederii în om şi în capacitatea sa de a 
se făuri şi desăvârşi prin înţelegerea superioară a pei-
sajului de tip mioritic românesc. Viitorul om de ştiin-
ţă s-a născut la 21 mai 1887 în Alba Iulia, părinţii lui 
fiind oameni simpli originari din Borzeşti, un sat din 
Munţii Apuseni, din apropierea Cheilor Turzii. După 
terminarea claselor primare a urmat Liceul roma-
no-catolic din Alba cu limba de predare maghiară, 
astfel că atunci când s-a pus problema onorării unei 
burse primită de la Mitropolia Blajului a ales Faculta-

tea de Teologie din Budapesta, 
absolvită în 1908. Dându-şi 
seama că vocaţia sa mergea în 
direcţia studiului Ştiinţelor Na-
turii, el mai face doi ani de 
studii la Budapesta, 
pregătindu-se ca botanist şi 
specialist în plante (1911). În-
cadrat ca profesor aici, are şan-
sa de a primi o bursă din partea 
Societăţii „Transilvania” de la 
Bucureşti, astfel că îşi fixează 
ca destinaţie de perfecţionare 
universităţile din Breslau şi 
Berlin, susţinându-şi doctoratul 

în 1914, cu o teză legată de vegetaţia forestieră din 
Transilvania, şi anume Studii asupra genului 
Cerastium în spaţiul carpatic şi balcanic. Cu acest 
frumos titlu se reîntoarce la Blaj unde îşi ia funcţia de 
profesor în primire, având şansa să-l aibă director pe 
Ambrozie Cheţeanu, specialist şi el în Ştiinţele Natu-
rii, domeniu în care a publicat lucrarea Plantas 
Romaniae hucusqve combinatus enumerat (1891) 
pentru care a fost ales membru al Academiei Româ-
ne. În această ambianţă stimulatoare, el îşi începe 
munca de botanist, ducând mai departe munca înce-
pută de Al. Uilăcan de a amenaja o grădină botanică 
şcolară, cu arbori şi plante caracteristice spre a sluji 
predării orelor de botanică, trasând alei noi, plasând 
arbori şi flori pe grupuri ecologice, şi organizându-le 
în eşantioane distincte, vizând aria de pădure, zăvoi, 
livadă, baltă, munte etc. În acelaşi timp începe orga-
nizarea muzeului a laboratorului de chimie, a pro-
gramului Universităţii Populare, a Casinei, a muncii 
Astrei, ţinând conferinţe la „Reuniunea femeilor” sau 
la cea a meseriaşilor, participă la Universitatea de la 
Vălenii de Munte a lui Iorga, îmbogăţeşte biblioteca, 
pune la punct herbarul şcolii sau colaborează la ziarul 
local „Unirea”, la „Anuarul institutelor de învăţământ 
din Blaj” şi la alte organe de presă cu relatări din ex-
cursiile făcute, cu observaţii botanice şi etnobotanice 
etc. E un om dăruit muncii ştiinţifice dar şi a celei cu 
scop patriotic naţional, încât care face o bună impre-
sie tuturor, fiind ales secretar al Consiliului Naţional 
de la Blaj şi delegat la adunarea naţională de la Alba 
Iulia. Este remarcat de V. Branişte şi O. Ghibu, de-
semnaţi a organiza noua Universitate, şi este invitat 
de aceştia pentru a ocupa o catedră la Cluj. Este nu-
mit în funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe, alături 
de D. Călugăreanu, i s-a încredinţat conducerea Insti-
tutului botanic, contribuind la organizarea „Societăţii 
de Ştiinţe din Cluj” şi la munca Extensiunii universi-
tare. Parcurge repede treptele universitare, fiind  

N 
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numit secretar general al Ministerului Instrucţiunii şi 
Cultelor (1929-1931), decan al Facultăţii de Ştiinţe 
(1935-1938), iar apoi rector al Universităţii 
(1944-1945), membru a mai multor societăţi botanice 
străine. Munca principală şi-a îndreptat-o însă pentru 
a oferi clujenilor o adevărată şi modernă Grădină bo-
tanică, concepută ca un for ştiinţific reprezentativ, dar 
şi ca o oază de recreare şi destindere, organizată după 
toate principiile ştiinţei moderne. În urma muncii sale 
neistovite, grădina este deschisă în 1925 şi a făcut o 
bună impresie de la început, întrucât banii necesari au 
venit mai mult din autofinanţare. Ea şi-a câştigat re-
pede un renume internaţional, încât în 1931 grădina a 
fost pusă în planul de vizitare al celei de a şasea ex-
cursii fitogeografice internaţionale din care făceau 
parte 24 de botanişti străini, din 13 ţări. Clădirea Mu-
zeului a fost supraetajată pentru a adăposti herbarul 
cu 500.000 de plante din toată lumea, precum şi co-
lecţia de produse vegetale, astfel că ea a devenit un 
reper internaţional de primă mărime. Tot în munca 
aceasta de întemeietor se încadrează aceea de fonda-
tor al unor publicaţii de specialitate, care vor ajunge 
ulterior publicaţii de referinţă în lumea botaniştilor, şi 
anume: „Buletinul grădinii şi Muzeului Botanic din 
Cluj”, „Contribuţiuni botanice din Cluj”, „Flora 
Romaniae Exsiccata”, „Grădina mea” „Notiţe din 
Grădina Botanică din Cluj”. Numit director al Grădi-
nii şi Muzeului botanic, profesorul este repede recu-
noscut ca un specialist de prima clasă, fiind ales în 
colectivul redacţional al unor reviste din Haga şi 
Stuttgart, lucrările lui de specialitate (multe apărute în 
limbi străine) fiind cerute şi citate peste tot, încât fa-
ima lui ajunge până în Statele Unite, unde participă la 
un congres de botanică. O primă serie de impresii 
văd lumina tiparului în revista „Societatea de mâine” 
(O duminecă la românii din America, În ţara mor-
monilor, Vizitând universităţile din St. Unite, Chica-
go cultural, Congresul internaţional de botanică din 
Ithaca etc.), pun în valoare calitatea sa de memorialist 
şi observator social, pe care o va perfecţiona mereu 
pe parcurs, devenind una dintre dimensiunile eului 
său interior. Pe lângă lucrări de specialitate precum 
Protecţia naturii în România (1924), Vegetaţia şi flo-
ra Ardealului (1929), Arondarea fitogeografică a ve-
getaţiunii lemnoase. Proiectul referitor la exploatarea 
metodică a florei şi vegetaţiei României (1940), Ra-
ionarea floristică a teritoriului românesc (1941), Flo-
ra Bucegilor (1940), Conspectus florae Romaniae 
regionumque affinium (1947), Flora şi vegetaţia văii 
Sebeşului (1959), Introducere în studiul covorului 
vegetal (1965), Dicţionar etnobotanic (1968), profe-
sorul clujean este un călător pasionat oferind în 
această direcţie o serie de cărţi de cel mai mare inte-
res cultural şi literar. Este primul român care dă rela-
ţii despre flora Chinei (1914), şi unul dintre raportorii 

geobotanici cei mai apreciaţi, prin cărţile sale de ma-
re succes: Note de drum în vara anului 1907 (Austria, 
Germania şi Elveţia), Dintr-o călătorie. La 
Konigsee), O vizită prin grădinile botanice din Apus 
(1922), O excursie prin Corsica, Printre florile din 
San Remo etc. 

Alexandru Borza este un caz cu totul particu-
lar de iubitor al naturii, de turist şi călător pasionat. 
Paginile pe care ni le-a lăsat din aceste călătorii pot fi 
citite cu multă plăcere de toţi cei care doresc să cu-
noască aspecte din natura patriei sau a diferitelor ora-
şe şi grădini botanice europene. Gustul acesta pentru 
drumeţii, excursii şi parcursuri turistice şi l-a desco-
perit încă din adolescenţă, când a făcut primele ex-
cursii prin Munţii Apuseni, Detunata, Abrud, Piatra 
Ceţii, drumeţii care aveau pentru el şi „o semnificaţie 
naţională, /fiind/ o demonstraţie că noi suntem stă-
pâni şi acolo” şi pe care le-a dat la iveală mai târziu 
sub titlul Excursii în jurul Turzii. Ca licean, în 1900, 
a făcut o excursie la Iezerul Ighielului de lângă Alba 
Iulia în căutarea de material pentru ierbar. I-au urmat 
altele la Zlatna-Roşia, Miercurea Ciucului şi Sibiu, 
ajungând până pe Valea Jiului. În 1902 s-a numărat 
printre cei care au fost în excursie la Roma, iar în 
1906 a participat la expoziţia jubiliară de la Bucu-
reşti, vizitând la întoarcere şi pădurea de castani de la 
Tismana. În următoarea vacanţă a trecut prin pasul 
Tulgheş până la Ceahlău, la Durău, mănăstirea Cheia 
şi muntele Zăgan. Anul 1907 i-a adus o adevărată bi-
nefacere, căci tatăl său i-a pus la dispoziţie cele 200 
de coroane câştigate la loterie, cu jumătate din sumă 
cumpărând un bilet în circuit de două luni de zile prin 
Europa, prin Austria, Bavaria, Tirol şi Elveţia, aşa 
cum o descrie singur într-o conferinţă publicată mai 
târziu în „Carpaţii”. În carnetul său de însemnări sunt 
notate principalele momente ale acesteia: plecarea 
din Salzburg spre Berchtesgarden-Königsse, pe vâr-
ful Rigi din Elveţia, prin pasul Grimsel şi în alte lo-
curi senzaţionale. Un caiet din acea vreme, având în-
semnat pe copertă anul 1907, poartă consemnarea 
acestor prime impresii din „Austria, Germania şi El-
veţia” şi a fost dat la iveală de nepotul său Gheorghe 
Lascu în 1987. „Boala călătoriei” a tratat-o şi mai 
târziu ca student la Budapesta, când a vizitat lacul 
Balaton, oraşele Vacz şi Esztergom, iar prin Societa-
tea studenţilor naturalişti face o excursie în golful 
Quarnero, iar în 1911 pe traseul Vie-
na-München-Breslau-Berlin, continuată mai apoi şi 
cu altele pe care le-a realizat ca profesor la Blaj 
(1911-1919). Aici a făcut excursii cu elevii la Bazna, 
Zlatna, Alba Iulia, Banat, iar în altele a fost călăuzit 
de profesorul său de la Breslau, Ferdinand Pax, îm-
preună cu care a făcut primele cercetări sistematice 
pe teren, în zona Retezatului, Parângului şi Cheile 
Turzii etc. Traseul drumeţiilor făcute cu elevii săi le 
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putem reconstitui din dările de seamă apărute în 
„Anuarul Institutului de învăţământ din Blaj” pe anii 
şcolari 1911/12 şi 1914/15, dar şi din relatările pe ca-
re le-a făcut în ziarul local „Unirea”, sub titlul Excur-
sia cercetaşilor noştri, din care aflăm şi de o excursie 
la Gheţarul de la Scărişoara. Odată cu înfăptuirea 
Marii Uniri şi a numirii sale ca profesor la Universi-
tatea din Cluj călătoriile sale se diversifică, căpătând 
o mai puternică amprentă ştiinţifică. Aşa sunt călăto-
riile sale de studii şi conferinţe din Cehoslovacia, Po-
lonia, Italia, Franţa, Germania, Iugoslavia, unde în-
treprinde şi excursii geobotanice internaţionale. A 
venit apoi ocazia participării la congresul de la Ithaca 
din St. Unite, luând „la pas” mai multe oraşe şi uni-
versităţi americane, unde rosteşte conferinţe: Ithaca, 
Cleveland, New York, ocupaţie pe care o continuă şi 
în mari oraşe europene: Halle, Hanovra, Viena, Ber-
lin, Königsberg, Breslau, Zagreb, Geneva, Lausanne, 
Zürich, Roma, Bologna, Milano etc. Între consemnă-
rile sale din această perioadă pot fi citite pagini deo-
sebit de frumoase şi din alte popasuri, cum ar fi cele 
intitulate Printre flori la San Remo, Grădina exotică 
de la Monaco, O excursie prin Corsica, Monumentul 
natural de la „Râpa Roşie” de la Sebeş, Însemnări 
dintr-un parc de vânătoare (Banloc), Flora şi vegeta-
ţia pădurii Soca (Banloc) din Banat, Reteza-
tul-viitorul parc naţional al României, Comorile bo-
tanice de la Belioara. Dacă ne gândim că Râpile Ro-
şii fac parte din peisajul spiritual al lui Lucian Blaga 
suntem tentaţi să ne oprim şi asupra caracterizării lui 
Borza: „Râpa Roşie este impresionantă prin măreţia 
şi variaţia coloanelor ce dau arhitectura ei filigranată, 
atât de deosebită de operele mâinilor noastre (...). 
Vestitele „piramide de pământ” de la Bolzano din 
Alpi nu sunt mai grandioase decât ale noastre, care 
sunt mai trainice. Sus, în ascunzişurile coloanelor cu-
ibăresc corbi, porumbei sălbatici, turturele; jos, în 
văgăuni, sălăşluiesc vulpi. Dar aici avem şi un decor 
vegetal unic în felul său, compus din flori rare pripă-
şite în timpul diluviului rece, din epocile calde şi us-
cate, apoi mai umede şi calde postdiluviale”. Tabloul 
acesta al frumuseţilor locale din jurul Sebeşului vor fi 
completate în studiul său Flora şi vegetaţia Văii Se-
beşului (1959), iar zonelor din jurul Albei Iulii le va 
consacra frumoase pagini în Amintiri (Catedrala din 
Alba Iulia, Iezerul de la Ighiel etc.). Prof. Mircea Za-
ciu, care a scris despre opera sa memorialistică, gă-
seşte că anii petrecuţi ca elev la Alba Iulia, îl vor aju-
ta să descopere „dimensiunea istorică” a trecutului 
nostru naţional, întrucât mai târziu îl vor preocupa 
vestigiile arheologice din Banat (Banatul în timpul 
romanilor), făcând elogiul arheologului Adalbert 
Czern pentru altarele votive, apeductele, şi capiteluri-
le romane, şi reconstituind vegetaţia Banatului din 
acea epocă. „Roma, spune Mircea Zaciu, era un sim-

bol, Alba Iulia o realitate vie, dinamică, prelungire a 
istoriei în mişcarea diurnă, în foiala uliţelor de târg, 
cu negustorii macedo-români, banca „Iulia”, despăr-
ţămintele „Astrei”, „reuniunea meseriaşilor români”, 
intelectualitatea adunată la „Casina română”, vizitele 
la bătrânul judecător Ştefan Cacoveanu, poet în orele 
sale libere, fostul coleg de odinioară al lui Eminescu 
la Blaj, care evoca figura marelui său contemporan 
cu explicabil orgoliu (...). Detalii pitoreşti, pline de 
un interes particular punctează şi capitolele consacra-
te episoadelor vieţii publice, frământărilor din preaj-
ma Unirii şi a celor legate de izbucnirea primei con-
flagraţii, apoi a momentului adunării de la Alba Iulia, 
în febra mistuitoare a lui decembrie 1918”. Manus-
crisul pe care l-a cercetat poartă titlul Amintirile unui 
naturalist din Alba Iulia, notiţe autobiografice, între 
care un capitol este intitulat Alba Iulia, leagăn de stu-
dii naturaliste. Această pasiune s-a materializat de-a 
lungul timpului cu cercetări sistematice în toate zone-
le munţilor ţării,în Ţarcu, Godeanu, Plopiş, Cernei, 
Retezat, Apuseni, Plopiş, Sărăţel-Chiraleş-Lechinţ 
etc. vorbind peste tot de nevoia de ocrotire a naturii, 
de crearea de parcuri naturale şi regiuni protejate, 
deoarece în ceea ce priveşte exploatarea pădurilor 
s-au făcut multe abuzuri. Curiozitatea şi pasiunea 
muncii l-au dus şi în China, despre care, în 1914, pe 
când se afla la Breslau, a oferit o primă informare şti-
inţifică privitoare la flora acesteia. În timp ce memo-
rialistul a fost pus în valoare de Gh. Lascu prin cartea 
Amintirile turistice ale unui naturalist. Călător pe trei 
continente (Ed. Sport-Turism, 1987), carnetul de im-
presii din China, rămas în manuscris, a fost editat de 
Veturia şi Maria Ţenchea, la editura Anthropos din 
Timişoara, în 2002, sub titlul Însemnările unui bota-
nist român dintr-o călătorie în China. Însemnările din 
China şi Rusia datează din 1958, când China se afla 
în plină revoluţie culturală, ducând campanii de trei 
zile împotriva omorârii păsărilor dăunătoare, făcând 
mitinguri şi defilări pentru depăşirea planurilor de 
muncă, prin o agitaţie vizuală fără precedent, în timp 
ce oamenii cărau pământ cu coşniţele pentru amelio-
rarea solului. Oamenii simpli refuză însă bacşişul, nu 
scuipă pe jos şi nu produc dezordine pe stradă. Află 
cu surprindere că mai toţi specialiştii lor vorbesc en-
gleza, franceza sau germana, că au fost formaţi la 
universităţi străine şi că sunt foarte competenţi. Res-
pectul pentru lege, cultul muncii şi seriozităţii, des-
chiderea spre schimburile cu străinătatea vor fi alte 
atuuri care îşi vor spune cuvântul în bumul economic 
al Chinei care va urma. Cu ochii larg deschişi la toate 
aceste schimbări, pe care le notează cu bucurie şi cu-
riozitate, Al. Borza ni se prezintă ca un mesager al 
noului şi un reprezentant de seamă al ştiinţei româ-
neşti care şi-a înscris numele în universalitate. 

Mircea POPA  
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ACADEMICIENI ÎN PANTHEONUL BLAJULUI 
 

deea de a asocia cuvântul Pantheon cu numele Bla-
jului şi oamenii săi nu e nouă. Încă în 1869, Iosif 
Vulcan a publicat o carte”,Panteonul român”, în ca-

re sunt prezentate, alături de nume ilustre din întreaga 
Românie, o serie întreagă de personalităţi blăjene:  
Timotei Cipariu, Aron Pumnul, Alexandru Sterca- 
Şuluţiu, George Bariţiu, Simion Bărnuţiu ş.a. În aceeaşi 
perioadă, mitropolitul Ioan Vancea a ştiut să apere la 
Conciliul de la Vatican interesele Bisericii Unite cu o 
ardoare care i-a adus aprecierea chiar a episcopatului 
maghiar: „Bărbaţi de talia lui Vancea sunt suficienţi să 
răscumpere onoarea unui neam şi să li se rezerve loc de 
frunte în Pantheonul neamului”. Ani mai târziu, la 22 
mai 1926, redactorii ziarului „Unirea” scriau în articolul 
„În Panteonul Blajului” despre cei peste 1000 de elevi 
şi dascăli de la 40 de şcoli din România care veniseră în 
cimitirul oraşului să-i cinstească personalităţile. 

O călătorie în Pantheonul Blajului, azi, ne aduce 
aproape de aristocraţia culturală şi academică blăjeană: 
membrii Academiei Române. Sunt mai mulţi academi-
cieni pe care Blajul i-a dat ţării, dar nouă dintre ei îşi 
dorm somnul de veci în pământul de aici. 

Veteranul academicienilor blăjeni e Timotei  
Cipariu (1805-1887). În 1866 a fost unul dintre fondato-
rii Societăţii Literare Române, devenită apoi Societatea 
Academică Română, iar din 1879 Academia Română. 
Printre cei 21 de membri, aleşi din toate provinciile ro-
mâneşti, s-a numărat şi canonicul, filologul şi bibliofilul 
de talie europeană Timotei Cipariu. Împătimit al limbii 
române, el declara încă de la prima şedinţă a noii insti-
tuţii culturale că aceasta „va îngriji pentru conservarea 
unităţii limbii româneşti din toate provinciile locuite de 
români. Ea îi va reda forma curat naţională română, 
pentru ca să figureze cu toată demnitatea între şi lângă 
surorile ei de origine latină. Ea va pune fundamentul 
pentru o literatură adevărată naţională”. Despre felul în 
care a fost receptat acest discurs, precum şi despre repu-
taţia de care se bucura savantul blăjean, ne vorbeşte 
alegerea sa ca vicepreşedinte al Societăţii Academice 
Române.  

În cimitirul Bisericuţei grecilor, la doi paşi de 
marele Cipariu, odihneşte o altă personalitate marcantă 
a oraşului: Ion Micu Moldovan, sau aşa cum îl cunoş-
teau blăjenii, Moldovănuţ (1833-1915). N-a fost reali-
zare importantă în Blaj care să nu poarte amprenta lui, 
atâta timp cât a trăit: mâna dreaptă a ierarhului 
greco-catolic de atunci, prelat papal, profesor, director 
al tipografiei, autor de manuale, editor de publicaţii, co-
laborator al revistelor de prestigiu ale vremii, iniţiator al 
celei mai ample culegeri de folclor din epocă, binecu-
vântat Mecena al tinerilor studioşi (printre care şi Iuliu 
Maniu), fondator de bănci, organizator al primului bal 
de binefacere din istoria urbei, iniţiator de noi edificii 
culturale şi, mai presus de toate, patriot înflăcărat. Toată 
activitatea culturală a lui Ion Micu Moldovan”, cel mai 
aprig la minte dintre toţi cărturarii blăjeni de la vremea 
aceea” cum ne asigură Ion Agârbiceanu, a fost încunu-

nată de alegerea sa ca membru activ al Academiei  
Române.  

Aproape în acelaşi timp, era numit membru al 
prestigioasei instituţii şi Victor Mihali de Apşa 
(1841-1918). În anul 1894, anul primirii în Academie, 
era episcop, calitate în care a păstorit mai bine de două-
zeci de ani Lugojul. Aceşti ani, plini de realizări şi în 
plan bisericesc, dar şi în cel lumesc, au însemnat, printre 
multe altele, şi întemeierea unui muzeu de relicve ro-
mane de la Sarmizegetusa şi din întreaga Transilvanie. 
Un an mai târziu era numit mitropolit al Bisericii Unite 
şi se muta la Blaj. Au urmat ani grei, marcaţi de încer-
cările stăpânirii de atunci de a maghiariza şcolile, apoi 
de Primul Război Mondial. În toată această perioadă, 
mitropolitul Mihali a demonstrat, după cum dă mărturie 
Alexandru Lupeanu-Melin”,caracterul său de oţel şi în-
dărătnicia lui de muncitor neobosit, pururea în brazdă”. 
Ar mai trebui adăugat meritelor sale faptul că, sub păs-
torirea sa, atât de încercată de vitregiile vremii, au fost 
finalizate Biblioteca Centrală Arhidiecezană şi orfelina-
tul din Blaj.  

În anul 1901 este ales membru corespondent al 
Academiei Române canonicul mitropolitan Augustin 
Bunea, urmând apoi ca în 1909 să fie ales membru titu-
lar. Doctor în filosofie, istoric desăvârşit, autor de lu-
crări excepţionale, profesor memorabil, gazetar reduta-
bil, publicist de talent, inspector şcolar dedicat, apărător 
înfocat al memorandiştilor – toate acestea, oricât de 
elogioase ar fi, alcătuiesc un palid portret al omului  
Bunea. Ca şi mulţi alţii, Nicolae Iorga a avut mereu cu-
vinte de preţuire la adresa lui: „istoricul cel mai priceput 
al Ardealului”„,o glorie a culturii româneşti de dinco-
lo”„,un orator fără pereche”. Moartea sa a fost descrisă 
de preşedintele Academiei, Anghel Saligny, drept o 
„durere naţională” şi, parcă pentru a întări spusele aces-
tuia, la înmormântare au fost prezenţi atât mitropolitul 
greco-catolic Victor Mihali, cât şi mitropolitul ortodox 
Ioan Meţianu. Pe monumentul său funerar stau scrise, 
spre vie aducere aminte, cuvintele „Biserica şi Naţiu-
nea, recunoscătoare”. 

Cripta Capelei Arhiereilor, parte integrantă a 
Pantheonului blăjean, adăposteşte un alt academician, 
mitropolitul Vasile Suciu (1873-1935). Cu o activitate 
prodigioasă în slujba Bisericii Unite (cărţi, studii şi lu-
crări teologice, articole pastorale, cuvântări etc.) şi a 
neamului românesc (membru P.N.R, preşedinte al Con-
siliului Naţional Român din Blaj, apoi membru în Ma-
rele Sfat Naţional Român), Vasile Suciu avea să pri-
mească răsplată şi din partea Bisericii, şi din partea na-
ţiunii române. În 1919 a fost ales membru de onoare al 
Academiei Române, iar în 1920, era numit mitropolit al 
Bisericii Unite cu Roma, învestit chiar de regele  
Ferdinand. A condus Biserica cu deosebită competenţă, 
în timpul său ridicându-se numeroase edificii şcolare.  

O altă criptă, de data aceasta din cimitirul mare 
al Blajului, este ocrotitoarea somnului veşnic a doi aca-
demicieni: Alexandru Borza (1887-1971) şi Emil  

I 
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Alexandru Negruţiu (1911-1988), amândoi din familia 
„patriarhului” părinte profesor Ioan Fekete Negruţiu. 
Alexandru Borza, preot greco-catolic şi protopop ono-
rar de Cluj, a fost reputatul biolog căruia îi datorăm, 
printre altele, Grădina Botanică din Cluj, Muzeul Bota-
nic şi Institutul Botanic din Cluj, dar şi crearea Parcului 
Naţional Retezat. A fost membru de onoare al Acade-
miei Române şi a făcut parte din prestigioase institute şi 
societăţi din Elveţia, Cehoslovacia, Finlanda, Germania, 
Franţa ş.a. Emil Negruţiu, rudă prin alianţă cu reputatul 
savant Borza, a fost inginer, conferenţiar universitar la 
Timişoara unde a predat Zootehnie, apoi profesor uni-
versitar la Facultatea de Agronomie Cluj. În 1965 a 
creat, împreună cu A. Petre, primul Laborator de Gene-
tică Cantitativă şi a Populaţiilor Animale din România. 
A fost membru corespondent al Academiei Române, 

începând din anul 1974 şi membru al Academiei de Şti-
inţe Agricole din România.  

Al nouălea academician care îşi doarme somnul 
de veci în pământul Blajului este mitropolitul şi cardi-
nalul Alexandru Todea (1912-2002), înmormântat în 
Catedrala din Blaj. A fost reprezentantul rezistenţei an-
ticomuniste a Bisericii Blajului, suferind persecuţie şi 
închisori, în decembrie 1992 Academia Română 
primindu-l în rândurile sale ca membru de onoare. 

Periplul meu în căutarea academicienilor din 
Pantheonul Blajului se termină aici. Dar nu pot încheia 
fără să-l mai ascult o dată pe profesorul neamului ro-
mânesc, Nicolae Iorga: „Pământul are preţul morţilor 
care s-au coborât în el”. Oare ar putea cineva socoti cât 
preţuieşte pământul sfânt al Blajului?  

Delia ŢĂLNAR 

 
 

 

ZENOVIE PÂCLIŞANU (1886-1957), ISTORIC, PRELAT GRECO-CATOLIC, 
MEMBRU AL ACADEMIEI ROMÂNE  

 
na dintre personalităţile ilustre pe care Bla-
jul le-a dat naţiunii române, atât prin calita-
tea virtuţilor sale umane şi creştine, cât şi 

prin profunzimea cercetărilor sale profesionale, este 
preotul, profesorul, istoricul, diplomatul şi acade-
micianul Zenovie Pâclişanu. Născut la 1 mai 1886, 
în satul Straja, jud. Alba, a cursurile Liceului roma-
no-catolic „Májlath Gusztav” din Alba Iulia, urma-
te de Gimnaziul superior din Blaj (1898-1906). 
Bursier al Mitropoliei Române Unite din Blaj, la 
Budapesta, va audia între anii 1906-1910 cursurile 
Facultăţii de Teologie Catolică, în cadrul Universi-
tăţii Ungare Regale de Ştiinţe, iar între anii 
1912-1916, ca membru al Institutului Augustineum, va 
urma cursurile Facultăţii de Teologie Catolică a Univer-
sităţii din Viena, unde va obţine, în 4 decembrie 1916, 
titlul de doctor în istorie bisericească. Revine la Blaj, 
unde va activa un timp ca profesor la Academia Teolo-
gică Greco-Catolică şi va fi între anii 1916-1919 primul 
director al Bibliotecii Centrale Arhidiecezane. După că-
sătoria cu Hortensia Bucur este hirotonit preot în 1916. 
Manifestă un deosebit interes pentru istoria românilor, 
căutând documente în arhive din Budapesta, Viena, Va-
tican, Blaj şi Oradea; munca îi este facilitată de cunoaş-
terea limbilor maghiară, germană, italiană, arabă şi lati-
nă. Desfăşoară o activitate intensă în cadrul Asociaţiunii 
Astra. În 1918 a fost unul din secretarii Comitetului 
Executiv al C.N.R. din Blaj; din această postură va re-
dacta împreună cu Profesorul Alexandru Borza, care va 
deveni academician, şi avocatul Ionel Pop, Cronica 
pregătirii Marii Uniri de către spiritualitatea 
greco-catolică de la Blaj; e ales de Adunarea Naţională 
de la Alba Iulia în Marele Sfat Naţional Român. A fost 
director al ziarului „Unirea” din Blaj între 1918-1919, 
cotidian al C.N.R. din Blaj. Ca o recunoaştere a activită-
ţii cultural-ştiinţifice şi ţinând seama de cercetările sale 
istorice, Zenovie Pâclişanu este ales, în şedinţa din 5 iu-

nie 1919, la numai 33 de ani, la pro-
punerea istoricului Nicolae Iorga, ca 
Membru Corespondent al Academiei 
Române, la Secţia Istorică. Devine 
director al „Arhivelor Statului” din 
Cluj (1920-1922), director general în 
Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor, 
apoi în cel de Externe (1922-1948), 
îndeplinind misiuni diplomatice în 
slujba Regatului României. A scris 
numeroase articole, studii şi interven-
ţii critice pe teme de istorie, cu pre-
cădere istoria Transilvaniei în evul 

mediu şi epoca modernă, aspecte privind problema con-
tinuităţii româneşti, implicaţiile Reformei printre româ-
nii ardeleni, istoria Bisericii transilvănene, 
greco-catolice şi ortodoxe, mişcarea naţională româ-
nească din Transilvania veacului al XVIII-lea, şcoli şi 
oameni de cultură din Ardeal. Este arestat în 6 decem-
brie 1949 acuzat fiind de activitate clandestină pentru 
refacerea cultului greco-catolic în România, trecut în 
ilegalitate de autorităţile comuniste; trece prin închisori-
le de la Sighet şi Jilava, eliberat apoi iar arestat şi con-
damnat la 12 ani de temniţă. Torturat, în mai multe rân-
duri, Dr. Zenovie Pâclişanu va muri în închisoarea de la 
Ministerul Afacerilor Interne, situat în subsolul clădirii 
M.A.I., din Piaţa Palatului, astăzi sediul Senatului, în 
timpul unei anchete, în vârstă de 71 de ani, la 31 oc-
tombrie 1957. Ca istoric a fost ignorat în perioada dicta-
turii comuniste, din motive confesionale şi politice, du-
pă 1990 fiind într-un proces de restituire şi reintegrare 
în galeria istoriografiei române. Moştenirea sa istorică 
scrisă este vastă. I s-a retras statutul academic în anul 
1948, dar este repus în drepturi de Academia Română 
în 1990 cu ocazia Adunării Generale. 

Anton RUS 
 

U 
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ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ 
 

NICOLAE BĂCIUŢ ŞI LACRIMA POEZIEI LUMINII 
 

„Poezia e creaţie şi rugăciune”. De aici pornim 
în analiza unei opere lirice aparte. Un poet care s-a im-
pus cu autoritate în ultimele două decenii, Nicolae Bă-
ciuţ, este o personalitate distinctă în cultura română a 
începutului de secol XXI. Foarte activ în viaţa culturală 
a perioadei, organizator a numeroase concursuri literare 
în care promovează tinerii creatori, fondatorul presti-
gioasei reviste „Vatra Veche”, premiat la nivel naţional, 
Nicolae Băciuţ este o voce originală a liricii româneşti 
şi o prezenţă publicistică remarcabilă. 

În volumele sale de poezii este condensat, trep-
tat, un univers religios stilizat, care unicizează creaţia la 
nivelul sinelui, singur recunoscând că „Vine o vreme 
când nu mai poţi spune orice, când nu mai poţi scrie 
oricum. E ca şi cum fiecare cuvânt ar fi testamentar, ca 
şi cum ai lăsa o moştenire din averea ta de cuvinte de o 
viaţă. Şi din aceste cuvinte fiecare trebuie să primească 
ceva cu care să simtă că este mai bogat, să simtă cum 
sufletul lui îşi întinde conturul, cum îi cresc aripi. Pentru 
că scrisul înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu.. Şi 
dacă nu vrei să stai de vorbă cu Dumnezeu, de ce să 
mai scrii? Vine o vreme când ceea ce ţi se întâmplă nu 
ţi se mai întâmplă ţie, ci numelui tău”.  

Influenţe religioase găsim în toate volumele, însă 
este notabil faptul că de câţiva ani, lirica este vădit pre-
ocupată de sacralitate, de relaţia omului cu Dumnezeu, 
de izbăvirea prin creaţie, de sensul jertfei şi al mântuirii. 
Dialogul cu Dumnezeu trece prin dialogul cu sine în-
suşi, cu propria raportare la sfinţenie. În „Poemul Phoe-
nix” (Editura Nico, 2010) vorbim déjà de un limbaj 
specializat: „Tot mai visez un vis că mai visez,/ că nu-
mele mi-e primăvară,/că lacrima îmi e botez,/că Dum-
nezeu mă înconjoară –/dar numai visul mă visează/ în 
lacrima luminii trează”. (Lacrima luminii)”. Simbolisti-
ca Luminii devine dominantă. Ne aflăm în spaţiu sacru 
al divinităţii revelate şi trăite plenar. Căutarea ei este 
necesară pentru purificarea sufletească: „Unde eşti, 
Doamne? / Nu ţi-am văzut faţa, / ochiul tău nu şi-a des-
chis pleoapa, / cuvântul tău / nu şi-a despărţit literele / 
ca o dumicătură, / nu a despărţit viaţa de moarte, / ziua 
de noapte, / pe unu de şapte (...)/ Unde eşti, Doamne, 
cui m-ai lăsat” / Care mi-e vina, unde eşti, Doamne, / 
cui să-i plătesc, cine mă iartă”.  

Dacă Nicolae Steinhardt spunea în 1986 că „Am 
găsit cu bucurie şi nu fără emoţie la Nicolae Băciuţ, una 
din marile obsesii ale poeziei din vremea tinereţelor me-
le: ideea poemului ca operă impecabilă, ca ideal absolut, 
unic, suprem, atotîmbărbător şi atotbiruitor al oricărui 
cutează să scrie versuri”, eu aş putea spune că am găsit 
în volumele lui Nicolae Băciuţ lirismul religios în stare 
de contemplaţie, de iluminare, de împlinire prin creaţie, 
prin întâlnire cu Dumnezeu. În volumul aniversar „Cin-
cizeci şi cinci”, Creaţia devine o Săptămână Luminată 
menită să desăvârşească sufleteşte Ideea: „În fiecare luni 
/ e vineri, / în fiecare ieri / e-o seară, // sub fiecare pleoa-
pă-i primăvară, / e toamna unei veri – / un anotimp / de 
nicăieri. / Şi-n fiecare sâmbătă / e-un luni, / o nuntă / fără 
de mireasă – / când nu-i nimic / ca să cununi, / când casa 

se întoarce-acasă. / Duminică / e lunea mea, / un început 
/ ce nu ne va-ncăpea. / În fiecare luni / e luni, / în fiecare 
zi / e-un şapte / pe care n-ai cum să-l aduni / şi care nu se 
mai desparte”. Dimensiunea creaţiei este atemporală, fi-
indcă timpul nu există decât în dimensiunea noastră isto-
rică, în necesitatea noastră de a-l măsura cu pendula cea-
sului obosit. Timpul devine prefacere a Creaţiei ce ispi-
teşte în creatorul ei sămânţa sacrului.  

Dacă la începuturile ei, poezia lui Nicolae Băciuţ 
era una în care erau cultivate „tăcerile semnificative 
(„când tot ceea ce nu spun sunt"), care deschide „cartea 
lumii”, caută „cuvântul cel de taină” şi păşeşte iscoditor, 
în modul liric al lui Blaga (în continuare marele model), 
într-un anotimp plin de miracole: „un anotimp al firii 
mele fără margini"

1
, actualmente, lirica se distanţează de 

modele (în afară de modelul blagian este obsedant în 
opera lui Nicolae Băciuţ dialogul cu Nichita Stănescu, 
mereu şi mereu inedit, prezent în toate straturile conştiin-
ţei poetice). De asemenea, criticul Eugen Simion sesiza 
încă de la primele volume dominanta cromatică, prefe-
rinţa absolută pentru alb, pentru imaculat, pentru Iarna în 
splendoarea ei de curăţire definitivă şi însetare de divin.  

Mănuşa de gheaţă din volumul Nostalgii interzi-
se devine un leitmotiv. Gheaţa însă nu are conotaţiile 
stilizate ale unui abisal fiinţial, ci trimite la transfigura-
re, renaştere, regăsire de sine şi reinterpretare a Poeziei. 
Este şansă de mântuire, de trecere într-un Dincolo tran-
sparent, etern vizibil într-o geografie a lacrimei stănes-
ciene, stare de contemplare şi de purificare: „Noi stăm 
în faţa unei pâini de gheaţă –/ se spune, / o pâine rume-
nă şi arătoasă – / în timp ce-n aburul privirii / cenuşa 
grâului refuză coacerea, / câmpia îşi alungă propriul 
deal, / pădurea se retrage în copac, / iar mâna dreaptă 
creşte / chiar din mâna stângă / cu care vine cineva / şi 
taie pâinea. // În faţa noastră însă nu-i / decât un strop de 
lacrimi licărind” (Pâinea de gheaţă). De altfel, într-un 
„Duel” cu poezia (din volumul Casa cu idoli), Creatorul 
este un Alb încărcat stilistic iar universul devine aseme-
nea Lui. Metafora Luminii este stilizată într-un Alb nes-
fârşit care se-aşterne pe firea lucrurilor: Zăpada / mănu-
şă aruncată / în memoria ierbii.  

Sacralitatea devine o constantă a poeticii lui Ni-
colae Băciuţ. Metafora Albului este metafora divinităţii. 
Ea capătă semnificaţii legate de consacrare, de renaştere, 
de reîntâlnire între „eu şi Tu”. Poemele din volumul Alb 
pe alb „sunt o expresie suficient de limpede a unei vizi-
uni lirice în care se îngemănează, cu egală îndreptăţire, 
impulsul spre lume, spre reprezentările cu un grad sporit 
de concretitudine, şi reculul în interioritate, retragerea în 
trăirea de anvergură afectivă pronunţată. Titlul volumu-
lui trimite, aproape involuntar, spre seria de tablouri Alb 
pe alb, aparţinând pictorului Kazimir Malevici, în care 
autorul tindea să redea sensibilitatea pură, renunţând la 
orice referire contextuală, fenomenală. În cazul lui Nico-
lae Băciuţ, este evident că realul este prezent în filigranul 

                                                 
1 Eugen Simion, Nicolae Băciuţ, Memoria zăpezii, în „România lite-

rară”, 6 ianuarie 1990, p. 10. 
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poemelor în mod imediat, elementele universului intrând 
în arta combinatorie a versului printr-un soi de reducere 
a lor la imaginea esenţializată, la figura spirituală pură, 
printr-o strategie a nuanţei, printr-o tehnică a sugestiei 
abstracte ori a reveriei aplecată asupra marginii de taină 
a lumii: „Alb pe alb,/Viaţă pe viaţă,/nimic n-a fost spus,/ 
totul se ştie,/pe faţă,/fără trecut, fără azi – / o noapte 
abandonată/ca o fiară/nevânată; /nici o atingere/nu ajun-
ge / până la sânge, / nici o lacrimă/nu-şi ascunde marea.// 
Eu şi tu./ Altfel spus, / Nu” 

1
. Poemele acestui volum se 

împletesc în rugăciune, în „viaţă pe viaţă”: „Drumul po-
eziei de la alb la alb este cel dătător de chip interior ine-
fabil, suport al portretului în alb, autentificând ordinea 
sacră a cuvintelor: „nu e nici viaţă, nu e nici moarte, / to-
tul rămâne închis într-o carte… Poemul îl scrie pe poet; 
în trepte, dureros şi sublim, până la solemnitatea secun-
dei în care are loc îngenuncherea pe pagina de carte, cel 
mai pur gest dintr-o biografie poetică; coloană albă la 
nunţile lumilor. Puternic şi blând, poetul e doar respiraţia 
cuvintelor.” 

2
 

Înfiază-mă, Tu, Doamne, până dincolo de toam-
ne, iată crezul artistic al liricii religioase a poeziei lui 
Nicolae Băciuţ. Totul curge înspre rugăciune din pute-
rea sufletească a întâlnirii cu sine şi cu Dumnezeu. El 
are „precum transilvănenii autentici (v. consemnările lui 
Lucian Blaga despre Marele Şaguna!) un puternic sen-
timent al duminicii, al înveşmântării în lumina lină du-
minicală)

3
: Cel ce crede se teme; cel ce se teme se sme-

reşte; cel ce se smereşte se îmblânzeşte; cel blând pă-
zeşte poruncile; cel ce păzeşte poruncile se luminează. 
În rugăciunea duminicală se aşează liniştea din „Des-
părţire de înger”, o antologie interesantă, plasată sub in-
fluenţa hemografiei stănesciene: „A venit îngerul şi 
mi-a zis: de atâta amar de vreme te veghez ca să ajungi 
om de ştiinţă şi tu până acum n-ai inventat nimic! Cum 
să nu; am inventat; numai că ştiinţa pe care eu am 
creat-o este atât de subtilă, încât uneori se confundă cu 
firescul. Ea se numeşte hemografia, adică scrierea cu ti-
ne însuţi”. Consecvent dedicat Albului, poemul are o 
curgere firească: Nunta e „de argint”, primăvara e o 
„mireasă îmbrăcată-n alb”, iar „un alt Christos / ne va 
petrece / albu-n os”. Nu lipsesc referinţele metatextuale, 
trimiterile la textele biblice, firescul unui Azi etern, per-
ceput iconic: „Fericit că timpul stă în loc, / că nu există 
ne-nţeles / că morţii poţi să-i dai bineţe, / că verbul / nu 
sclavul vreunui adjectiv / că masa mea de scris / pluteş-
te lin / ca o corabie pe marea în furtună”. Voit stănesci-
an, îngerul nu se desparte, in facto, de poezie, ci el se in-
tegrează în Absolut, în Cuvânt. Îngerirea din poemul 
„Îngerul din cuvânt” este o consecinţă a „şederii” în 
conştiinţa de sine, orice părăsire fiind imposibil de de-
limitat în Verbul creaţiei: „În orice clipă eşti, / în orice 
parte – / ţi-e sângele o urmă / ce cândva se desparte / în 
lacrimă / şi în privire / şi în mireasă / şi în mire, / până 
când trupul tău / devine cruce, / până ce iarba-şi răstig-
neşte noaptea / ce-ngroapă iar / secunda dintre septem-

                                                 
1 Iulian Boldea, Urmele scrierii, în „Cuvântul liber”, 2003. 
2 Valentin Marica, Pleoapa lui Homer, 50 de poeme în lectura autoru-

lui, în colecţia „Cartea radio de poezie”, Societatea Română de 

Radiodifuziune şi Studioul Regional de Radio Târgu-Mureş.  
3 Valentin Marica, În loc de Prefaţă. Laudatio lui Nicolae Băciuţ, în 

vol. Sens giratoriu, Ed. Nico, 2013, p. 8. 

brie / şi toamnă / şi dintre sâmbătă / şi-altar, / dintre tă-
ceri / şi minutar. // În orice clipă eşti, / până-n cuvânt te 
îngereşti.” Interesant este poemul „Fereastră de la-
crimi”, în care reflectarea din fereastră nu poate fi decât 
„albă”, deoarece „Acolo şezum / şi plânsem / cu lacrimi 
dulci-amărui / ale tale, ale mele / ale nimănui”. Înstrăi-
narea pare atemporală, iar dorul de nestăvilit, bineînţe-
les în „râsu-plânsu” stănescian...  

Analizând opera lui Nicolae Băciuţ, scriitoarea 
Cezarina Adamescu remarcă prezenţa constantă a sa-
crului revelat în Poezia celui ce este „o lacrimă a lui 
Dumnezeu”: Simţământul sacru e prezent în toate poe-
mele din acest volum şi din întreaga creaţie a autorului 
şi el respiră evlavie, pietate, credinţă, speranţă, iubire. 
Fără aceste coordonate, Poezia n-ar fi întreagă şi nici nu 
ar avea impactul dorit. Iată aici, sentimentul filiaţiunii 
faţă de Maica noastră, a tuturor: „Iubindu-te, / mă in-
ventam, / cel care-am fost, / cel care sunt /în chipul bo-
bului / mărunt, / Marie, Preacurată Maică, / mă repetam 
/ iubindu-te / cu-o moarte – / înc-o dată, / fiul tău, / în-
genunchind / într-o carte” 4. Atrag atenţia Definiţiile pe 
care autorul, într-o nesfârşită luptă cu sine, le dă propri-
ei creaţii, atingând sensibil corzile interioare ale sufletu-
lui reverberând dragostea infinită faţă de versul stănes-
cian: „Poezia / e stropul de ploaie / de la streaşina ierbii. 
// Nu, nu aceasta e poezia, / şopti iarba. // Poezia / e bo-
bul de rouă / de la subsuoara ierbii. // Nu, nu aceasta e 
poezia, / strigă iarba. // Poezia / e lacrima / de la ochiul 
ierbii. // Nu, nu aceasta e poezia, / suspină iarba. // Poe-
zia / e picătura de sânge / de la talpa ierbii. // Nu, nu 
aceasta e poezia, / tăcu iarba./ Poezia sunt eu – / şi eu 
aştept coasa.” Concluzia autoarei este că „Ajuns la de-
plina conştiinţă de sine, Nicolae Băciuţ spune: „Acesta 
sunt eu – / lacrima lui Dumnezeu!”. Da, asta da…Să fii 
lacrima lui Dumnezeu, nu este puţin lucru, dimpotrivă. 
Fie şi numai pentru atât, această lacrimă se va imprima 
pe un giulgiu invizibil, precum chipul lui Iisus Cristos 
pe marama Veronicăi, în drumul spre răstignire. Şi-o 
vom purta pe dinăuntru ca pe un odor de preţ, ca pe o 
cruciuliţă, ca pe un Sfânt Rozariu…

5
„  

Izgonirea din Rai („când în scădere mă adun, / 
cu tine în cuvântul ne-nceput, / cu tine răsărit în ca-
re-apun”) trebuie răscumpărată cu orice preţ. De aceea, 
o Via Dolorosa urcă itinerariul bineştiut, care ne stăpâ-
neşte fiecare clipă de viaţă şi ne cheamă să înţelegem 
sensul vieţii şi al suferinţei, sensul drumului spre Veşni-
cie: „Noaptea – o alee a lacătelor, / uşi grele ruginind / 
de smirnă şi tămâie. // Nici n-ai crede că / Isus a trecut 
vreodată pe acolo, / că plânsul are numele pietrei, / nici 
n-ai crede / că trebuie să ai grijă / de moarte / ca de pro-
pria viaţă. // Lumânări, icoane, cruciuliţe, /bazar, / nici 
n-ai crede! // Eli, Eli, lama sabahtani!”  

Definirea este o coordonată esenţială a religiosu-
lui la Nicolae Băciuţ. O entropie de esenţă estetică ma-
cină discursul liric condensând Ideea Absolută: „O gură 
/ plină / de zăpadă – / Poezia” se contopeşte într-un 
„Semn de carte” situat „între noapte şi zi / între pagini 
nescrise / între viaţă şi moarte / între iu şi bi”. Şi toate 
deoarece, „între iarnă şi cuvinte” Tu rămâne „semnul 

                                                 
4 Cezarina Adamescu, Poezia boemei, boema poeziei – Nicolae Bă-

ciuţ, Editura Nico, 2010, p. 11 
5 Idem, p. 18. 
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meu de carte / care nimic nu desparte”. Aşadar, nimic 
nu trimite la despărţire, dihotomia departe-aproape fiind 
simbolică. Scrisul poetic e definit întotdeauna prin ra-
portare la sacru, la capacitatea fiinţei de a se metamor-
foza în dialogul cu divinitatea: „Îmi scrii cu anotimpuri 
/ ce n-au fost / cu anotimpuri / dintr-o altă viaţă, / îmi 
scrii cu viaţa mea / cu sângele / schimbărilor la faţă”. 
Mai mult de-atât, într-o splendidă revelaţie poetică, 
„Scriu cuvinte / pe cuvinte / şi cuvintele sunt cerul / în 
care Dumnezeu / mai creează / o dată lumea”. 

Primăvara e o sită-n care iarba-i răstignită! ex-
clamă poetul Lacrimei Luminii. E-aşa, fiindcă nu există 
răstignire fără Înviere, precum ar spune şi Ioan Alexan-
dru, „de Înviere cosmos-i învins”. Iar Învierea este în 
strânsă legătură cu Naşterea, cu acele minunate colinde, 
care înalţă sufletul creştin şi-L coboară pe Iisus în sufle-
tul omului. În volumele de poezii din ultimii zece ani, 
colindele sunt nelipsite din lirica lui Nicolae Băciuţ. 
Sinceritatea clipei trăite plenar, în mijlocul Sărbătorii 
Luminii, este revelatorie şi încărcată de emoţii profun-
de: „Dacă cerul mi-e scară / şi icoana mi-e înger / nin-
ge-ne, Doamne, / cu lerui ler // Dacă ceru-i fereastră / 
unde stelele nu pier / ninge-mă, Doamne, / cu lerui ler // 
Dacă cerul coboară / dacă naltul e jos / ninge-mă, 
Doamne, cu lerui Hristos”.  

În volumul „La taclale cu Dumnezeu”, poate cel 
mai reuşit volum cu tematică religioasă din lirica poetu-
lui, respiră acelaşi Alb şi-aceeaşi Lumină a Poeziei – 
răsfrângeri ale sufletului din dor de Dumnezeu. Incipitul 
poetic stă sub semnul Ierusalimului ceresc (poetic) şi al 
celui pământesc (cu trimitere referenţială la spaţiul fi-
zic). E un Alb definitoriu, acelaşi Alb liniştitor din toate 
celelalte volume, care invită la meditaţie şi la reflecţie: 
„Şi la Ierusalim s-a-ntins zăpada, / E ca un giulgi peste 
trecute răni, / Cum vântul şi-ar aprinde zada / Să trecem 
dincolo de vămi! // De-atâta alb şi vinul din potir / E 
pentru frig cuminecare, / Şi fiecare fulg rămâne mir / Ca 
pentru-o altă înălţare. / A nins şi la Ierusalim, / Şi seara 
asta nu e seară, / E dimineaţa unei lumi, / care din nou 
în noi coboară. // A nins, dar nu pentru-a fi iarnă, / Ci 
doar lumina-n noi s-aştearnă.”  

Învierea, Iubirea, Colindul ceresc, Arborele Vie-
ţii, Crucea, Viaţa, Rugăciunea, toate sunt prinse în jocul 
poeziei transformate în dialog cu divinitatea, Cuvânt şi 
Tăcere, imn de laudă şi psalmodiere a celui mai înălţă-
tor sentiment uman care conectează omul la „satelitul 
Doamne” (cum spunea deseori Rafail Noica). Inspirat 
din imnografia lui Ioan Alexandru, volumul abundă în 
versuri ce glorifică evenimentul creştin cel mai de sea-
mă: Învierea. Un suflet reînviat, reîntors la firesc, la trăi-
rea în ritm liturgic, conectat prin rugăciune la sferele 
Absolutului şi marile sărbători creştine: „Pământ de 
ceară, / pământ ne-nceput – / lespede de aur:/ Hristos 
s-a născut! / Pământ de acasă, / pământ de niciunde – / 
lespede de aer. / Undele din unde. / Pământ de sânge, / 
pământ îngenuncheat – / lespede de stele: / Hristos eli-
berat. / Pământ în piroane, / pământ crucificat – / lespe-
de de rouă: / Hristos înviat. / Pământ de cuvinte, / pă-
mânt înstelat – / lespede de smirnă: / Hristos 
S-a-Nălţat”.  

O metaforă interesantă este cea a omului de ză-
padă. Închis în sine, căutând pe Cel Preaînalt, omenes-
cul îşi regăseşte identitatea paradisiacă, cu toate că per-

cepe ideea că Ochiul lui Dumnezeu nu poate să-L vadă. 
„Târziul” însă este un amestec neomogen de sensuri al-
be, atât de albe „încât se confundă cu firescul”: „E târ-
ziu, la tine, Doamne, / încă-i iarnă, / zăpezile-au ajuns la 
cer, / cu stele-a început / să cearnă, / dintr-un alt prier. / 
E iarnă, încă, Doamne, / eu sunt un om de zăpadă, / iar 
ochiul tău, / Doamne, / peste ceruri închis, / nu poate să 
mă vadă.” La fel de interesante sunt metaforele înserării 
şi ale îngeririi. Înserarea e definită ca stare de spirit, ca 
necesară purificare lirică în lupta cu încercările şi lepă-
darea de sine, care trădează starea de păcătoşenie, de ie-
şire din sine. De esenţă stănesciene, metaforele sunt cu-
legătoare de stele, de flori, de iarbă, de piatră şi de di-
mineţi care sfidează, catharctic, puterea fiinţei de a se 
autodepăşi. Ceea ce la oameni e cu neputinţă, la Dum-
nezeu devine posibil. Interogaţia finală e o iminentă 
salvare de sine, omul înserând în dimineaţa fiinţării şi 
primind răspuns divin la îndoielile sale: „Cum să spui 
ierbii să nu mai fie / iarbă, / cum să spui pietrei să nu 
mai fie/ piatră,/ să spui florii să nu mai / înflorească, / 
râului să nu curgă, / fătului să nu se nască? / Cum să 
spui: / Doamne, îţi las ţie viaţa mea, / să i-o dai celui 
nenăscut, / să moară el în ea? / Cum să spui: / e dimi-
neaţă, Doamne, / şi nu mă pot însera?”  

Îngerirea ia formele libertăţii creatoare absolute. 
Simbolurile care îşi fac ucenicia în marea de cuvinte a 
credinţei devin imagini arhetipale ale oglindirii, ale răs-
frângerii unui „dincolo” imanent care trece printr-un 
„dincoace” al firii. „Învăţarea” e veşmântul alb al fru-
museţii şi al sufletului eliberat de patimile cuvintelor 
devine „culori” pe cerul lacrimilor căzute în fiinţa cău-
tătoare de sens şi salvare prin Poezie: „Sunt ucenic întru 
cuvânt, / învăţ culori doar de la cer / şi rănile de la pă-
mânt, / învăţ să nu rămân stingher, / din lacrimile mele 
să mă-ncânt; / învăţ şi ropotele ploii / în care încă mă 
înveşmânt, / învăţ şi patimile joii / şi zborul cuibărit în 
vânt; / învăţ de-acum să fiu fereastră, / prin care vrei să 
mă priveşti / şi florilor să le fiu glastră, / când numai tu 
te îngereşti.”  

Şi pentru că poezia „trebuia să poarte un nume”, 
„un singur nume”, ea se identifică întru totul Creatoru-
lui său. Ea se confundă cu firescul, ea e „Schimbare la 
Faţă”, e „zbor”, e umbletul lui Dumnezeu prin lume, e 
„lacrima” divinităţii, e plânsul universului, e sinonimă 
cu perfecţiunea. Omul e „chip şi asemănare”, e urmă de 
paşi pe pământ, e un Timp care se opreşte, uitat, în loc: 
„Pe-aici a trecut Dumnezeu / şi le-a uitat toate la vedere, 
/ ici-colo câte-o urmă de zbor, / ici-colo câte-o cădere. / 
Pe-aici ai trecut şi tu / şi n-ai lăsat nicio dimineaţă –/ 
ici-colo o urmă de zi, ici-colo o Schimbare la Faţă.// 
Pe-aici trec şi eu, / ca o secundă uitată, / ca lacrima lui 
Dumnezeu”. 

Lirica religioasă a lui Nicolae Băciuţ se defineşte 
în raport cu lumea, cu divinitatea şi cu propria identitate 
poetică, semn că divinul lucrează în straturile conştiin-
ţei. Poezia e rugăciune în formă de lacrimă, e stare de a 
fi, e miracolul însuşi al existenţei căzut în Cuvântul Alb, 
simbol al îngerescului, al curăţirii lăuntrice, al frumosu-
lui care, precum la Nichita Stănescu, se confundă cu fi-
rescul. Nicolae Băciuţ e poetul creştin care trece prin 
filtrul poetic puterea rugăciunii şi a creaţiei.  

Maria-Daniela PĂNĂZAN 
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ANIVERSĂRI 
 

AUGUSTIN URIAN – 90 DE ANI DE LA NAŞTERE 
 
rofesorul Augustin Urian (n. 
01.12.1925) provine dintr-o familie 
modestă de agricultori din satul Cră-

ciunelu de Sus, comuna Cetatea-de-Baltă, 
din judeţul Alba. 

Învaţă la şcoala primară din satul na-
tal şi având privilegiul să studieze şi să se 
formeze in şcolile Blajului (metropola ilumi-
nismului transilvănean, a culturii şi spirituali-
tăţii romaneşti), urmează cursurile gimnazia-
le şi liceul comercial din aceasta localitate. 
După absolvirea liceului îşi continuă studiile 
la Academia de Înalte Studii Economice 
„Regele Mihai” din Cluj-Braşov, iar mai 
târziu la Facultatea de matematică-fizică din 
cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din 
Cluj-Napoca, devenind astfel licenţiat în 
specialităţile ştiinţe economice şi matematică-fizică. 

Debutează în cariera didactică în 1949 la Liceul 
comercial de fete din Blaj. În timp, pe parcursul anilor 
participând la cursurile de perfecţionare şi formare or-
ganizate de I.P.C.D.-Braşov, Bucureşti şi Cluj, obţine 
un certificat de atestare a competenţelor pentru predarea 
disciplinelor sociale (filozofie, economie politică şi so-
cialism ştiinţific). 

În baza acestui document din Ordinul Ministru-
lui Învăţământului în 1964 este titularizat pe catedra de 
Ştiinţe sociale la Liceul Teoretic „Iacob Mureşianu” 
şi la Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai din Blaj un-
de îşi continuă activitatea didactică şi pedagogică până 
la pensionare. 

În procesul de predare-învăţare aplică acele prin-
cipii didactice care facilitează îmbinarea dintre activita-
tea sa cu clasa şi tratarea individuală a fiecărui elev in 
funcţie de particularităţile psihologice cum ar fi:firea, 
temperamental şi stilul de muncă. Luând în considerare 
aceste particularităţi, a utilizat în lecţii o metodologie 
adecvată şi corespunzătoare. Metodele şi procedeele 
didactice utilizate sunt conversia euristică, explicaţia, 
problematizarea şi prelegerea prin care captiva atenţia, 
capacitatea de concentrare şi interesul elevilor pentru 
lecţie şi de asemenea mobiliza capacităţile de gândire 
ale acestora. Metodologia activa şi munca diferenţiată 
s-au dovedit eficiente materializându-se faptic în pro-
movarea absolvenţilor de liceu la concursurile de admi-
tere în învăţământul superior şi în rezultatele şi perfor-
manţele participanţilor la olimpiadele şcolare. Prin stu-
diu individual şi prin pregătire intensiva coordonată de 
domnul profesor, aceştia şi-au afirmat capacităţile inte-
lectuale şi aptitudinile pentru ştiinţele socio-umane, ob-
ţinând cu ocazia acestor olimpiade premii şi menţiuni. 

Trăsăturile de personalitate prin care se evi-
denţiază profesorul Urian sunt:competenţa profesională, 

inteligenţa socială, gândirea filozo-
fică (adică înţelepciunea), sobrieta-
tea, rafinamentul pedagogic, reper-
toriul de cultură generală şi de spe-
cialitate. 

Inteligenţa socială – aceas-
ta trăsătură psihologica de perso-
nalitate i-a permis să se adapteze şi 
să se integreze în mediul şcolar în 
care-şi desfăşoară activitatea, să 
cunoască psihologia, comporta-
mentul, aspiraţiile elevilor şi să fa-
că previziuni pedagogice pertinen-
te. Sub acest aspect mi-a conştien-
tizat în cadrul orelor de filozofie că 
dispun de potenţial intelectual, voi 
face carieră şi mă realizez profesi-

onal. Aceste previziuni s-au transformat în realitate, fapt 
pentru care îmi exprim sentimentele de admiraţie, con-
sideraţie şi preţuire fată de acest profesor valoros, eru-
dit, un om deosebit. 

În evaluarea randamentului şcolar şi în notarea 
elevilor s-a remarcat prin competenţă, principialitate şi 
obiectivitate. În calitate de profesor metodist al Inspec-
toratului Judeţean Alba în permanenţă a fost preocupat 
de modernizarea procesului de verificare şi evaluare a 
cunoştinţelor elevilor, introducând pentru prima dată în 
învăţământul liceal la disciplina economie-politică teste 
de evaluare tip grilă (itemii cu răspunsuri la alegere). 
Astfel a elaborat modele de teste cu un grad de dificul-
tate diferit în funcţie de nivelul de afirmare 
psihointelectuală şi vocaţională a elevilor. Această iniţi-
ativă metodologică inovatoare a fost apreciată de Minis-
terul Educaţiei şi Învăţământului fiind recompensat cu 
diploma „Profesor Evidenţiat” şi Gradaţia de merit. Pe 
lângă activitatea la catedră a desfăşurat şi o importantă 
activitate publicistică, elaborând studii, referate şi eseuri 
de economie şi metodică publicate în revistele de speci-
alitate. În această activitate excelează prin publicarea 
cărţii intitulată: Monografia satului Crăciunelu de Sus. 
În opinia cititorului care a lecturat-o cu atenţie şi interes, 
această carte este impecabil structurată. 

Autorul monografiei profesorul Augustin Urian 
descrie geografia satului Crăciunelu de Sus (comuna 
Cetatea-de-Baltă) alături de un material intuitiv: harta 
judeţului Alba şi multe scheme cartografice concluden-
te. Referinţele despre atestarea documentară a satului 
aparţin profesorului Coriolan Suciu (personalitate ilus-
tră a Blajului şi istoric de renume al Transilvaniei). La 
origine Crăciunelu de Sus este un sat de iobagi, atestat 
documentar în 1332, făcând parte integrată din Voivo-
datul lui Gelu. De asemenea explică denumirea satului 
şi etimologia (originea) cuvântului Crăciunel care este 
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asociat cu numele de Karacsoni al grofului maghiar şi al 
proprietarului de pământ din satul Crăciunelu de Sus 
sau Crăciunelu românesc (Olah Karacsonifalva, aşa fi-
gurează în documentele vremii). 

Conform descoperirilor arheologice vatra satului 
a fost în vechime aşezare daco-romană „martorii” fiind 
obiectele descoperite, piese ceramice, fibule, monede şi 
o piatră funerară din marmură albă găsită pe „Dealul 
Furcilor” zona aflată la ieşirea din sat spre Ceta-
tea-de-Baltă pe care era inscripţionat numele unui ro-
man Caius Ulipius Sabinus decurion roman (ofiţer în 
armata romana) care a fost înmormântat în Crăciunelu 

de Sus. Acest sat şi-a conservat identitatea prin portul 
popular, comportamentul sătenilor şi prin practicarea 
diferitelor obiceiuri tradiţionale preluate de-a lungul 
timpului, relatate cu mult patos de autor. Valoarea ines-
timabilă a cărţii este dată de documentaţia solidă a auto-
rului şi de multitudinea de aspecte reale prezentate din 
viaţa satului, inedite pentru cititori. 

Gaudeamus igitur (să ne bucuram aşadar) de 
longevitatea domnului profesor Urian şi să-i dorim să-şi 
valorifice în continuare potenţialul creativităţii prin noi 
publicaţii.  

prof. Lucia Sanda GRUIA 

 
LAUREAN RAICA – DIRECTOR LA LICEUL TEORETIC  

„IACOB MUREŞIANU” DIN BLAJ 
 
rofesorul şi directorul Laurean Raica 
s-a născut în localitatea Oiejdea, co-
muna Galda de Jos din judeţul Alba 

în 4 aprilie 1932, în această primăvară îm-
plineşte venerabila vârstă de 84 ani. Şcoala 
primară a făcut-o în satul natal Oiejdea, iar 
circumstanţele vremii îl avantajează deoa-
rece studiază şi se formează în Blaj, urmând 
cursurile gimnaziale în cadrul Liceului Sf. 
Vasile (Liceu confesional greco-catolic care 
a fost desfiinţat în 1948 printr-un decret 
abuziv de către regimul comunist). În pofi-
da situaţiei create continuă să înveţe la Blaj 
frecventând Liceul Pedagogic de Băieţi. 
Şcolile Blajului (metropola iluminismului transilvă-
nean, focarul latinităţii şi catolicismului) prin învăţă-
mântul de calitate şi dascălii de elită l-au pregătit şi l-au 
format pentru cariera didactică care a fost completată şi 
diversificată în învăţământul superior. A studiat la două 
facultăţi: Filozofie (Universitatea C.I. Parhon Bucureşti) 
şi Educaţie fizică (Universitatea Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca) fiind licenţiat în specialităţile Pedago-
gie-Psihologie şi Educaţie fizică. Voi încerca, intr-o 
manieră sintetică, să reliefez câteva aspecte esenţiale 
din activitatea domnului director-profesor Laurean 
Raica. La festivitatea de deschidere a noului an şcolar 
din 15 septembrie 1967 elevii claselor a IX-a am fost 
felicitaţi cu mult entuziasm de domnul director pentru 
că am reuşit la liceu, urându-ne succes şi precizând că 
pretenţiile şi exigenţele profesorilor vor fi cu mult mai 
mari decât în ciclul gimnazial. Am fost încurajaţi şi aju-
taţi prin sfaturi utile să ne integrăm în atmosfera şi me-
diul şcolar de liceu. Urmărea cu responsabilitate şi con-
ştiinciozitate derularea procesului de învăţare instruc-
tiv-educativ din şcoală. Astfel mergea în interasistenţă 
la lecţii, stătea în spatele clasei în bancă, îşi deschidea 
caietul în care îşi adnota probabil etapele desfăşurării 
lecţiei, unele observaţii şi aprecieri. La finele anului 
şcolar cu ocazia serbării prezenta şi analiza în linii gene-
rale situaţia şi activitatea şcolară evidenţiind rezultatele 

excepţionale şi performanţele elevi-
lor participanţi la olimpiade şi diferi-
te concursuri şcolare. De asemenea 
făcea referire şi la rezultatele slabe la 
învăţătură ale unor elevi venind în 
acest sens cu recomandările de ri-
goare pentru îmbunătăţirea situaţiei. 
În cadrul discursului ţinut aborda şi 
problema pregătirii examenelor 
afirmând că eficienţa învăţării şi ob-
ţinerea rezultatelor dorite sunt condi-
ţionate de igiena mentală şi intelec-
tuală, ce constă în respectarea inter-
dependenţei unor factori importanţi 

(alimentaţia, odihna şi efortul intelectual) care trebuie să 
fie echilibrată pentru evitarea surmenajului. Un alt as-
pect relevant al discursului este legat de alimentaţie 
atrăgându-ne atenţia să nu fie neglijată deoarece consti-
tuie sursă de energie intelectuală care favorizează învă-
ţarea şi asimilarea cunoştinţelor. Trăsăturile de persona-
litate prin care s-a remarcat profesorul Laurean Raica 
sunt eleganţa comportamentală, prestanţa, înţelepciu-
nea, rafinamentul şi tactul pedagogic precum şi reperto-
riul de cultură generală şi de specialitate. Cultura de 
specialitate în domeniul pedagogiei şi psihologiei i-a 
imprimat un comportament pedagogic şi o conduită 
exemplară şi ireproşabilă în relaţia director-elev, direc-
tor-profesor şi intercolegială. Această personalitate 
complexă prin activitatea didactică şi pedagogică sub-
stanţială şi-a adus aportul la dezvoltarea educaţiei şi în 
învăţământul liceal. Activitatea sa a fost recunoscută, 
evaluată şi apreciată, fapt pentru care i s-a decernat Di-
ploma consiliului de stat cu menţiunea „În semn de 
preţuire pentru activitatea meritorie în domeniul instrui-
rii şi educaţiei elevilor”. Foştii elevi ne exprimăm cu 
toată sinceritatea sentimentele de admiraţie, gratitudine 
şi consideraţie pentru calitatea prestaţiei funcţiei de di-
rector al liceului, dorindu-vă longevitate şi să vă bucu-
raţi de amintirile şi aprecierile noastre. Salve magister! 

Lucia Sanda GRUIA 
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COMEMORĂRI 

 
IN MEMORIAM: ARHIEPISCOPUL ŞI MITROPOLITUL BARTOLOMEU 

VALERIU ANANIA – ACUM LA ÎMPLINIREA A CINCI ANI DE LA 

NAŞTEREA SA CEA VEŞNICĂ, ÎN CERURI... 
 

ată că de două milenii încoace, 

adică de la întemeierea credin-

ţei creştine, suntem capabili să 

ne cinstim şi să ne omagiem eroii 

istoriei sau martirii credinţei pre-

cum şi personalităţile marcante, 

universale şi naţionale, care au am-

prentat istoria, veacurile şi locurile 

cu activitatea, cu viaţa şi cu învăţă-

turile ori scrierile lor mult folositoa-

re!...  

Iată că din anul 2011, din zi-

ua de 31 ianuarie, ne facem părtaşi 

la naşterea în viaţa cea veşnică a 

Împărăţiei Cerurilor a unui mare 

cărturar, scriitor, teolog, ierarh, cu-

noscător şi mărturisitor al istoriei 

bimilenare româneşti, totodată şi 

apologet al dreptei credinţe creştine 

– Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu 
Anania, după ce şi-a purtat cu toată demnitatea şi în-

crederea în Dumnezeu crucea vieţii şi a suferinţei, vre-

me de mai mulţi ani!…  

De aceea, pentru noi, de patru ani încoace, vom 

comemora totdeauna, acest eveniment închinat vredni-

cului şi demnului logofăt spiritual al Clujului, Albei, 

Crişanei şi Maramureşului sfârşitului de secol XX şi în-

ceputului de secol XXI – care a păstorit aceste melea-

guri ale Transilvaniei străbune şi Ardealului strămoşesc, 

vreme de 18 ani, între anii 1993-2011, ca Arhiepiscop 

al Vadului Feleacului şi Clujului iar din anul 2006 (şi) 

ca Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramure-

şului!... 

Drept urmare, în iureşul zilei şi în vârtejul timpu-

lui mi-am adus aminte acum, pentru câteva momente, 

de Înaltpreasfinţitul Părintele nostru Arhiepiscop şi Mi-
tropolit Bartolomeu a cărui plecare o regretăm foarte 

mult şi astăzi!...  

De ce acest lucru, pentru că îi regretăm calităţile 

sale, personalitatea sa remarcabilă, abilităţile sale foarte 

competente în disciplina teologică şi în cea pastoral – 

misionară, apologetică şi mărturisitoare, pe care ni le-a 

cultivat în orice prilej cu atâta dăruire şi abnegaţie!...  

El este şi va rămâne în continuare, în conştiinţa 

discipolilor, profilul teologului şi a omului de cultură cu 

deschidere spre universal, spre consistenţă şi acribie şti-

inţifică, transmisă nouă cu foarte multă acuitate şi exac-

titate!...  

Cu vaste şi avizate cunoştinţe 

în cele mai diverse discipline cultu-

rale, istorice şi teologice, Părintele 

Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolo-

meu inspira tuturor foarte multă 

demnitate, seriozitate, sinceritate, tă-

rie de caracter, mult discernământ şi 

foarte multă onestitate, nobleţe şi 

dârzenie sufletească!...  

Tocmai din această cauză era 

foarte apreciat, foarte admirat şi 

probabil, şi invidiat!...  

El, Arhipăstorul, a fost întot-

deauna, consecvent probităţii sale 

intelectuale, morale şi sufleteşti!...  

De aceea, a fost mult iubit de 

tinerii elevi-seminarişti, stu-

denţi-teologi, preoţi şi călugări, şi nu 

în ultimul rând foarte mulţi laici şi 

intelectuali, ajutându-i pe foarte mulţi dintre ei prin re-

comandările şi sfaturile pe care le-a dat fiecăruia în par-

te, ori de câte ori a fost solicitat!... 

Pe numele său de botez Valeriu Anania, Mitro-

politul Bartolomeu Anania s-a născut la 18 martie anul 

1921 în comuna Glăvile-Piteşteana din judeţul Vâlcea. 

Cel ce avea să devină, în martie anul 2006, Mitropolit al 

Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului a avut parte 

de o tinereţe agitată, fiind arestat în trei rânduri (anii 

1941, 1942 şi 1958) după ce a fost acuzat de „activităţi 

legionare” şi condamnat la muncă silnică pentru 25 de 

ani (ispăşind 6 ani).  

S-a călugărit în anul 1942, fiind apoi student la 

Facultatea de Medicină, la Conservatorul de Muzică şi 

ulterior la Facultatea de Teologie. Cu alte cuvinte, Bar-

tolomeu Valeriu Anania a urmat cursurile Facultăţii de 

Medicină şi Conservatorul de Muzică din Cluj, între 

anii 1944 şi 1946, pe care nu le-a terminat, dar şi ale 

Facultăţii de Teologie din Bucureşti şi ale Academiilor 

Teologice din Cluj-Napoca şi Sibiu, fiind licenţiat la Si-

biu în anul 1948. Bartolomeu Valeriu Anania nu este 

cunoscut doar în calitate de cleric ortodox, ci şi de scrii-

tor, poet şi dramaturg. El a urmat şcoala primară din lo-

calitatea natală, după care a fost înscris la Seminarul 

„Central” din Bucureşti. În anul 1943 a absolvit Liceul 

„Mihai Viteazul” din Bucureşti, obţinând diploma de 

Bacalaureat, iar în anul 1935, minor fiind, a devenit 

membru al organizaţiei „Mănunchiul de prieteni”, or-

ganizaţie legionară a tineretului şcolar, pentru ca din 
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anul 1936 să fie încadrat în „Frăţia de Cruce”, organiza-

ţie superioară celei dintâi. „Nu am apucat să devin legi-

onar din două motive, unul formal şi altul de fond: în 

ianuarie 1941, la vremea când eu încă nu eram major 

(la aceea vreme majoratul era la 21 de ani), „Frăţia de 

Cruce” din Seminarul Central a fost desfiinţată. În al 

doilea rând, în timpul scurtei guvernări legionare, dar şi 

după aceea, mi-a fost dat să văd şi reversul medaliei, 

adică faţa neştiută a Gărzii de Fier, cu care nu puteam fi 

de acord. Mărturisesc însă că în <Frăţia de Cruce> din 

Seminar nu se făcea politică, nici antisemitism, ci doar 

educaţie, şi că nu am avut de învăţat decât lucruri bune: 

iubire de Dumnezeu, de neam şi de patrie, corectitudi-

ne, disciplina în muncă, cultivarea adevărului, respect 

pentru avutul public, spirit de sacrificiu”, afirma, mai 

târziu, Bartolomeu Anania. Viitorul Mitropolit avea să 

fie însă arestat de 3 ori pentru legături cu legionarii sau 

activităţi legionare: în anul 1941 (pentru 3 săptămâni, 

după ce participase la funeraliile unui comandant legio-

nar), în anul 1942 (pentru că ar fi deţinut în podul Mă-

năstirii Cernica materiale legionare şi arme) şi în anul 

1958, sub acuzaţia de activitate legionară înainte de 23 

august anul 1944. După cel de-al doilea război mondial, 

Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu a fost unul 

dintre liderii protestelor anticomuniste studenţeşti din 

anul 1946, din municipiul Cluj-Napoca, iar ulterior a 

ajuns în temniţele comuniste, ca deţinut politic.  

Mai trebuie amintit aici şi acum de cariera sa du-

hovnicească, pe care a început-o în 2 februarie anul 

1942 când a fost tuns în monahism la mănăstirea „An-

tim” din Bucureşti şi primit numele de călugărie Barto-

lomeu. El a fost hirotonit ierodiacon, la 15 martie anul 

1942, şi şi-a desfăşurat activitatea în această calitate la 

mănăstirile Polovragi şi Baia de Arieş, între anii 1943 şi 

1947, după care a devenit stareţ la Mănăstirea Topliţa, 

inspector patriarhal pentru învăţământul bisericesc, între 

anii 1949 şi 1950, decan al centrului de îndrumare mi-

sionară şi socială a clerului, la Curtea de Argeş în pe-

rioada anilor 1951-1952.  

A fost condamnat de către Tribunalul Militar 

Ploieşti la 25 de ani de muncă silnică pentru „uneltire 

contra ordinii sociale”. Şi-a ispăşit pedeapsa în închi-

soarea de la Aiud la secţia „politici”.  

În timpul detenţiei i-a murit mama, iar el a fost 

înştiinţat de acest fapt de către fratele lui, închis şi el în 

aceeaşi închisoare.  

În anul 1964 a fost eliberat, împreună cu alţi de-

ţinuţi politici, în urma unui decret dat de autorităţi de 

desfiinţare a detenţiei politice.  

Aşadar, în luna iunie anul 1946, în timp ce era 

student la Cluj şi preşedinte al Centrului studenţesc „Pe-

tru Maior”, a condus greva studenţească antirevizionistă 

şi anticomunistă, după care a urmat un şir lung de ares-

tări şi expulzări. Sub regimul comunist, Bartolomeu 

Anania a efectuat şase ani de detenţie, între anii 

1958-1964.  

În anul 1965 a fost trimis de către Biserica Orto-

doxă Română în Statele Unite ale Americii unde a în-

deplinit mai multe funcţii în cadrul Arhiepiscopiei Or-

todoxe Române: secretar eparhial, consilier cultural, se-

cretar general al Congresului Bisericesc, director al 

Serviciului „Publicaţii”.  

În anul 1967 a fost hirotonit ieromonah de către 

Arhiepiscopul Victorin, acordându-i-se din partea Sfân-

tului Sinod rangul de Arhimandrit. Tot în această pe-

rioadă susţine nenumărate conferinţe în Detroit, Chica-

go, Windsor, Honolulu,şi face parte din mai multe de-

legaţii ale Bisericii Ortodoxe Române peste hotare, în 

Egipt, Etiopia şi India. Reîntors în ţară, devine director 

al Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, între anii 1976-1982.  

În anul 1982 va ieşi la pensie şi se va retrage la 

Mănăstirea Văratec, pentru a se dedica scrisului, când şi 

unde a început să lucreze la revizuirea traducerii în lim-

ba română a Sfintei Scripturi. În primăvara anului 1990, 

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Bartolomeu Anania a 

făcut parte din Grupul de Reflecţie pentru Înnoirea Bi-

sericii, alături de clericii: Dumitru Stăniloae, Constantin 

Galeriu, Daniel Ciobotea, Constantin Voicescu, Iustin 

Marchiş, Toader Crâşmariu şi de mirenii: Horia Bernea, 

Octavian Ghibu, Teodor Baconsky, Sorin Dumitrescu.  

La 21 ianuarie anul 1993 este ales ca Arhiepis-

cop al Vadului, Feleacului şi Clujului, fiind hirotonit şi 

înscăunat în Catedra Arhiepiscopală din municipiul 

Cluj-Napoca, ca succesor al Arhiepiscopului Teofil 

Herineanu, la 7 februarie anul 1993.  

În toamna anului 2005 iniţiază, demarează şi co-

ordonează acţiunea de înfiinţare a noii mitropolii: a Clu-

jului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.  

La 2 martie anul 2006, Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române l-a ridicat pe Înaltpreasfinţitul Părin-

te Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi 

Clujului la rangul de Mitropolit al Clujului, Albei, Cri-

şanei şi Maramureşului – mitropolie înfiinţată în mod 

canonic de către Sfântul Sinod la 4 noiembrie 2005. 

slujba festivă de conferire şi înfiinţare având loc de 

Praznicul Buneivestiri la 25 martie anul 2006, la Cate-

drala Mitropolitană din municipiul Cluj-Napoca.  

Pe lângă calitatea de înalt ierarh ortodox, Barto-

lomeu Valeriu Anania a desfăşurat şi o amplă activitate 

de scriitor şi traducător, primind în anul 1982 premiul 

pentru dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România, 

al cărei membru titular a fost. De asemenea, de-a lungul 

anilor, a fost cinstit cu o serie de premii şi medalii cultu-

rale printre care se numără premiul de dramaturgie al 

Uniunii Scriitorilor, pentru volumul „Greul pământului” 

(1982), premiul special pentru volumul „Din spumele 

mării”, obţinut la Salonul de carte din Oradea (1995), 

marele premiu pentru poezie al Festivalului internaţio-

nal de poezie „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca (1999), 

premiul pentru „Opera omnia”, al Uniunii Scriitorilor 

Cluj-Napoca (2001).  
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Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Mara-
mureşului a tradus Biblia – o muncă de Sisif, care a du-
rat peste zece ani şi care a fost tipărită în anul 2001, şi-a 
scris „Memoriile”, în anul 2008, considerate literatură 
pură, a publicat poezii, volume de proză şi piese de tea-
tru şi a scris sute de Pastorale şi predici, pentru credin-
cioşii pe care i-a păstorit, cu multă dragoste, abnegaţie 
şi jertfelnicie.  

Tot în anul 2008 pune bazele Fundaţiei „Mitro-
politul Bartolomeu” – ce are scopul de a încuraja şi aju-
ta tinerii serioşi, conştiincioşi, dedicaţi studiului, însă cu 
venituri materiale reduse, cu burse de cercetare şi per-
fecţionare. 

Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit 
Bartolomeu Anania, printre multe alte ordine şi distinc-
ţii naţionale şi internaţionale, i-au fost decernate titlurile 
de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ba-
beş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1 iunie anul 2001), al 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” 
din Cluj-Napoca (7 iulie anul 2001); „Cetăţean de onoa-
re” al municipiului Cluj-Napoca (25 ianuarie anul 
1996); „Cetăţean de onoare” al municipiului Bistriţa 
(martie 2001) şi „Cetăţean de onoare” al municipiului 
Dej.  

Pentru activitatea sa ecleziastică a fost distins cu: 
Crucea Patriarhală – Bucureşti, Ordinul Sfântului 
Mormânt al Patriarhiei Ierusalimului, Ordinul Sfinţilor 
Apostoli Petru şi Pavel al Patriarhiei Antiohiei, iar înce-
pând cu 22 noiembrie anul 2010 era Membru de Onoa-
re al Academiei Romane.  

Ca atare, este o personalitate marcantă a culturii 
şi spiritualităţii româneşti, de anvergură şi recunoaştere 
naţională şi internaţională, autor al vestitelor „Memo-
rii”, membru al Uniunii Scriitorilor, traducător şi 
diortositor al Sfintei Scripturi – Care a şi devenit Ediţia 
Jubiliară a Sfântului Sinod, în anul 2001. 

Colaborator apropiat şi sfetnic luminat al multor 
personalităţi culturale, profesori şi ierarhi, îndrumător a 
multor studenţi şi doctoranzi, păstor duhovnicesc a atâ-
tor generaţii de preoţi şi călugări, membru a foarte mul-
te organisme academice de specialitate din ţară, am ob-
servat cum, la înmormântarea sa l-au plâns şi regretat cu 
toţii, fiind conştienţi de marea pierdere ce li s-a pricinu-
it!...  

A fost o prohodire a unui distins ierarh şi slujitor 
al Bisericii la care am participat în ziua de 03.02.2011, 
şi care m-a impresionat profund datorită atmosferei de 
reculegere, decenţei şi sobrietăţii în care s-a desfăşurat, 
şi la care au participat mulţi ierarhi ai bisericii noastre, 
precum şi foarte mulţi preoţi şi călugări!... 

Cuprins fiind de emoţie, respect şi recunoştinţă 
m-am tot gândit, preţ de mai multe zile cum să-mi pot 
exprima, cât mai bine, în câteva rânduri, aceste stări şi 
sentimente faţă de înaltpreasfinţia sa, acum, la împlini-
rea a patru ani de la naşterea sa în viaţa cea cerească, 
având aici, nouăzeci de ani de viaţă pământească, trăiţi 
în spiritul unor principii sănătoase, a unei corectitudini 
pilduitoare, precum şi a bunei noastre înţelepciuni, 

demnităţi şi cuminţenii tradiţionale şi autentice a popo-
rului nostru românesc!...  

Constat, cu oarecare strângere de inimă, că nu 
este uşor să faci un asemenea lucru mai ales pentru unul 
ca mine care l-am cunoscut de, relativ, puţină vreme 
adică de, doar optsprezece ani, de când a fost slujitorul, 
păstorul cel bun şi arhipăstorul duhovnicesc, a preoţilor 
şi a credincioşilor care vieţuiesc în cuprinsul celor două 
judeţe – Cluj şi Bistriţa Năsăud – ce aparţin acestei 
eparhii!... 

În viziunea, în mintea şi în inima mea personali-
tatea Înaltpreasfinţiei sale s-a conturat şi s-a identificat 
prin câteva trăsături şi calităţi distincte: – şi anume, în 
primul rând prin maturitatea şi bogata experienţă sau în-
ţelepciune pastorală şi duhovnicească, prin ataşamentul 
faţă de valorile spirituale, perene ale poporului nostru, 
prin felul său de a fi foarte firesc şi mai puţin sofisticat 
sau complicat; după aceea prin tenacitatea şi perseve-
renţa, prin dispoziţia pe care o avea spre intensificarea 
eforturilor în vederea rezolvării unei probleme, atunci 
când situaţia o cerea; prin cultura teologică şi nu numai 
cu care era înzestrat datorită muncii şi tenacităţii 
Înaltpreasfinţiei sale – deoarece a fost un autodidact în-
născut şi foarte consecvent cu el însuşi de-a lungul în-
tregii sale vieţi; prin luciditatea şi spiritul critic însoţit de 
foarte multă înţelegere şi condescendenţă; pe urmă prin 
spiritul de disciplină, în primul rând cu propria lui per-
soană, revelat cu fiecare slujire ori cu fiecare predică 
sau cuvântare, susţinute într-un mod foarte cerebral, lu-
cid şi vertical, concis, coerent dar şi consistent în diferi-
te împrejurări sau cu diferite ocazii!... 

De asemenea, mai avea şi calitatea de a fi un om 
de o sinceritate, fermitate dar şi discreţie şi modestie ie-
şite din comun, care îţi inspirau foarte multă încredere, 
confort sufletesc şi dragoste faţă de valorile eterne ale 
spiritualităţii noastre româneşti şi ortodoxe!... 

Cugetând la activitatea şi la personalitatea 
Înaltpreasfinţiei sale, care este foarte bine conturată şi 
cât se poate de autentică şi de firească, mă gândesc la 
darul omului providenţial cu care l-a înzestrat Creatorul 
şi Stăpânul nostru al tuturor – Domnul Dumnezeu şi 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos – pe care 
Înaltpreasfinţia sa l-a cinstit şi l-a slujit cu toată sinceri-
tatea, dragostea şi abnegaţia!... 

M-aş bucura să ştiu, că atât contemporanii cât şi 
posteritatea îi vor acorda, totdeauna, cinstea, recunoştin-
ţa şi preţuirea cuvenită pentru tot ce a făcut, pentru ceea 
ce a fost şi însemnat (sau ar trebui să însemne) în con-
ştiinţa şi în memoria noastră colectivă, care, mă rog lui 
Dumnezeu să nu fie alterată şi o spun aceasta cu mare 
înfrigurare fiindcă, din păcate, noi cam avem „darul” 
acesta de a ne uita foarte repede binefăcătorii şi înainta-
şii noştri, dar încerc totuşi, să–mi fac un act de încuraja-
re şi de optimism şi să cred că ori de câte ori va fi po-
menit numele său va fi pronunţat cu veneraţie şi respect 
pentru tot binele pe care l-a făcut atâtor oameni şi care 
fapte sunt consemnate de către Mântuitorul nostru Iisus 
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Hristos – Arhiereul Cel Veşnic în Împărăţia Sa cea ce-
rească şi veşnică de care, ne rugăm Lui, să aibă parte!... 

Aşadar, sunt încredinţat, că sunt foarte mulţi oa-
meni de rând, credincioşi şi slujitori ai Bisericii noastre 
strămoşeşti, care se roagă şi acum Bunului Dumnezeu, 
să-l ierte, să-l odihnească şi să-i răsplătească pentru fap-
tul că i-a făcut pe ei ori pe copiii lor oameni cu şcoală 
teologică înaltă, încheiată, şi pe care, apoi i-a hirotonit 
preoţi şi diaconi, după care i-a instalat în parohiile în-
credinţate lor spre păstorirea turmei celei cuvântătoare, 
spre Slava lui Dumnezeu – Păstorul cel Bun şi Arhiere-

ul cel Veşnic; apoi a târnosit şi binecuvântat atât de 
multe biserici şi lăcaşuri de închinare – fapt care nu 
poate fi uitat în istoria acestor locuri – marcate de pre-
zenţa şi activitatea Înaltpreasfinţiei sale atât de prodi-
gioasă, care s-a desfăşurat pe parcursul atâtor ani; rugă-
ciuni cărora mă alătur şi eu, avându-l permanent în cin-
stirea şi preţuirea mea!...  

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! Veşni-
că să-i fie pomenirea! Amin! 

Cu aleasă preţuire şi deosebită recunoştinţă,  

Dr. Stelian GOMBOŞ  

 
 

IN MEMORIAM: INTERVIU CU POETUL GRIGORE VIERU – APOLOGETUL ŞI 
MĂRTURISITORUL – „POEZIA MEA VINE DIN MAREA SINGURĂTATE ŞI 

GREAUA SUFERINŢĂ”... 
 
-am petrecut în urmă cu 
şapte ani, spre dumnezeieş-
tile lăcaşuri, pe poetul şi 

mărturisitorul ori apologetul limbii 
române pentru fraţii de dincolo şi 
de dincoace de Prut – Grigore Vie-
ru – cel care s-a săvârşit în urma 
unui năprasnic accident în apropie-
re de Chişinău, la întoarcerea de la 
comemorarea „Luceafărului poe-
ziei româneşti” la Cahul – în ziua 
sa de pomenire a 159 de ani de la 
naşterea sa în această lume, adică 
la 15 Ianuarie 2009.  

Aşadar, Grigore Vieru s-a 
săvârşit atunci când se afla în mi-
siunea sa nobilă – de mărturisitor 
şi apărător al culturii, civilizaţiei, 
spiritualităţii şi mai ales, al limbii române – prin come-
morarea simbolului ei – Poetul Mihai Eminescu – pe 
care, potrivit mărturisirii sale, i-a studiat opera şi l-a 
(re)cunoscut abia în anii studenţiei, căci aşa erau vremu-
rile... Probabil nimic întâmplător, numai că noi, cei ră-
maşi aici, jos, am mai fi avut nevoie, şi încă una foarte 
mare, de Grigore Vieru, însă avem nădejdea şi convin-
gerea că el va (supra)veghea şi de acolo, de sus, la bu-
nul mers şi îndeosebi, la apărarea limbii române – cea 
atât de contestată ori de blamată prin unele locuri!...  

Drept mărturie că am avut marele privilegiu de 
a-l cunoaşte şi preţui, redăm, în cele urmează, interviul 
făcut cu el – Poetul Grigore Vieru – la întâlnirea noastră 
de la Chişinău, din toamna anului 2002... 

 
– Stelian Gomboş: Domnule Grigore Vieru, 

cum aţi descoperit poezia, cum aţi început să scrieţi? 
– Grigore Vieru: Mi-este teamă că o să repet 

nişte lucruri. Am mai fost întrebat, inclusiv de copii, de 
unde vine poezia mea, şi am răspuns de fiecare dată că 
din suferinţă şi singurătate. Eu am trecut prin suferinţă 
şi singurătate din copilărie. Sunt născut în anul 1935, iar 

în anii 1946 – 1947 noi am trecut 
prin mari încercări, noi, românii din 
Basarabia. A fost o mare secetă, o 
mare foamete, când au murit mai 
mulţi decât în război. Dar acea foa-
mete a fost programată, organizată. 
A fost, într-adevăr, o mare secetă, 
dar fiecare ţăran avea în pod o rezer-
vă de porumb, de grâuşor, de fasole. 
Eu sunt fecior de plugari, ţin minte 
anii aceia. Dar şi noi, cu toate că 
mama era văduvă de război, aveam 
în pod nişte rezerve. N-ar fi trebuit 
să moară nici un suflet, cu toată se-
ceta, căci şi cei mai sărăcuţi mai 
aveau ceva rezerve. Dar au venit pă-
gânii şi ne-au măturat podul. Chiar şi 
la noi, cu tot că mama era văduvă de 

război, au urcat şi ne-au măturat podul şi nu ne-au lăsat 
nici un grăunte.  

De aceea, au murit mai mulţi ca în război. Ţin 
minte că mama pleca la Cernăuţi – eu sunt născut în 
preajma Cernăuţiului – pleca în căutarea unui pumn de 
făină, de grăunţe, scotea din casă ce mai putea să aibă o 
văduvă, un covoraş, nişte lăicere, ca să le vândă la Cer-
năuţi, ca să ia ceva de mâncare pentru mine, că eram 
mic, şi surioara mea, mai mare decât mine. Se întorcea 
după două-trei zile de la Cernăuţi, unde pleca cu so-
ră-mea, iar eu rămâneam singur în casă, iar eu, bolnav 
fiind şi înfricoşat, fiindcă auzeam că mănâncă om pe 
om de foame, nu mai puteam să dorm şi în acea singu-
rătate a mea, noaptea, îmi spuneam poveşti. Dar eu nu 
ştiam multe poveşti, pentru că bunicii şi părinţii mei nu 
ştiau multe poveşti şi nici nu aveau timp să ni le spună, 
şi-mi spuneam Capra cu trei iezi, singura poveste pe ca-
re o ştiam în copilăria mea. Dar o spuneam numai până 
vine lupul la uşă, la fereastră, fiindcă mai departe mă 
temeam s-a spun, şi mi-o repetam de mai multe ori. 

Şi-atunci începeam să-mi fac poveştile mele, aşa 
cum putea un copil să şi le facă. Şi-atunci, în nopţile 

L 
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acelea de singurătate, am compus primele versuri. O aş-
teptam pe mama şi spuneam „Vino tu, vino tu”, şi-mi 
părea că vine, apărea chipul ei şi eu spuneam „Nu te du, 
nu te du”. Acestea erau primele mele versuri pe care 
le-am scris în 1946, aşteptând-o pe mama. Deci, poezia 
mea vine de-acolo, din mare singurătate şi din mare su-
ferinţă. Şi, de altfel, tot de-acolo vine şi azi poezia mea. 

Marea poezie românească am descoperit-o nu la 
şcoală, pentru că ea era interzisă, ci din proverbele 
noastre, care nu puteau fi interzise, din cântecele noastre 
populare, care le auzeam pe la şezătorile noastre la care 
mergeam cu soră-mea, din ghicitorile noastre, în ele am 
descoperit marea poezie română, fără să ştiu că aceasta 
este poezia noastră, poezia română. Proverbele, ghicito-
rile noastre sunt fără egal pe faţa pământului. Eu studiez 
folclorul poetic al lumii de zeci de ani, am o pasiune 
pentru folclorul planetar şi trebuie să spun şi nu cred că 
exagerez, folclorul nostru este poetic, este fără egal. 

– Căutările în poezie suportă rătăciri. Mânuirea 
cuvântului este şi mântuirea cuvântului. Care au fost ră-
tăcirile poeziei dumneavoastră? 

– Eu îndrăznesc să spun că nu am rătăcit în poe-
zia mea. Eu nu am avut o bună pregătire naţională, ca să 
zicem aşa, în şcoală, dar am avut o foarte bună pregăti-
re... nu ştiu cum să spun... ajută-mă dumneata... 

–...instinctivă?... 
– ...instinctivă, dacă este bine aşa. Deci, dragos-

tea mea pentru cuvântul românesc, pentru cântecul nos-
tru, pentru tot ce este naţional, am moştenit prin instinct. 
Mie nu mi-a spus nimeni la şcoală că sunt român, că 
vorbesc limba română. Din contră, ei mi-au spus că nu 
sunt român, căci vorbesc altă limbă, cea moldoveneas-
că, dar instinctiv, strigătul sângelui mi-a spus că eu vor-
besc limba română. Şi-atunci când am greşit, mai exact, 
se crede că am greşit, cred unii tineri de-aici de la noi, 
artişti, poeţi şi, din păcate, şi din ţară, cred că am greşit, 
îi asigur că nu am greşit. Eu, cum să spun, am încercat 
să fiu diplomat, deşi vocaţia mea nu a fost de diplomat. 
Eu ştiam că un cântec frumos despre limbă, pe care 
l-am scris în anii bolşevici, un poem frumos despre tri-
color, despre neamul nostru, nu va trece dacă nu voi 
scrie o strofă, două, trei, despre Lenin. Nu scriam din 
rătăcire un astfel de poem, dar ştiam că dacă nu scriu o 
astfel de strofă despre Lenin, (despre partid nu am scris 
niciodată), cartea mea nu va trece. Şi eu ştiam foarte bi-
ne că cititorul cuminte, frumos şi înţelept, va trece peste 
strofa asta şi va găsi în întreaga carte nişte versuri creş-
tineşti – nu zic geniale, nu zic frumoase – despre mama, 
despre pământul nostru, despre limba română pe care 
eu niciodată nu am numit-o limbă moldovenească. 

Am scris foarte multe poeme şi cântece dedicate 
limbii noastre. Nu puteam s-o numesc limbă română, 
dar n-am numit-o nici limbă moldovenească. Răsfoiţi 
întreaga mea creaţie şi nu veţi găsi nici un poem în care 
să fi cântat limba moldovenească. Ştiam că poemele 
acestea vor ajuta neamul meu în această margine de ţa-
ră, poporul, şi-mi vine să cred căci chiar l-au ajutat. 
Chiar în lumea aceasta pe care o vedeţi la această sărbă-

toare (la care am participat împreună la Chişinău), rătă-
cită, într-un fel, veţi găsi şi foarte mulţi români frumoşi, 
care, deşi au fost educaţi în limbă de lemn, au crezut în 
poezia noastră. 

– Cum a fost întâlnirea cu poezia română, când 
Prutul n-a mai putut fi menţinut de alţii drept graniţă în-
tre fraţi? 

– Cu poezia română m-am întâlnit fără să ştiu că 
mă întâlnesc cu poezia română, prin istoria noastră, prin 
proverbele noastre, prin cântecul pe care-l cânta mama, 
îl cânta tata, dar mai târziu, după dezgheţul hrusciovist, 
m-am întâlnit în primul rând prin poetul nepereche, Mi-
hai Eminescu, prin Vasile Alecsandri, prin anii ‟57, ‟58, 
când ajunseseră la noi în Basarabia într-un mod selec-
tiv.  

Din Mihai Eminescu, Împărat şi proletar, Som-
noroase păsărele, dar eram totuşi fericiţi, înţelegi, căci 
auzeam limba noastră adevărată, frumoasă, muzicalita-
tea cuvântului nostru, şi eram fericiţi că cunoaştem mă-
car atât. Pe urmă, desigur că au fost editaţi toţi clasicii 
noştri din Moldova şi i-am studiat în ultimii ani la facul-
tate. Apoi, sigur că am cunoscut şi poezia lui Blaga, ca-
re a venit mai târziu în Basarabia, apoi şi a lui Tudor 
Arghezi. 

Dar m-am întâlnit cu poezia română şi prin poe-
zia generaţiei de aur a lui Nichita, a lui Labiş şi Nichita 
Stănescu. Prin a lui Marin Sorescu, Ioan Alexandru, 
Tomozei, Adrian Păunescu, Constanţa Buzea, Gabriela 
Melinescu. Repet, eu am răsărit ca poet din marea poe-
zie română. Ţara are o mare poezie, eu o cunosc bine, şi 
aş vrea să cred că poezia română este una din cele mai 
originale şi mai variate şi mai frumoase la ora actuală. 
Poate că numai poezia ţărilor latino-americane se ridică 
la nivelul poeziei române. 

– Alături de care poeţi români de peste Prut vă 
simţiţi mai apropiat? 

– De poeţii care au venit şi ei din suferinţă. De 
Octavian Goga şi George Bacovia. Iar ca expresie poe-
tică sunt şi eu poet al timpului pe care îl trăim şi nu mă 
pot desprinde de acesta, ca expresie, deci, cred că aş 
veni tot din Bacovia, dar şi din Blaga, Stănescu, Sores-
cu şi din Păunescu, care este un mare poet, vă rog să re-
ţineţi aceasta, dincolo de unele poeme de-ale lui de oca-
zie, din care are destule, după cum bine ştiţi. Dar dacă 
dăm deoparte zgura poetică păunesciană şi lăsăm numai 
poezia lui autentică din cărţile lui atât de voluminoase, 
ca să zic aşa, aş putea selecta un singur volum, aşa cum 
pricep eu poezia, un volum de o sută de poeme, cu care 
l-aş aşeza pe Adrian Păunescu alături de cei mai mari 
poeţi ai noştri.  

Deci, se crede greşit, nu greşit, dacă s-ar crede 
greşit nu m-ar supăra, dar unii poeţi şi unii critici literari 
de dincolo de Prut, din ţara noastră, spun că eu sunt un 
poet vetust, paşoptist. Sunt nişte minciuni şi ei ştiu că 
spun minciuni şi asta mă supără cel mai mult. Eu am 
spus că eu vin din tradiţia noastră folclorică şi clasică, 
dar eu sunt un poet modern, ca expresie şi ca simţire. Şi, 
ca exemplu, dacă nu vă supăraţi, vă spun un poem din 
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două strofe, pe care l-am scris nu azi, ci pe la începutul 
anilor şaptezeci, în urmă deci cu treizeci de ani, şi care 
se numeşte Făptura Mamei: 

„Uşoară, maică, uşoară 
C-ai putea să mergi călcând 
Pe seminţele ce zboară 
între ceruri şi pământ! 
în priviri c-un fel de teamă, 
Fericită totuşi eşti – 
Iarba ştie cum te cheamă, 
Steaua ştie ce gândeşti”. 

– Se vorbeşte mult în ultima perioadă de recupe-
rare şi integrare a poeziei din Basarabia. Cum vedeţi 
dumneavoastră strategia acestei integrări? 

– Eu o văd foarte simplu, din punctul meu de 
vedere, şi poate primitiv. Aşa ar putea să creadă unii – 
primitiv. Ce se întâmplă cu scriitorii români din Basa-
rabia? Unii cred că, dacă au fost editaţi dincolo de Prut, 
la Bucureşti, la Iaşi, la Craiova, la Cluj, la Oradea, la 
Târgu-Mureş ori la Timişoara, s-au integrat în literatura 
română. După mine, cred că este o mare greşeală. Şi 
v-o spune un poet care este poate cel mai editat dincolo 
de Prut. Aproape toate cărţile mele au fost editate în ţa-
ră, însă eu nu mă pot bucura. Mă bucur, bineînţeles, că 
am fost editat, însă bucuria mea nu este deplină. 

Căci eu ştiu că deşi sunt în literatura română nu 
m-am integrat, totuşi, în literatura română, pentru că nu 
s-a integrat şi lumea aceasta rătăcită. Basarabia nu s-a 
integrat însă şi nu este vina ei. Şi, deci, eu, fără ea, fără 
lumea asta, aşa cum este ea, rătăcită, Basarabia, eu nu 
mă pot considera deplin integrat. 

Mă bucur însă, frate dragă, c-au venit şi timpuri 
când uite, stăm aici şi poate că este şi altcineva prin 
preajmă care ne înregistrează, dar nu-mi mai este frică, 
nu-mi mai este teamă şi asta mă bucură cel mai mult. 
Că ne putem întâlni, că trecem vama, chiar dacă uneori 
nu prea uşor, dar aţi ajuns aici la noi şi noi putem sta de 
vorbă şi lucrul cel mai important pe care trebuie să-l ştie 
românii, şi cei de-aici şi cei de dincolo de Prut, este că 
istoria nu se mai poate da înapoi. Din momentul în care 
vom şti că istoria nu mai poate fi întoarsă, va fi bine în 
Ţara Românească.  

Deci, cu răbdare, cu înţelepciune, să facem lucrul 
pe care nu am putut să-l facem în timpurile acelea dra-
conice, satanice. Deci, eu sunt optimist, foarte optimist, 
deşi se spune că, mă rog, graniţa va fi întărită la Prut, 
vor fi nişte vize, dar eu ştiu că comunismul, bolşevis-
mul nu mai poate reînvia, imperiul nu mai poate reîn-
via, cu toate tancurile lui, cu toate rachetele lui. Şi eu 
cred că voi apuca vremurile când vom fi împreună noi, 
românii de pe ambele maluri ale Prutului, vom fi îm-
preună cu adevărat. 

– Dincolo de optimismul poetului, să acceptăm 
şi vizionarismul său. Avem o patrie de cuvinte întreagă. 
Când credeţi că am putea avea şi o patrie de pământ în-
treagă? 

– Deci, vă pot spune. Eu sunt autorul mai multor 
cărţi de versuri pentru copii şi al unor manuale pentru 

copii. Am fost la multe întâlniri cu copii din clasele 
primare, din gimnaziu, din licee şi, când intru, de pildă, 
în sala de clasă, la clasa întâi, prima întrebare pe care o 
pun copiilor este întrebarea „Ce limbă vorbiţi, copii, 
moldovenească sau română?” Copiii îmi răspund în 
cor: „Limba română”. Apoi: „Copii, ce sunteţi, moldo-
veni sau români?” Copilaşii îmi răspund în cor: „Ro-
mâni!”  

Deci, ei au la ora actuală şapte anişori. Când vor 
absolvi liceul, se vor trezi chiar cu totul, vor avea op-
tsprezece ani, ei vor fi în România întreagă, vor realiza 
ceea ce n-am realizat noi, cei înfricoşaţi, rătăciţi, înfri-
coşaţi de Siberii şi de toate. Repet, mersul istoriei nu 
mai poate fi întors şi vom veni spre ţară, dar şi ţara tre-
buie să vină spre noi, să ne înţeleagă, să nu ne jignească. 
Mulţi români din ţară, care nu ne cunosc suferinţa, ne 
fac ba ruşi, ba kaghebişti, ba cutare. Să nu uite că sun-
tem români şi am trecut prin mari suferinţi. Basarabia 
este un copil cu inima în afara pieptului.  

Am văzut un film documentar despre un copil 
care s-a născut cu inima în afara pieptului, iar nişte mâ-
ini de aur ale unor chirurgi au reuşit să pună inima la lo-
cul ei. Asta este şi Basarabia, un prunc cu inima în afara 
pieptului. Inima Basarabiei trebuie pusă la locul ei. Lo-
cul ei este limba română, este istoria română, credinţa 
strămoşească. Şi lucrul acesta îl putem face numai îm-
preună, în primul rând românii din ţară şi apoi românii 
de-aici. 

Acum, în încheiere, vreau să subliniez că eu per-
sonal, mă simt foarte împlinit şi onorat pentru faptul că 
am avut fericitul prilej şi marea şansă de a-l întâlni şi 
(de) a-l cunoaşte pe Grigore Vieru Poetul – mare perso-
nalitate a culturii şi spiritualităţii noastre româneşti şi nu 
numai, având convingerea şi nădejdea că vom şti cu to-
ţii pe mai departe, să ne cinstim înaintaşii, potrivit meri-
telor şi vredniciilor fiecăruia, cu toate că în aceste vre-
muri, preţuim mai mult pe alţii de oriunde şi de aiurea, 
căci ni se par a fi mai exotici, mai spectaculoşi, mai 
senzaţionali!...  

Însă, rămânem convinşi de faptul că ce este nobil 
rămâne iar ce este ieftin, apune!...  

Aşadar, cei alungaţi din turnurile babilonice ale 
acestei lumi, pot bate acum la porţile cetăţii noului Ieru-
salim – cel bisericesc şi ceresc, ce „nu are trebuinţă de 
soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci slava lui 
Dumnezeu a luminat-o, făclia ei fiind Mielul” (Apoc. 
21, 23).  

Lucrarea aceasta scriitoricească şi cărturărească 
ce rămâne în urma autorului simbol şi poet, cu alte cu-
vinte, va fi pe mai departe, una de referinţă în domeniul 
istoriei culturii, limbii, literaturii şi a spiritualităţii noas-
tre autentice, care ar trebui să se afle la îndemâna tutu-
ror celor ce rămânem convinşi de faptul că: noi, locului 
ne ţinem, cum am fost, aşa rămânem!...  

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! 
Veşnică să-i fie pomenirea şi amintirea! 

Amin! 

Dr. Stelian GOMBOŞ  
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OCTAVIAN CRIŞAN – O SUTĂ DE ANI DE LA NAŞTERE 
 
rofesorul Octavian (Bunţi) Crişan s-a 
născut la data de 5 aprilie 1916 în 
comuna Bucerdea Grânoasă. Poate 

pentru faptul că s-a născut la început de 
primăvară a fost dăruit cu un suflet cald şi 
încăpător care l-a ajutat să-i iubească pe 
semeni şi, mai ales, pe multele sale genera-
ţii de elevi pe care i-a ocrotit cu dragoste 
părintească. Nu cred că era om în Blaj care 
să nu se bucure de o vorbă bună sau de 
zâmbetul său blajin când se întâlneau pe 
stradă, de o pildă sau vorbă de duh, când 
era cazul. Dar cei care s-au bucurat de toată 
dragostea lui au fost copiii lui: fiica Marcela 
şi elevii, pe care i-a iubit deopotrivă. 

A urmat cursurile şcolii primare în comuna nata-
lă şi cele gimnaziale şi liceale la Blaj, la Liceul de Băieţi 
Sf. Vasile cel Mare, pe care le-a finalizat cu examenul 
de bacalaureat. Dovedind înclinaţie spre sport şi visând 
la o carieră didactică, a urmat cursurile Academiei Na-
ţionale de Educaţie Fizică din Bucureşti. La puţin timp 
după terminarea facultăţii a fost concentrat, iar după iz-
bucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost în-
rolat şi trimis în războiul din Uniunea Sovietică. A lup-
tat pe frontul de răsărit ajungând până la Cotul Donului. 

După terminarea războiului şi lăsarea la vatră a 
funcţionat ca profesor suplinitor de lim-
ba franceză la Liceul Comercial de Bă-
ieţi până a fost numit titular pe catedra 
de educaţie fizică de la Liceul Sf. Vasile 
cel Mare şi apoi la Şcoala Normală de 
Băieţi. După reforma învăţământului 
din 1948 a funcţionat o vreme la Şcoala 
Medie Mixtă, ulterior denumit Liceul 
Iacob Mureşianu, devenind apoi titular 
la Liceul Pedagogic Gh. Şincai de unde 
s-a pensionat în anul 1980. La acest li-
ceu a fost coleg timp de peste 30 de ani 
cu distinsa sa soţie, doamna învăţătoare 
Gabriela Crişan. 

În cadrul Liceului Pedagogic Gh. 
Şincai profesorul Octavian Crişan a des-
făşurat o activitate didactică plină de 
realizări, educând numeroase generaţii 
de învăţători şi educatoare în spiritul 
dragostei şi respectului pentru disciplina 
care asigura copiilor o dezvoltare fizică 
armonioasă. În calitate de metodist a îndrumat practica 
pedagogică a elevilor, fiind foarte apreciat, respectat şi 
îndrăgit de aceştia, unii călcându-i pe urme şi devenind 
profesori de sport. A cultivat dragostea elevilor pentru 
dansul în general şi pentru dansul popular în special. La 
orele de Educaţie fizică, dar şi în timpul liber, elevii 
Şcolii Pedagogice deprindeau paşii dansurilor clasice, 
tangoul, valsul, dar şi al dansurilor moderne. 

Profesorul Crişan a pus în scenă 
cu ajutorul elevilor săi dansuri popula-
re din zonele folclorice din care aceştia 
proveneau: Purtata fetelor de la Lupu, 
Purtata fetelor de la Căpâlna, 
Terfăreasca din Crăciunelu de Jos, Fe-
cioreasca fetelor de la Crihalma (jude-
ţul Braşov), dans german din Mănăra-
de, dans maghiar din Petrisat etc. A re-
gizat numeroase dansuri tematice , 
executate cu multă graţie şi frumuseţe 
de elevele de la Liceul Pedagogic, un 
exemplu în acest sens fiind dansul inti-
tulat Filatoarele. Cu ansamblul său de 
dansuri populare profesorul Crişan a 

participat la multe concursuri şi spectacole susţinute la 
Alba Iulia, Cluj-Napoca, Ocna Mureş, Sebeş, Aiud etc., 
de unde s-a întors cu multe premii şi diplome. 

Serbările şcolare organizate de profesorii şi elevii 
Liceului Pedagogic erau întotdeauna în centrul atenţiei 
blăjenilor. Spectacolele se caracterizau prin diversitatea 
genurilor: recitări, muzică corală, uşoară, populară, dan-
suri populare, tematice, piese de teatru. Am avut privi-
legiul de a mă afla în preajma profesorului Bunţi Crişan 
începând cu anul 1976, realizând corepetiţia la dansurile 
populare. Cu această ocazie se cuvine să-i amintesc pe 

ceilalţi profesori care erau implicaţi 
în realizarea spectacolelor: Aurel 
Cisteian (cor, grup coral, orchestră 
de muzică uşoară), Iuliu Cheţan (re-
citări), Adrian Solomon (orchestră 
de muzică populară), Ioan Bobiţan 
care, în calitatea sa de director dar 
mai ales de iubitor de muzică, ne 
coordona şi ne susţinea îndeaproape. 
A fost pentru mine, ca tânăr profesor 
de muzică, o perioadă care m-a mar-
cat profund şi mi-a influenţat activi-
tatea ulterioară. Am înţeles, de la 
aceşti devotaţi profesori, că meseria 
de dascăl nu se face numai la catedră 
ci şi în timpul liber al elevilor, şi al 
dascălilor, iar aducerea pe scenă a 
acestora constituie o experienţă do-
bândită în plus pe care, ulterior, 
mulţi dintre ei au fructificat-o în ac-
tivitatea lor didactică. 

Profesorul Octavian Crişan a rămas în amintirea 
elevilor săi, dar şi a colegilor profesori şi învăţători, ca o 
personalitate a învăţământului pedagogic blăjean care a 
cinstit şi susţinut calitativ şcoala din Mica Romă. 

A trecut la Domnul în anul 2001, la vârsta de 85 
de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

Prof. Adrian SOLOMON 
 

P 
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POEZIE 
 

Poeme 

 

Rubiniu în viu color, 

Un buchet de aur 

Lumina zorilor se ridică din cuib 

Puf în dezordine –  

Scâncet de lumină. 

 

Zăpada albastră în nămeţi uriaşi 

Ţurţuri adormiţi sub acoperiş. 

Degetele mele prind o pânză fină, 

Harfă de bumbac, 

Pe corzile ei îţi cânt acum  

O altă sonată a lunii,  

Încerc să îţi ating sufletul cu mâna. 

E încins.  

Palmele sondează pielea,  

graniţă pentru neiniţiaţi.  

 

Sălcii înmărmurite pe malul râului.  

Un cântec surd de vioară  

mi se distilează în minte.  

Degete caută nebune  

coviltirea palmelor.  

Fagurele îşi pierde dulceaţa din stup.  

Ating corzi care nu mai cântă.  

 

Matricea pământului  

Îşi afundă roiul de ace în carne.  

Contorsionare.  

Balauri subliminali devorează întunericul.  

Un ghiocel de lumină brazdă în lanul sângeriu.  

 

Valea Hârtibaciului înstăpânită  

de plapuma serii.  

Către Acasă.  

Cerneală revărsată din călimara cerului.  

Melancolie albastru închis.  

Corbii la pradă  

Devorează din carne vie.  

Porozitatea timpului 

Respiraţii dese 

Gondolier singur sub cerul rug  

plescăie cu vâsla.  

Întinde braţul şi se agaţă de blana lunii.  

Un guler imaculat la gâtul muntelui,  

ceaţa plutind peste sat.  

Doar turla bisericii despică cerul.  

Mâini în rugăciune se prind de buza bolţii.  

Se caţără sufletul ca să se agaţe de râna cerului.  

 

Secătuire. 

Vase de lut umplute cu grâu ales 

Ceasornicul de aur fără pendul 

Nu poate măsura timpul pârguirii 

Rodii coapte îşi risipesc pulpa în pământ 

Ce amăgire aurul gol 

Fără pendul 

Secătuire. 

 

Un plonjon suplu în noapte 

Lumina se retrage-n cuib 

Te ţin la marginea pleoapei, 

Între două şoapte 

Ascunse-ntr-un sărut. 

Ce noapte! 

(S)mulsă din eter, 

Luna, un şal misterios pe versant, 

Ce ceaţă deasă peste iezerul 

Pândit în noapte! 

Gura ta ca o caisă frântă în două de pârgă. 

 

LÖRINCZI Francisc 

 

 

Rugându-mă, LUI... 

 

Strânge-ţi zările la trup, 

Lasă-ţi trupul să răsară 

Peste crucea din cuvânt, 

Tresărind poveste, iară. 

Strânge-ţi nesfârşire-n trup, 

Lasă-ţi trupul să coboare 

Peste întreg târziul lumii, 

Vădind taine, să-nfioare. 

Strânge-ţi nopţile la trup 

Când şi moartea e viaţă, 

Dă-le apelor visarea, 

Visului dă-i dimineaţă! 

 

Valentin MARICA 
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De ziua lui... 

 

Azi, de ziua lui întreagă 

Mă voi bucura discret, 

Unii spun cu mintea bleagă, 

Eminescu nu-i poet! 

Limba lor să le-amorţească, 

Aibă liniştea din vânt, 

Inimi cu miros de iască 

Târâtoare pe pământ! 

Blestemaţi le fie-arginţii, 

Precum sufletul de iudă, 

Ne plâng din icoane sfinţii, 

Dumnezeu din cer s-audă, 

De la Nistru, pân‟ la Tisa, 

Pe sub zarea cea albastră, 

Trece încă neînvinsa 

Din cuvinte Doina noastră! 

„Cine-a îndrăgit străinii”  

Hulindu-şi neamul şi ţara, 

Să le crească-n prag ciulinii, 

Cadă peste ei ocara! 

Unde-or fi să poarte-n spate 

Lacrimile celor mulţi, 

Toate grânele furate 

Şi tot aurul din Munţi! 

Azi, de ziua lui cea sfântă, 

Mă voi bucura deplin, 

Poezia-n mine cântă, 

Ei de-a pururea mă-nchin! 

 

 

Porni Luceafărul... 

 

Porni Luceafărul, nu-i cine, 

Oricât ar vrea cei răi de-acum, 

Ce nu au în obraz ruşine 

Să întoarcă raza lui din drum! 

Şi azi de adevăr se tem 

Ca frunza pomului de-omidă, 

Degeaba unii se tot screm 

În debara să îl închidă! 

Se naşte-n Ipoteşti Eminul, 

Poetul unui neam întreg! 

Degeaba-şi varsă tot veninul, 

Sub fardul lor cel plin de jeg 

Efemeride sunt şi pier 

Mai înainte de-a şti mersul 

Şi cât va fi cuvânt sub cer 

Cel Sfânt să-i ocrotească versul! 

Porni Luceafărul şi nu e 

Nicio poruncă omenească 

Din dor spre veşnicii când suie 

În calea lui să îl oprească... 

Românul Eminescu interzis... 

 

M-am trezit azi-noapte dintr-un vis 

Şi acum când scriu îi simt fiorul, 

Se decretase pentru-ntreg poporul – 

Românul EMINESCU interzis 

Şi pe deasupra l-au făcut nebun! 

Parcă-l vedeam din umbră pe Pilat, 

Şi sufletul din mine-i împilat, 

Motivele sunt multe, nu le spun; 

În gânduri mă simţeam ca un străin, 

Şi sângera în jurul meu tăcerea, 

Lăsaţi-mă să plâng, să-mi spăl durerea  

Şi cugetul în zorii care vin... 

M-am trezit azi-noapte dintr-un vis, 

Şi m-am uitat degrabă în fereastră, 

Luceafărul ardea deasupra noastră – 

Românul EMINESCU interzis? 

 

 

Eminesciană... 

 
„Cu perdelele lăsate şed la masa mea de brad,”  

Gândurile de sub tâmple ca tăciunii-n sobă ard 

Şi secundele flămânde se aud bătând în ceas, 

Cum aş vrea să stau cu tine-n seara asta la taifas; 

 

De nimic să nu ne pese, nici de „liniştea uitării,”  

Nici de Dorul tău cel singur, veşnicit la malul mării, 

Să vorbim de toate cele până cade peste noi 

Din tăriile albastre vremea cea mai de apoi... 

 

Viaţa ta nu poate nimeni pe pământ să o-nţeleagă, 

Să te-ntreb de Veronica, ce ţi-a fost atât de dragă, 

De Ardealul înspre care fiind băiet cu mult curaj, 

Tu veneai spre „Roma mică”, salutând-o de la Blaj, 

 

Despre Apusenii unde, prietenul meu drag, eu ştiu 

Tu te-ai dus să stai de vorbă cu un geniu trist, pustiu, 

Când pe-un Munte sta călare, Horia cel tras pe roată, 

Mi-e atât de dor de tine, cum nu mi-a fost niciodată! 

 

 

Te-au făcut nebun păgânii, unii dintre ei şovin, 

La icoana ta cea dulce, pururea o să mă-nchin 

Şi în Ţara cea de glorii, cât o fi poporul meu, 

Tu vei dăinui de-a pururi între el şi Dumnezeu! 

............................................................................. 

„Cu perdelele lăsate şed la mama mea de brad,”  

Se aud cum peste mine stelele din ceruri cad 

Şi Luceafărul străluce, rece şi tot mai departe, 

Câtă nemurire oare pe-amândoi ne mai desparte? 

 

Nicolae NICOARĂ-HORIA 
 



Astra blăjeană, nr. 1 (78), martie 2016 

 

24 

 

DIN TRUPUL TĂU 

 

Din trupul tău 

se aude melodia tainică 

a unui început. 

Ce sunete frumoase 

pleacă din inima ta 

şi totul prinde glas timid 

ce-şi înalţă acordurile 

spre cer. 

Suferi astrale senzaţii ale unei lumi ascunse 

şi rămâi singură cu suspinele lor! 

Cine să te vindece de tine? 

Şi cine-i darnic până la jertfă 

să-ţi preia melodia? 

O! Tânără fată 

cu trupul dornic de vise, 

melodia ce pleacă 

din mlădiosul tău trup, 

îmi face fiecare celulă sonoră. 

 

 

 

VOI MURI 

 

Voi muri fiindcă sunt o reformă a pământului 

şi trăiesc în convieţuire cu el. 

Nu vreau să sorb păcatul din sânii femeii. 

Adam era liniştit, acolo, în Grădină, 

dar sosirea Evei, a creat păcatul istoriei 

şi astfel lumea s-a născut în chinuri  

Dumnezeu devenind o decepţie în dragoste. 

Doamne, cum aş vrea 

sub un albastru senin, să-mi lipesc 

obrajii de cer întrebându-te: 

Tu de ce iubeşti durerea, 

de ce-ai născocit iadul 

ca o utopie a suferinţei? 

 

ÎN FLORI... 

 

În flori,  

există un parfum imaterial. 

Muşcata din fereastra mea 

este învăluită în neliniştea morţii 

ce o cuprinde ca o sevă 

ridicându-se domol şi trist 

în vlaga trupului ei. 

Privind-o, mi se părea că 

melancolia naşte visul groazei 

şi sub greul ei, 

încep să cânt cu Dumnezeu, 

într-o cafenea: „Cu noi este Cel de Sus”. 

 

 

BIBLICĂ 

 

Citesc iarăşi Septuaginta. 

Ce lume a mai fost odată! 

Ce oameni de curaj au trăit în ea! 

Oamenii acestei lumi mirifice 

au vorbit când au vrut cu Dumnezeu, 

n-au avut nevoie de o audienţă programată, 

s-au dus când au vrut şi i-au cerut socoteală, 

încurcând pe teologi să ne spună 

cine e mai bun: „Dumnezeu sau omul”? 

Oamenii aceia, iubeau ca să umple vidul  

existenţei 

şi nu se credeau o eroare a Tatălui. 

Lumina lor mi se pare străină. 

Ce să caut eu în ea, când „Fiul omului”  

n-a avut loc unde să-şi pună capul? 

Mai bine caut o auroră de gânduri 

în care găsesc lumină 

să ridic viaţa la rang de vis.  

 

Virgil ŞERBU CISTEIANU 
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PROZĂ 
 

VINE MAŞINA DE-MBLĂTIT 
 

ouă evenimente mari îmi marcau mersul 

prin vreme de-a lungul unui an: în timpul 

iernii, venirea popii cu botezul, iar al verii, 

a maşinii de-mblătit. Or mai fi fost ele şi altele, în-

conjuratul bisericii la Paşti, sfeştania de dinaintea 

Rusaliilor, tăiatul porcului şi colindatul din preaj-

ma Crăciunului. Dar cele dintâi mi-au rămas pen-

tru totdeauna ca cele de căpătâi. Nu degeaba veni-

rile şi mai ales aşteptările lor deveniseră cu timpul 

termeni de comparaţie: Aştepţi ca pe popa cu bote-
zul! 

Sfeştania venea şi trecea cu emoţii: moşu, 

era silit atunci să stea la masă cu fratele mamei 

Maria, cu cumnatul lui adică, crâsnicul şi mâna 

dreaptă a popii. Cum mai tot timpul erau în poară, 

e de-nţeles cum şedeau acu, laolaltă. El purta că-

delniţa, el îi da la mână tot ce trebuia după tipic, cu 

asta crescând şi mai mult în ochii sătenilor. Căci în 

faţa popii nu mulţi aveau îndrăzneala să ridice 

glas. Şi moşu ştia şi el prea bine asta, dar n-avea 

decât să-nghită găluşca. Era mai tare ca el. 

Şi-atâta! 

De Paşti, la-nconjurat, trăiam un sentiment 

de exaltare, greu de explicat. Pentru mine momen-

tul acesta, al înconjuratului, încorpora în sinea lui 

nişte trăiri aşa de intense că îl aşteptam mai tare 

chiar şi decât pe ziua de Paşti. Dacă m-ar fi între-

bat cineva ce ar fi Paştile pentru mine cu siguranţă 

i-aş fi răspuns: înconjuratul bisericii. El urma unei 

zile de adâncă pioşenie, mama Maria având grijă 

să ne inoculeze şi nouă trăirile ei. De mare şi pro-

fundă evlavie. De bună seamă, momentul acesta ne 

oferea nouă copiilor şi prilej de întâlniri cu copiii 

satului, şi nu doar cu cei de pe uliţa noastră, iar în-

corporarea noastră în alaiul ce înconjura biserica 

sporea cu atât mai mult importanţa lui. Deveneam 

gravi şi serioşi, cei mari insuflându-ne şi nouă par-

te din gravitatea trăirilor lor. 

La tăiatul porcului eram printre puţinii care, 

mai mare făcându-mă, nu lipseam de la şcoală. Că 

devenise o adevărată obsesie tăiatul ăsta pe capul 

bieţilor dascăli. De ce lipseşte..?, cerea dascălul 

lămuriri. Taie porcul!, răspundeau ca-ntr-un cor 

băieţii. Ei păreau mai bine informaţi în privinţa as-

ta, că altfel fetele, mult mai precoce, o luau cu 

mult înaintea lor. 

Ziua în care venea popa cu botezul era re-

zervată în întregimea ei evenimentului. Nu se lucra 

nimic, nu se pleca de acasă, toată casa era în gardă. 

Mereu pe la porţi să afle pe unde-o fi, cât ar mai 

avea până la noi, tata încă îl aştepta-n portiţă să i-o 

deschidă, ca şi cum el, sau unul din însoţitori, n-ar 

fi putut s-o facă. Mde! Popa-i popă! Alerga apoi 

într-un suflet să ajungă înaintea lui în casă. Să fie 

primul botezat că aşa-i legea! Dădea Cezarului ce 

se cuvenea, făcea schimb de apă cu crâsnicul, să 

aibă cu ce sfinţi toate vietăţile curţii, după care agi-

taţia cea mare începea să scadă. Liniştea cobora 

din nou peste noi. 

Venirea maşinii de-mblătit, adică a batozei, 

era similar celui din iarnă. Pe unde e? Când ne vi-

ne rândul? De câţi oameni e trebuinţă? Câte nea-

muri? Câţi din afară? Astfel de întrebări şi multe 

altele stăruiau printre ai noştri în aşteptarea ei.  

De cum intra pe uliţă spiritele se mai poto-

leau. Erau siguri că de acum o să fie a noastră. Că 

de-o cotea pe altă uliţă aşteptarea se prelungea 

pentru cine ştie câtă vreme, ceea ce nu prea dădea 

bine sufletelor lor. 

De la Gârloanţă, venea totdeauna la noi. 

Doar boii uncheşului lui Bogdan puteau depăşi 

priponul de la ieşirea din curtea lui. Vecinul Riciu, 

maşinistărul, se lăsa trecut, el mai avea vreme şi 

răbdare, astfel că maşina venea la noi. El nici nu 

semăna prea mult grâu. Conta pe ceea ce câştiga 

cu meseria lui de la treierat. O ducea şi o depunea 

în faţa şurii. Urma motorul, ceva mai la vale de 

maşină. Un motor mărunţel, frumos construit şi cu 

putere mare. Faţă de hardughia lui Ştefan, cu o 

parte a pistonului la vedere, făcând o larmă de se 

speria lumea. Purta pe rezervorul de apă inscripţia, 

Motoren Fabrik Deutz, la care mă tot uitam fără a 

o înţelege. Nu mă lămurea nimeni, poate ăştia ce 

lucrau cu el nici n-or fi băgat de seamă că exista 

pe-aproape aşa ceva.  

Odată intraţi în curte, maşinistăr, băgător, 

stăpân şi alţii, cu cumpăna de apă, aşezau maşina. 

Să fie dreaptă ochi, că de nu, ţâpă cureaua! Adică 

sare de la loc şi se strica treaba. Săpau pământul de 

sub roata care nu dădea bine, mai înaltă ca cealaltă, 

s-o aducă la oblu. Pe mine săpatul ăsta mă supăra 

tare, că nu ei veneau să măture pe acolo în zilele 

următoare, prin bruşi şi prin gropi. Şi de râcâitul 

găinilor greu o mai aduceam la cale. Acelaşi lucru 

îl făceau şi cu motorul. Şi cumpănind toate până în 

cel mai mic amănunt, porneau lucrul. Nu înainte 

de a priponi roţile, şi ale maşinii, şi ale motorului, 

cu papuci de lemn, să nu se mişte din locul stabilit 
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cu nimic, iar cureaua să rămână întinsă tot timpul. 

Schimba apa, punea benzin, ungea c-un ulei speci-

al lagărele, folosind o pompă ciudată, cu gât lung, 

îndoit şi ascuţit, ca să pătrundă prin toate orificiile. 

Maşinistărul coordona întreaga operaţiune. Ai oa-
meni peste tot?, strigă el la tata înaintea pornirii. 
Asta însemna că trebuia să aibă sus pe batoză două 

fete care să dea snopul desfăcut băgătorului, oa-

meni în gura maşinii la paie, femei la pleavă (lu-

crul cel mai de jos, rezervat în special femeilor mai 

trecute şi de condiţie mai modestă), bărbaţi de nă-

dejde la clădit jirada de paie şi de pleavă, dar mai 

ales la saci. Că se foloseau pe atunci nişte saci uri-

aşi, de 70-80 de kg., pe care trebuia să-i suie în po-

dul casei. Desculţi! Cine purta vara încălţări?! 

Asigurat că toate sunt bune şi la locul lor, 

Riciu luă o cârpă, o răsuci în jurul unui fier îndoit, 

o înmuie în benzin, după care îi dădu foc. Arsese 

aproape de tot. Rămăsese doar jarul. O introduse 

atunci, cu mare repeziciune, într-un orificiu din 

corpul motorului, ceva mai jos de inscripţie, după 

care porunci unuia mai vânjos: Dă-i! Vânjosul 

apucă manivela, o fixă în lăcaşul ei din volantă şi 

începu s-o învârtă. Cu putere şi cu repeziciune. Al-

tfel toate pregătirile puteau fi date peste cap. Moto-

rul începu să păcăne. Scotea un fum alburiu la în-

ceput, iar după ce mersul se înteţi, unul albăstrui, 

abia perceptibil. Turnă o găleată de apă în rezervor 

şi, cu toate preparativele încheiate, pusese cureaua. 

Atunci am rupt-o la fugă de acolo. Mă luă frica. 

Motorul sărea tot sus de turat ce era şi tocmai 

atunci să se apropie cu cureaua de el. Parcă îi pu-

nea căpăstru. Batoza se scutură şi ea din toate în-

cheieturile, pornită de cureaua lungă şi-ntinsă, dar 

îşi reveni numaidecât. De sus, băgătorul aştepta 

poruncă, să bage snopii la îmblătit. Când toba 

prinsese turaţia cuvenită, pe care maşinistărul o aş-

tepta, el apreciind asta după auz, se pornea lucrarea 

propriu zisă. Pentru care se strânsese atâta popor la 

curtea noastră. 

Maşinistărul era chemat la masă. Lui i se 

dădea mâncarea separat. Vezi Doamne, de el de-

pindeau toate. Muma îi aşeză pe farfurie două ouă 

fierte, o bucată de slănină şi o cană cu lapte. Se 

cinstea de unul singur, iar mie îmi lăsa gura apă! 

De poftă ce-mi era! 

Şi eu luam parte la lucrarea cea mare. Locul 

meu era de regulă înapoia lui Ilie, sus pe snopii din 

şură, să i-i dau la mână, el cu Cula urmând să-i 

arunce apoi pe batoză. Ce nădejde! Când mai toţi 

snopii erau mai grei decât mine! Dar mă aflam şi 

eu în treabă. Vorba ceea: Foaie verde băţ,/N-ai de 

lucru fă-ţi! 

Mâncarea de după îmblătit era poate cea mai 

bună din an. Niciodată ciorba de fasole verde cu 

ardei pişcăcioşi, după păhărelele de vinars oferite 

de tata tuturor, Să deie Dumnezău roadă şi la anul!, 
lumea se-nfrupta din bucatele aşternute pe masă. 

Cu adevărat sărbătoare. Adevărată zi a recol-

tei! 

Ioan POPA 

 

 

CHIAR DACĂ NU RUDE – CUNOŞTINŢE ÎNCĂ DIN CEALALTĂ „EPOCĂ”  
 

ncă din anii copilăriei mi-aş fi dorit să-l cunosc 

pe Ion Brad, despre care tata spunea că este un 

văr de-al său din Pănade, care acuma a ajuns 

„om mare” pe la Bucureşti, iar eu apoi la şcoală şi 

pe unde am mai umblat, când se ivea ocazia, nu 

ezitam să afirm că sânt nepot de-al scriitorului. 

Pe „baciul Traian” tatăl scriitorului, îl cu-

noscusem încă până nu începusem să merg la şcoa-

lă, după ce ne-am mutat la Câmpul Libertăţii, în 

cartierul „Gara Veche”, unde acesta venea, de  

altfel ca toţi ţăranii din jurul Blajului, să predea co-

ta de cereale la Baza de recepţie – rezerva de stat. 

Cum în acea perioadă, prin anii „55” nu erau 

atâtea mijloace de comunicaţie şi cred eu nici o 

planificare a datei în care ţăranii veneau să-şi pre-

dea cotele de cereale, zilnic se adunau în spatele 

magaziilor „Bazei de recepţie” de la gara CFR – 

Câmpul Libertăţii zeci şi sute de cară şi căruţe în-

cărcate cu roadele muncii acestor „truditori ai 

câmpului” care trebuiau să aştepte până le venea 

rândul pentru a li se lua analizele la cereale, pentru 

a se face cântărirea şi abia apoi recepţia şi descăr-

carea din cară în magazii, a roadelor muncii lor din 

anul în curs. 

Cerealele din aceste depozite de grâu, po-

rumb şi floarea soarelui, în scurt timp luau drumul 

căilor ferate cu destinaţia URSS, ca „tribut” des-

păgubire de război, deşi spre sfârşitul acestuia 

România făcea parte din alianţa învingătoare a ul-

timei conflagraţii mondiale.  

Pentru a se scăpa de această „corvoadă” faţă 

de stat, ţăranii stăteau uneori o zi sau două la rând 

să-şi depună „cotele de cereale” în aceste depozite, 

care abia din anul 1959 aveau să devină cu adevă-

rat „rezervă de stat”. 

Cum locuinţa noastră era în imediata apropi-

ere a Bazei de recepţie a cerealelor, de care ne 

despărţea doar liniile de cale ferată, adesea câte un 
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ţăran doi, sau chiar mai mulţi din Sâncel, Pănade, 

Iclod, Spini sau Biia, până li se apropia rândul 

să-şi depună cotele de cereale, veneau la noi acasă, 

unde ştiau că găsesc un pahar cu vin bun şi o gazdă 

primitoare. 

Printre cei care în aceste împrejurări ne-au 

călcat pragul casei se afla şi un bărbat cam la vâr-

sta de 45-50 de ani, înalt, îmbrăcat în haine ţără-

neşti „ca pe Târnava Mică”, cu comănac de paie pe 

cap, „chimaşă” cu pumnaşi cusuţi cu model de 

„puişori”, cu ceva aţă tot albă dar mai închisă la 

culoare, cu şerpar la brâu, de sub care pornea în jos 

până la ghete, o pereche de cioareci din lână –ce 

mai, un ţăran veritabil al satelor din jurul Blajului.  

Un singur lucru însă era în discordanţă cu 

portul ţărănesc al înaltului bărbat ce venise la noi, 

care lui tata i se adresa cu „măi nepoate”, anume 

faptul că purta nişte ochelari speciali, ale căror 

toarte se prelungeau undeva în interiorul urechii. 

Cum eu „îl luasem la ochi”, la un moment dat l-am 

întrebat: 

– Baciul Traian, da dumneata de ce porţi 

ochelari, nu vezi bine? 

– Ba, văd destul de ghine măi cochile, mai 

ales măi departe, de aproape văd o ţâră mai rău, da 

ui ni, „vez tu” hârăul ăla care zboară pe deasupra 

la dealu‟ lu‟ Mendel? Io îl văz, ca şî când ar şi fost 

aişea, da ochilarii mă ajută să şî aud ghine, că fără 

ăştia n-aş auzî aproape de fel. Ochilarii io adus 

ficioru meu ăla de la Bucureşti, care o dat o gră-

madă de bani pe ei, da merită. 

Mă uitam şi cu mai mare curiozitate la omul 

care venise la noi la un pahar de vin şi o vorbă bu-

nă, dar nu puteam percepe – cum era posibil să au-

dă cu ochelarii. După ce a plecat de la noi l-am în-

trebat pe tata, cine era baciul Traian? De la el şti-

am de atunci, că ţăranul care apoi a mai venit pe la 

noi şi în alţi ani, este rudă cu noi, că are vreo şap-

te-opt copii, iar unul dintre aceştia este scriitorul 

Ion Brad de la Bucureşti. 

După ani şi ani, când aveam să dau examene 

de admitere la Academia Politică din Bucureşti, îl 

cunoscusem pe Alexandru Brad, unul din fiii, chi-

peşului ţăran din Pănade pe care îl ştiam din copi-

lărie. Când l-am văzut pe Alexandru Brad, pentru 

o fracţiune de secundă am avut impresia că mă 

aflam din nou în faţa tatălui acestuia, că m-am re-

întors în timp cu vreo treizeci de ani. 

Acelaşi bărbat înalt şi viguros dar de data 

aceasta îmbrăcat la costum elegant cu cravată, dar 

fără acei ochelari speciali la ochi, căruia şi astăzi îi 

port un respect deosebit. Apoi l-am cunoscut pe 

fratele acestuia Vasile Brad din Braşov, pe atunci 

inspector în cadrul Regionalei de căi ferate Braşov, 

pe care l-am vizitat şi m-a vizitat în familie.  

Prin anul 1992, în timp ce eram student la 

Facultatea de drept din cadrul Universităţii Ba-

beş-Bolyai din Cluj Napoca, l-am cunoscut şi pe 

Traian Brad, cel mai mic dintre feciorii ţăranului 

de la Pănade cu înfăţişare de intelectual, prin por-

tul acelor ochelari speciali. 

Traian Brad mezinul celor de-a‟ lu „Surei” 

din Pănade, era directorul Bibliotecii Universitare 

din Cluj. Despre el am aflat pentru prima dată de la 

doamna profesoară de matematică Mărculeţ, diri-

ginta clasei noastre de seralişti înainte de a fi luat 

militar, care cu ceva ani în urmă i-a fost şi lui pro-

fesoară, nu ştiu dacă nu cumva şi dirigintă, fiindcă 

îl cunoştea prea bine şi mi-a vorbit frumos despre 

el, ca fiind un elev bun în liceu, iar acum mare şef 

în învăţământul clujean. 

Era doar cu trei-patru ani mai mare decât 

mine, iar când eram student la Cluj Napoca, am 

apelat la el în câteva rânduri pentru a obţine nişte 

cursuri care îmi erau necesare în vederea pregătirii 

şi susţinerii unor examene. A fost foarte amabil cu 

mine, am mai discutat cu el despre una despre alta 

de pe la noi din Blaj inclusiv despre dascălii pe ca-

re i-am avut în liceu, dar după ce am absolvit fa-

cultatea nu am mai ţinut legătura.  

Toderuţ, un alt frate din familia „„lu Surei” 

din Pănade, dacă nu mă înşel al doilea născut, care 

locuia în Sâncel era naşul de cununie al verişoarei 

mele Groza Maria, poreclită „de-a lu‟ Horoaie”. 

Maria Oroian, singura soră a fraţilor Brad, este că-

sătorită cu un văr de-al meu din partea mamei, 

descendent şi el din neamul lui „Ţănea” din Păna-

de, Titu Oreian (direcorul ăl bătrân) fiind văr din 

fraţi cu bunica Horoaie. Singurul dintre fraţii Brad 

pe care nu-l cunoşteam şi despre care nu ştiam că a 

locuit la Sibiu era Romul, care a decedat între timp 

ca de altfel şi mezinul Traian. 

Chiar dacă la o simplă lecturare a celor scri-

se de mine în acest articol, cititorul poate îmi va da 

dreptate, că „nu mi-a fost tot una” când într-un 

anumit context, unul din cei enumeraţi, m-a atenţi-

onat „să o las mai uşor” cu modul de adresare spre 

dânsul cu apelativul de „unchiule”, fapt pentru ca-

re mi-am revizuit atitudinea faţă de acesta şi având 

în vedere diferenţa de vârstă şi personalitatea sa, 

am procedat ca atare, în sufletul meu păstrându-le 

însă aceeaşi recunoştinţă şi dragoste, ca unora din 

marea noastră familie a „Brazilor” de la Pănade. 

 
Alba Iulia, 11 febr. 2016  

Ioan BRAD 
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VIAŢA CĂRŢILOR 
 

ÎNCERCARE DE RESTITUIRE A ACTIVITĂŢII TEOLOGICE A LUI 

TIMOTEI CIPARIU 
 

a aniversarea bicentenară a lui 

Timotei Cipariu, în 2005, P.S. 

Episcop Virgil Bercea scria 

aceste rânduri ce sunt o necesară 

completare a portretului unui cărturar 

enciclopedic: „Despre personalitatea 

enciclopedică a lui Cipariu s-a scris 

foarte mult, dar pentru a-i înţelege cu 

adevărat şi profunzimea trăsăturilor 

caracteriale, trebuie să ne apropiem 
de preotul Timotei Cipariu. Acestui 

copil de ţăran plecat din Pănade către 

„fântânile darurilor” ale lui Petru Pa-

vel Aron, la Şcolile din Blaj pentru a 

le pătrunde tainele, bunul Dumnezeu 

i-a dăruit probabil cinci talanţi, iar el nu i-a îngropat, 

ci i-a făcut să rodească. Astfel, îl găsim mai întâi ca 

învăţăcel, iar apoi ca dascăl al acestor Şcoli: semi-

narist, preot şi profesor. Îl găsim pe Cipariu implicat 

în viaţa Bisericii şi în viaţa socială, precum un ţăran 

care înfige plugul, pentru a trage brazde adânci în 

conştiinţa poporului român, pentru luminarea şi îm-

plinirea lui. Îl găsim pe acelaşi Cipariu, tot preot, 

implicat în presă şi literatură, precum într-o vie, cul-

tivând mlădiţele firave ale culturii române care îşi 

crea un drum şi un spaţiu în contextul european al 

vremii”. 

Coordonata sacerdotală a personalităţii lui 

Cipariu o găsim în primul rând în erudiţia sa teolo-

gică, fiind aşa cum însuşi se prezintă pe pagina de 

titlu a Ştiinţei Sfintei Scripturi: „canonic 

greco-catolic şi profesor de ştiinţe şi limbi biblice” 

la Seminarul Teologic din Blaj: manuale şi studii 

docte de teologie, studii de istoria bisericii şi a creş-

tinismului, şi, ca o încoronare a acestei coordonate – 

traducerea Bibliei (după originalul ebraic, – a treia 

traducere a Bibliei la Blaj, după Biblia lui Petru Pa-

vel Aron din 1760-1761, traducere după Vetus Vul-

gata a Sf. Ieronim şi Biblia lui Samuil Micu – din 

1795, tălmăcire a Septuagintei. Dacă primele două 

au apărut întregind contribuţia Blajului la dezvolta-

rea culturii române şi îndeosebi a studiilor biblistice, 

Biblia lui Timotei Cipariu, este, aşa nădăjduim, în 

curs de apariţie. 

În strânsă legătură cu Biblia lui Cipariu sunt 

manualele sale elaborate ca profesor la Teologia 

blăjeană şi în primul rând Ştiinţa Sfintei Scripturi 
(ediţia I, Blaj, 1854). Când a apărut acest manual – 

Cipariu era de cinci luştri, deci de 

prin 1840, profesor de studii biblice. 

Cartea dedicată Mitropolitului Ale-

xandru Sterca Şuluţiu: „Măriei Sale, 

Prealuminatului şi Preasfinţitului 

Domn Arhiepiscop Alexandru Sterca 

Şuluţiu etc. etc. etc. cu profundă ve-

neraţiune închinată de autorul. 

În buna tradiţie a vechilor căr-

turari, Cipariu adresează la început S. 

L., adică Saluti lectorem – Închinare 

către cititor, exprimând dorinţa lui ca 

această osteneală a lui să fie utilă ci-

titorului, căruia, deocamdată, o spune 

cu modestie îi oferă doar un com-

pendiu. 

În paginile introductive arată importanţa cu-

noaşterii Sfintei Scripturi pentru diverse categorii de 

cititori: într-un sens larg „pentru toată omenimea şi 

mai cu alegere pentru omul creştin, preot şi teolog”. 

Din Sfânta Scriptură – istoricul află „monumente li-

terare şi izvoare istorice de cea mai înaltă vechime; 

filozoful – „cea mai limpede teorie despre cele mai 

grele probleme metafizice (Dumnezeu şi suflet), 

morala cea mai curată şi mai înălţătoare de inimă; 

creştinul – cunoştinţa religiunii celei mai mângâie-

toare, a descoperirii (revelaţiei) celei mai adevărate, 

dumnezeieşti şi însuşi cuvântul lui Dumnezeu”, 

preotul (ca teolog) – izvorul complet din care e 

chemat a adăpa turma sa cea sufletească, însetată de 

adevărul dumnezeiesc, cu apă vie şi de-a pururea 

curăţitoare; şi arma vie cu care să-şi apere turma 

asupra oştii îndoielilor şi necredinţei”. 

Alcătuită după exigenţele didactice ale unui 

manual, cartea lui Timotei Cipariu impune prin ca-

racterul ei sistematic. În continuarea paginilor intro-

ductive vorbeşte despre părţile Sfintei Scripturi, im-

portanţa acestora, numărul cărţilor biblice şi felul 

lor: canonice, necanonice, apocrife. 

Ştiinţa Sfintei Scripturi este structurată de Ci-

pariu în cinci părţi: I. Scriptura Vechiului Testament 

– de la Lege – şi până la Macabei; II. Scriptura 

Noului Testament – de la Matei şi până la Apoca-

lipsă.  

III. Primele două părţi au un caracter descrip-

tiv; începând cu partea a treia manualul are un pre-

ponderent caracter teoretic – vorbind despre auten-

ticitatea Sfintei Scripturi (partea a III-a), despre ve-
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chimea Scripturii (partea a IV-a), despre istoria şi 

geografia Palestinei (sub judecători şi regi), despre 

Exil, şi întoarcerea în Exil (sub dominaţia perşilor, 

grecilor şi romanilor până la „dărâmarea Ierusali-

mului”. 

Cartea cuprinde 105 subcapitole; fiecare sub-

capitol e urmat de o Notă, adică o adnotare biblio-

grafică, sau prezentarea succintă a biografiei profe-

tului, regelui etc. Clasificarea cărţilor Sfintei Scrip-

turi este făcută după două criterii – după argument 

(conţinut) şi după stil: după conţinut, sunt cărţile 

profetice, istorice şi morale; după stil: prozaice şi 

poetice. În general expunerea e simplă, accesibilă şi 

atrăgătoare; pagini mai incolore ne apar cronologii-

le, dar şi aici Cronologia Palestinei este relaţionată 

cu alte evenimente ale lumii antice. 

Biblia nu este – se ştie – o carte simplă; cărtu-

rarul blăjean, pasionat bibliofil, avea în biblioteca 

sa, una din cele mai mari biblioteci personale din 

Transilvania celei de-a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea – 20 de Biblii, în diferite limbi, numeroase 

studii biblice etc., vorbeşte despre autenticitatea, in-

tegralitatea (sau fragmentarea) textelor, verosimili-

tatea, inspiraţia divină în scrierea cărţilor Scripturii, 

dificultăţile înţelegerii (provenite din specificul lim-

bii ebraice, cu multe cuvinte şi expresii poliseman-

tice şi din necunoaşterea „cercustărilor”, a împreju-

rărilor istorice, geografice, arheologice, în care au 

fost scrise. De acum, partea a III-a, a IV-a şi a V-a 

condensează o mică enciclopedie a Palestinei, cu 

date istorice geografice. Presupunem că Timotei 

Cipariu a utilizat pentru prezentarea geografică şi 

economică frumosul manual a lui Ioan Rus, Icoana 
Pământului, profesorul blăjean, pe care-l preţuia şi 

care ne-a dat primul tratat de geografie universală 

sau geografia continentelor din literatura didactică 

românească. Înţelesul Bibliei – şi în aceasta constă 

valoarea ei unică şi perenă – este şi unul literar, şi 

Cipariu, care publicase un erudit manual de Ele-
mente de poetică, metrică şi versificaţiune, Blaj, 

1860, vorbeşte despre înţelesul literar, disertând 

asupra sensului propriu şi figurat, emfatic şi tropic, 

apoi despre alegorie, imagine, parabolă, fabulă, 

simbol etc. 

În afara bogăţiei de informaţii, prezentate 

într-o expunere succintă, cartea cuprinde caracteri-

zări memorabile: Noul Testament este „adevăratul 

tezaur al creştinismului” – caracterizare atât de 

apropiată de cea eminesciană: „această simplă şi 

populară biografie a blândului Nazarinean, după ca-

re se creşte omenirea de 2000 de ani”; „Între învăţă-

turile Domnului din acest Evangeliu / Matei n.n., 

cea mai însemnată este aşa numita Cuvântare de pe 
munte care ca într-o nucă cuprinde cea mai înaltă 

parte a moralului creştinesc”; Evangeliul lui Ioan 

„cel mai înalt după spiritul dintr-însul, cea mai în-

semnată dintre cuvântările lui Cristos e cea de la 

Cina cea de taină către apostoli; David, „acel nobil 

şi plin de talent bărbat” care compuse „acele cânte-

ce religioase decât care poezie mai sublimă nu se 

află; Solomon „bărbatul păcii, cum îl arată numele, 

cel mai strălucit, mai fericit şi mai înţelept dintre 

toţi regii evreilor”, a cărui viaţă prezintă spre apusul 

ei spectacolul dezolant al căderii în idolatrie, 

atrăgându-şi „certarea Domnului”; Cântecul Cânte-
celor, „adică cel mai frumos cântec, supt numele 

aceluiaşi împărat (Solomon n.n.,) e o poemă erotică 

însă, castă, lirică, descriptivă, despre amoarea între 

doi tineri duioşi, care Sfinţii părinţi o au înţeles des-

pre amoarea între Christos şi Biserica Sa, iar unii 

iudei despre cea între Dumnezeu şi poporul evre-

iesc. Tonul poemei, dulceaţa şi amenitatea stilului 

împreună cu voioşia cugetelor şi a imaginilor pre-

supun un timp pacinic şi ferice cum a fost a lui So-

lomon”. 

Un cuvânt despre transcriere. Dacă am fi păs-

trat întocmai textul ciparian, ar fi fost o lectură difi-

cilă, aproape imposibilă. Pentru şcolarii Blajului din 

a doua jumătate a secolului al XIX-lea unde studiul 

limbii latine era la mare cinste, o astfel de lectură 

era ceva obişnuit. Dar astăzi când limba latină nu se 

bucură în programele noastre şcolare nici măcar de 

atenţia care i se dă în limbi europene de origine ne-

latină (germana, maghiara ş.a.,) ne-am hotărât să 

adoptăm o transcriere interpretativă şi păstrând o 

bună parte din lexicul ciparian, puternic latinizant 

(Cipariu şi spune în salutul său către cititor că vor 

putea „lege” [citi] cei care ştiu limba latină) am re-

curs la o transcriere interpretativă care nu se înde-

părtează prea mult de stilul didactic ciparian. 

Suntem conştienţi că transcrierea are unele 

inadvertenţe pe care Cipariu le numea aşa de fru-

mos „sminteli de peană”, „de care nici o carte din 

lume fie aceea scrisă, fie tipărită, nu poate fi scutită 

din cauza neputinţei omeneşti de a lucra ceva per-

fect deplin”. Abrevierile titlurilor de cărţi biblice şi 

ale personajelor Sfintei Scripturi au fost adoptate 

după ediţii recente. 

Manualul de Ştiinţa Sfintei Scripturi confirmă 

vocaţia didactică a lui Cipariu, autor de manuale 

într-o exemplară sistematizare şi într-o expunere ac-

cesibilă, şi anunţă într-un fel, Biblia a cărei tălmăci-

re din ebraică era terminată în 1870 şi care între 

scrierile religioase ale cărturarului blăjean poate fi 

considerată cea mai de preţ. 

 

Pr. Daniel-Marius CÂMPEAN 
Diacon Prof. Ion BUZAŞI 



Astra blăjeană, nr. 1 (78), martie 2016 

 

30 

ION BRAD, O CARTE DE ÎNŢELEPCIUNE* 
 

criitor* proeminent al litera-

turii române, abordând mai 

toate genurile – poezie, pro-

ză, dramaturgie, memorialis-

tică – diplomat strălucit şi mare om 

de cultură, Ion Brad se dovedeşte 

încă a fi în plină forţă creatoare. Şi 

asta în ciuda vârstei memorabile pe 

care a atins-o, de-a lungul întregii 

vieţi probând o bunătate şi o gene-

rozitate fără margini, însuşi filozo-

ful de la Lancrăm exprimându-şi 

bucuria nespus de rară de a fi întâl-
nit uniţi în aceeaşi fiinţă un poet şi 
un om (Lucian Blaga, 1954).  

Ajuns la senectute, Cândva, 
deasupra, vulturi. Azi fluturi „cap 
de mort”, în faţă cu vârsta şi înţe-

lepciunea Patriarhului, poetul, ca fi-

inţă efemeră prinsă în Marea Trece-

re, este şi el supus acestui zbucium, 

simte şi trăieşte şi el acut urmările scurgerii impla-

cabile şi ireversibile a timpului. Dacă n-am avut no-
rocul să mor de tânăr… Grea pedeapsă! Ba mai 

mult, ajuns pe o astfel de treaptă a existenţei, el are 

prilejul să mediteze asupra condiţiei umane, să pună 

sinele în raport cu lumea şi cu Divinitatea. Ce mân-
gâiere mi-ai dat, Doamne, Singurătatea ori Poe-
zia?...Iosif din Arimateea am visat mereu să fiu… 
Din asemenea nelinişte şi îngrijorare s-au născut 

poemele cărţii sale Cocoarele, în ultimul lor zbor. 
Poeme într-un vers, apărută nu demult la Editura 

Tracus Arte din Bucureşti.  

Fără îndoială, afirma Arthur Schopenhauer, şi 
cunoaşterea morţii şi considerarea durerii şi mizeria 
vieţii dau imboldul cel mai puternic spre reflecţia fi-
lozofică şi explicaţia metafizică a lumii. Dacă viaţa 
ar fi fără sfârşit şi ar fi fără durere, poate că nimănui 
nu i-ar veni în minte să se întrebe de ce e lumea aşa 
cum e făcută. Drept urmare, supus unor asemenea 

comandamente, omul, ca fiinţă raţională, ajunge pe 

bună dreptate să fie frământat de tainele lumii aces-

teia. Şi, şi mai mult, de cele ale lumii de dincolo. 

Sunt multe maxime închinate acestui capitol sum-

bru al vieţii: Toată trilogia vieţii s-a jucat… Îmi pun 
cămaşa neagră? Iar îmi cânt cu drag prohodul?... În 
candelă, a treia vârstă îşi pâlpâie singurătatea… O 
vrabie îmi ciuguleşte din palmă ultima sămânţă…  

                                                 
*
 Ion Brad, Cocoarele, în ultimul lor zbor. Poeme într-un vers, Edi-

tura Tracus Arte, Bucureşti, 2015 

Întrebat fiind într-un 

cadru intim, familial, dacă 

se teme de moarte, poetul a 

răspuns, la rându-i, prin altă 

întrebare: dar cine nu se 
teme? Nu stinge, Doamne, 
lumânarea ăstui trup, că al-
tul n-am… Sau: „Mai am, 
mândro, azi şi mâine…” 
cântec vechi de cătănie, ori 

şi mai potrivit: Prea repede 
s-a terminat această simfo-
nie tristă… 

Poetul a ales această 

modalitate de comunicare 

cunoscut fiind faptul că 

aforismul transmite citito-

rului mult mai rapid şi mai 

concentrat ideile, gândurile, 

simţămintele sale decât po-

ezia şi filozofia. Şi-apoi, 

prin forma lui, apreciază înţelepţii, un aforism reuşit 

cuprinde într-o singură propoziţie înţelepciunea 

unei cărţi întregi: Auzi ce spune Blaga: „Un aforism 
e Biblia-ntr-o frază!” – notează însuşi autorul 

într-una din cugetările sale.. 
Că poetul este mereu frământat de marile 

probleme ale existenţei, transpare şi din faptul că 

aproape nu e vers fără încărcătură filozofică. Rod al 

unei înţelepciuni profunde, retras în contemplaţie şi 

meditaţie, poemele lapidare, de mare concizie, defi-

nesc un eu liric ajuns la vârsta concluziilor, pătruns 

de o reflexivitate oscilând între acceptarea datului 

uman, îndreptarea spre un alt prag al existenţei şi 

ideea de a nu fi fost totuşi suficient timpul lăsat vie-

ţii pământene. Vinul tânăr de-altădată – 
de-mpărtăşanie acum…Suflet călător, ia seama, că 
amurgul stă la pândă…Ce grea osândă, Doamne, 
cuvintele din urmă! Conştient de inevitabilitatea 

trecerii spre nefiinţă, el are decenţa confesiunilor 

cuprins de griji pământeşti, dar şi de cele sacre, as-

tfel că întâlnirea cu Dumnezeu pare a fi luminoasă, 

încărcată de sacralitate. În copilărie, Doamne, se-
mănai cu străbunicul! Sau Suflet învins, să nu învii 
prin ură. Drumul către cer, după aventura existenţi-

al-telurică e presărat cu taine, cu mistere. Îmbătrâ-
nim de-atâta aşteptare… 

Versul său gnomic, reflexiv, este clădit pe o 

lume a contrastelor: viaţă: Se aciuieşte toamna-n 
mine, speriată… şi moarte: Învierea Ta, Iisuse, e 
hrană celor adormiţi… iubire: Bunătate, bunătate, 
singura comoară-a mea… şi ură: Goi la cap şi largi 

S 
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la gură mi se-arată adversarii, sacru: Mă leagăn lin 
cu Psalmii, mă-ncântă Cartea Sfântă… şi profan: 

Sunt umilit de tine, vârstă… Putere n-am să mă răz-
bun…, tinereţe: Cu cămaşa de logodnă, mă credeam 
un Făt – Frumos… şi bătrâneţe: În catastiful Lui ce-
resc, am vrea să fim…Mai încăpem?... bogăţie şi 

sărăcie, singurătate şi sociabilitate ş. a., generând o 

luptă interioară dintre timpul fugar, nestatornic şi 

dorinţa de a păstra intactă bucuria vieţii: Semăna-
tă-n tinereţe, prietenia dă în floare... 

Este ştiut că poezia filozofică ridică întrebări 

legate de marile probleme ale existenţei: timp: 

Duşmanul nostru, încă tânăr, Timpul…, geneza şi 

stingerea universului, geniul şi singurătatea, moar-

tea: Aud cocoarele plecând, nu când se-ntorc ca al-
tădată… 

Nici fenomenul istoric nu i-a scăpat poetului 

astfel că mari şi incontestabile adevăruri sunt admi-

rabil sintetizate: Hunii, pe cai, sar din şa ca 
să-nspăimânte alte neamuri, asta privind disputa is-

toricilor pe tema întâiului venit pe pământ transil-

van. Suferinţele îndurate de românii ardeleni de-a 

lungul vremii sunt concentrate în doar două simbo-

luri sfinte, Stejarul lui Iancu şi Catedrala Blajului: 

Stejarul Iancului din Blaj, frate-n furtuni cu Cate-
drala… Şi tot aşa, voievodul apărător al creştinătă-

ţii, apare Prin obcinele Bucovinei, Ştefan, voievod 
de mănăstiri… 

Multe dintre aforismele sale dau impresia 

împăcării cu sine, cu lumea şi cu Dumnezeu în 

drumul către absolut.„Iată-mă!” era răspunsul… De 
mă chemi, răspund la fel…  

Imaginea mamei şi a soţiei, duse prea devre-

me, străbat ca un fir, cu fior, cartea, de la un capăt la 

celălalt: Lacrimile-n ochii mamei – parcă plânge iar 
icoana… A stat bătrânul orologiu în noaptea când 
se stinse mama… Sau: Cu întristare mă-nvelesc în 
dorul dus al fiinţei tale, Groază mi-e că nu mai vii 
nici ca umbră la-ntâlnire… 

O carte de aforisme cu exprimarea lapidară a 

enunţurilor, cu rostirea rece şi obiectivă a reflecţii-

lor, poate deveni monotonă. Salvarea poate veni în-

să, şi vine strălucit!, de la priceperea autorului de a 

construi poanta finală: Plămânii, foale vechi de pot-
covar…În noaptea fără somn un greier îşi tot în-
cearcă fierăstrăul… 

După atâta frământare, după atâta zbucium, la 

capătul unei călătorii aşa de ostenitoare, câteva 

momente de linişte pentru Omul Ion Brad s-ar putea 

constitui într-o oază de verdeaţă în mijlocul pustiu-

lui, el însuşi dorindu-şi-o cu ardoare: Hai, noapte, să 
facem schimb/ Că-ţi dau trei cupe de vin/ Şi strugu-
rii dintr-o vie,/ Şi snopii dintr-o câmpie,/ Să-mi dai 
liniştea ta mie! 

Ioan POPA 

 

 

ION BRAD – COCOARELE ÎN ULTIMUL LOR ZBOR.  

POEME ÎNTR-UN VERS 
 
„Poet, prozator, dramaturg, traducător, autor al 

unui solid studiu despre Emil Isac, Ion Brad este un 

scriitor complet, poate singur din generaţia sa care se 

poate impune în istoria literaturii... Ion Brad, un scrii-

tor emblematic pentru destinul generaţiei. Ardelean de 

origine rurală, el a crescut în matricea spirituală a Bla-

jului tradiţionalist şi catolic, în care sentimentul naţio-

nal s-a confundat mereu cu o anumită religiozitate şi 

cu aristocratismul unei rase. Blajul a însemnat în pri-

mul rând o şcoală riguroasă de patriotism” (Petru 

Poantă). 

Spaţiul interior al poeziei lui Ion Brad este lu-

mea „de acasă”, de pe Târnave, componenta cea mai 

adânc subiectivizată a „pământului natal” care e ţara 

întreagă (Dumitru Micu). 

Am citit/recitit cu înfiorare poemele lui Ion 

Brad, mărturiseşte Irina Petraş, am înţeles mesajul său 

luminos-deschidere totală spre lumea satului, spre di-

vinitate, spre semeni. Cele mai noi poeme ale lui Ion 

Brad circumscriu simptome ale vârstei omului dar şi 

ale vârstei veacului (Irina Petraş, Literatura română 

contemporană, Editura Ideea europeană, 2008, pg. 

2010-2014). 

Academicianul Mihai Cimpoi apreciază elogios 

poezia lui Ion Brad pentru calitatea rară-capacitatea 

poetului de a atinge strunele cele mai fine ale sufletu-

lui. Poetul basarabean Nicolae Dabija îl consideră pe 

Ion Brad „un poet cu nostalgia viitorului, un poet egal 

cu sine, modern şi tradiţionalist în acelaşi timp; el vine 

din marea poezie ardeleană, din acel spaţiu unde omul 

respiră cu cer, unde munţii imaginează statui şi unde 

timpul îl auzi cum se rupe ca o pânză veche în preajma 

cuvintelor”. 

În anul 1982, Ion Brad publică volumul de poe-

zii „Cartea zodiilor” care conţine poeme într-un vers. 

După aprecierea criticului şi istoricului literar Ion Do-

du Bălan, volumul ilustrează o nouă vârstă a profun-

zimilor lui Ion Brad. 

Poemul într-un vers este considerat cel mai 

scurt poem din lume şi este asemănător cu poemul ni-

pon „Haiku”. Poemul într-un vers este cultivat la noi 

pentru prima oară de Ion Pillat care publică în anul 
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1936 volumul Poeme într-un vers la editura Cartea 

românească (117 poeme de acest gen). 

A fost un pas temerar să declare poem un sin-

gur vers, să renunţe la statutul şi condiţia poeziei: stro-

fe, versuri, rimă. Nu e de mirare că Ion Pillat a trebuit 

să înfrunte rezerve sau critici la adresa poemului 

„Într-un vers”. 

Volumul lui Ion Pillat transmite cititorului un 

îndemn ferm şi încurajator: „să te scufunzi în poem şi 

să laşi şi marginile să-ţi ghideze gândurile spre sensuri 

mai profunde”. Autorul consideră că nu este cu nimic 

mai prejos ca frumuseţe faţă de Haiku-ul nipon. 

Ion Brad cultivă poemul într-un vers la vârsta 

deplinei maturităţi. Publică, în anul 1982,” Cartea zo-

diilor”. Ciclul final cuprinde numai poezii într-un vers 

grupate astfel: De dragoste, De ţară, De toate zilele, 

De toate nopţile, subtitlul „Viitoare poeme”. Lasă să 

se înţeleagă că autorul are în vedere dezvoltarea unora 

dintre ele. O dovadă o constituie şi cele trei puncte de 

suspensie de la sfârşitul fiecăruia. 

Volumul primit recent „Cocoarele în ultimul lor 

zbor – Poeme într-un vers”, apărut la Editura Tracus 

Arte în 2015, constituie pentru mine o mare bucurie şi 

o nespusă emoţie. Prima impresie puternică a constitu-

it-o aspectul elegant al cărţii şi grafica inspirată. 

Titlul, format dintr-o structură complexă, anti-

cipează mesajul, tema, ideile poetice, dar şi aşteptările 

cititorului. Metafora din titlu, amplă şi surprinzătoare, 

este o poartă de intrare în universul ficţional propus de 

autor, un prim contact al cititorului cu textul. 

În poeme se regăsesc termeni/structuri care se 

încadrează în câmpul lexical al titlului: „Aud cocoare-

le plecând, nu când se-ntorc, ca altădată…; Vin păsări-

le-n chip de îngeri să îmi alinte somnul greu…; Prea 

mulţi imită cucul, puţini privighetoarea…; Aripile ei 

de foc dragostea mi le-mprumută…; Cuibul durerii 

dinăuntru, nu-l căuta pe-afară…”. 

Între titlul volumului şi conţinutul acestuia se 

stabilesc relaţii cu ajutorul mijloacelor artistice – ima-

gini poetice, figuri de stil, cuvinte-cheie, semne de 

punctuaţie menite să transmită emoţii artistice: „Prin 

zâmbet, nu prin teamă, devii frumos şi pur…; Singură-

tate? O zeiţă cu aripile retezate…; Piroanele în su-

flet- mai grele decât moartea…; Iubire pură, poezia se 

schimbă des în rugăciune…; Cumplită-i setea de a cu-

noaşte până la capăt Labirintul!; O sete de fântâni 

adânci, precum neliniştea din mine!; În biblioteca lui 

Cipariu dorm manuscrisele arabe…”. 

La acest volum, poetul şi cuvintele lui se află în 

aceeaşi relaţie „sacră”, plină de adânci semnificaţii, în 

care s-au găsit dintotdeauna cei dragi ai săi: „În nea-

mul nostru, străbunicul era un patriarh desculţ…; Su-

fletul împresurat doar de fraţi – cetate sfântă…; O soră 

singură din nouă fraţi – ca mamă după moartea ma-

mei…; Un fir ombilical mă leagă de mine însumi, 

cum să-l rup…; Cipariu printre cărţi era ca un voievod 

într-o cetate…; Unde-I talent, nu-I bătrâneţe şi nici 

boală; Nimic nu e mai mult, ca fiinţă, decât în lumea 

poeziei; Cum trăiesc cuvintele-am văzut…Nu vreau să 

le văd murind; Un ochi în inimă să ai…; Nu povestită, 

ci trăită, istoria ne aparţine…; De urăşti, nu eşti om li-

ber!; Ce fericit sa mori pentr-o metaforă!”. 

Poemele într-un vers din acest volum exprimă 

adevăruri de viaţă în formulări gnomice. Născute din 

propria-i experienţă de viaţă, poemele emoţionează 

prin lapidaritatea expresiei, prin atenţia acordată ima-

ginii, muzicalităţii şi metaforei insolite. Fiecare vers 

este o sinteză care conţine un adevăr de viaţă cu o for-

ţă gnomică intrinsecă. Această forţă gnomică îi asigură 

fiorul liric, capacitatea de a emoţiona profund. 

Conştiinţa seriozităţii actului creator stă la baza 

întregului demers poetic al scriitorului Ion Brad. 

Silvia POP 

 

SEMNIFICAŢII ALEGORICE ÎN POEZIA LUI ION BRAD 
 

n simbolistica asiatică şi nu numai, cocorul este 

simbol al longevităţii, al nemuririi, al înţelepciu-

nii, al fidelităţii, al imaculării. În mitologia ro-

mânească, el este un mesager divin, vestitor al pri-

măverii, având puteri sacre. La Ion Brad, personali-

tate de marcă a literaturii române a ultimului secol, 

regăsim aceste semnificaţii profunde care îşi află 

ecou încă din titlul recentului volum de versuri pu-

blicat la Editura Tracus Arte şi intitulat Cocoarele, 
în ultimul lor zbor. Poeme într-un vers. Fidel viziu-

nii sale poetice, autorul alege acest titlu simbolic, 

prin care creionează din start alegoria pământ-cer, 

mesajul poemelor situându-se pe o axă centrală ce 

uneşte două lumi sufleteşti.  

Dacă în volumele sale de poezii mai întâlnim 

distihuri (iar în ciclul Poemele viitoare din volumul 

Cartea zodiilor chiar monostihuri), iată că volumul 

de faţă al lui Ion Brad ne surprinde cu o abordare 

structurală inedită, mai puţin întâlnită în literatura 

română şi anume: poemele într-un vers. Pretenţioa-

se şi preţioase, ele sunt cu atât mai valoroase cu cât 

puţini autori s-au încumetat să le abordeze. Amin-

tim în acest context pe Ion Pillat, Gheorghe Tomo-

zei, Adrian Maniu, Ion Mărgineanu, Grigore Vieru, 

Paula Romanescu, Dinu Virgil şi arareori Lucian 

Blaga sau Daniel Turcea. De altfel, volumul începe 

cu câteva motto-uri edificatoare din Mihai Emines-

cu, Lucian Blaga, Ion Pillat şi Constantin Tsatsos. 

Î 
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Tematic, volumul abordează o varietate de 

abordări alegorice, definiţii conceptual poetice, răs-

frângeri sau prelungiri ale frumuseţii în stare con-

templativă. Marea majoritate a simbolurilor uzitate 

sunt de factură religioasă iar înşirarea lor concentri-

că este ingenios concepută. Volumul pare un imens 

puzzle în care fiecare piesă are locul ei bine definit, 

concentrând esenţa scrierii.  

Ne oprim mai întâi asupra rugăciunii ca for-

mă supremă de exprimare uma-

nă. Interogaţiile sau exclamaţiile 

retorice sunt parte firească a 

umanului căutând sensul vieţii şi 

al morţii. „Ce grea osândă, 

Doamne, cuvintele din urmă!” 

ilustrează meditaţia asupra ex-

primării poetice asumate conşti-

ent, precum şi imposibilitatea 

aflării unui răspuns: „Pe crucea 

cărui tâlhar, în stânga sau în 

dreapta, mă aflu?” Intuim aici 

nostalgia paradisului pierdut, ca-

re se doreşte a fi recuperat, o as-

piraţie spre împlinirea şi desăvârşirea umană. Cru-

cea devine, în acest context, un axis mundi, un cen-

tru iradiant de durere şi izbăvire în acelaşi timp, sa-

cralitatea fiinţei fiind în deplin acord cu sacralitatea 

universului finit, dar plasat, conştient, într-o plauzi-

bilă coincidentia oppositorium.  

Drum spre cer, spre Dumnezeu, chemarea e 

jertfelnică: „De trup mă dezbrac, în lumină 

mă-mbrac, la înviere...” iar poezia devină imagine 

iconică a sacrului, fiindcă „De-aş fi fost un iconar, 

poezia mea icoană!” Această fericită metaforă a po-

eziei se amestecă în sfânta pâine a sufletului care, 

„caldă, mi se întoarce ca prescură...”  

Trăirea în ritm liturgic, în „sufletul satului” 

blagian, în frumuseţea satului pănăzan, invocat de 

mai multe ori în volum, este retrăită în „lacrimile-n 

ochii mamei”, simbol divin arătând că „parcă plân-

ge iar icoana”. În plânsul acesta metafizic putem 

identifica o purificare a sufletului care înţelege sufe-

rinţa supremă ca simbol al redobândirii liniştii para-

disiace, salvatoare. Lacrimile sunt izbăvitoare, în 

mitologia veche spunându-se că „Dumnezeu numă-

ră lacrimile femeii”. Mama este cea care, etern, 

mângâie şi alină sufletul întristat al omului. Icoana 

ei apare deseori în lacrimi. Plânsul ei mântuie, cură-

ţă, se jertfeşte spre binele suprem, mai ales că, spu-

ne şi Ion Brad, „Dumnezeu în noi coboară sacrificii-

le mamei”. Apar şi elemente biografice, interferând 

transferul către eternitate: „O soră singură din nouă 

fraţi – ca mamă după moartea mamei...”  

O altă temă reiterată este cea a minunii, fiin-

dcă o minune la nunta din Cana a fost începutul 

mântuirii noastre. Poetul Ion Brad duce mesajul mai 

departe: „Numai dragostea mai face şi minuni în 

vremea noastră...”  

Rolul poetului în cetate, ca mesager divin, e 

văzut în acord cu lumea postmodernă, acaparatoare: 

„La poeţi, fă-le morală, dar să-i lauzi încă-n viaţă!” 

sau „Poetul liric încă doarme cu sticla goală lângă 

el”. Poetul devine simbol al cioplito-

rului în piatră, al celui care ştie „cu-

vintele din requiem” lăsate moştenire 

generaţiilor care vor veni şi care-ar 

trebui să ştie că „Singura limbă 

de-nceput e roiul stelelor ce cântă”.  

În lirica de inspiraţie religioasă 

a lui Ion Brad apar şi semnificaţii 

originale ale Cărţii Sfinte. Aceasta e 

văzută ca o încântare a sufletului 

omenesc căutând Absolutul, e „Ca-

tastiful Lui ceresc”, e nevoia de liniş-

tire a inimii care „N-am scris Epistole 

ca Pavel, deşi am străbătut Elada” 

(trimitere metatextuală – Ion Brad a fost ambasador 

al României la Atena aproape un deceniu în anii 

80).  

Apar, de asemenea nelipsitele trimiteri la lo-

curile natale, regăsibile la nivelul întregii opere a 

autorului, alte imagini definitorii ale spaţiului sacru 

de Acasă, acel Acasă în care retrăieşti, exemplar, 

divinitatea, rugăciunea, istoria, copilăria, dragostea. 

Fie că e Blajul încărcat de semnificaţii adânci, fie că 

e Pănade, locul naşterii, fie Clujul literar, toate alcă-

tuiesc un topos spectaculos de metafore alegorice, 

în care Poezia e la ea Acasă. Confesiunea e sinceră, 

e plină de cuvioşenie a frumuseţii ce copleşeşte fiin-

ţa: „La Alma Mater Napocensis chiar şi bătrân tot 

m-aş întoarce”, „În biblioteca lui Cipariu dorm ma-

nuscrisele arabe...”, „Veacul Luminilor? Blăjenii 

negociau cu Dumnezeu...”. 

Şi toate culminează în supratema timpului, 

care tronează peste universul omenesc şi care fac 

trimitere la titlul acestui volum: „Aud cocoarele 

plecând, nu când se-ntorc, ca altădată”. Ultimul lor 

zbor e legat de... veşnicie, fiindcă finalul e deschis, 

e lăsat cititorului moştenire: „Auzi ce spune Blaga: 

Un aforism e Biblia-ntr-o frază!”  

Un volum dens în semnificaţii, asemenea în-

tregii opere a lui Ion Brad. Opera poetică e curgere 

înspre rugăciune, izvorâtă dintr-o iubire curată, fiin-

dcă tot poetul ne spune: „Iubire pură, poezia se 

schimbă des în rugăciune...”  

 

Maria-Daniela PĂNĂZAN 
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ADUCERI-AMINTE. DINTR-UN ORAŞ ŞCOLAR, UN ORĂŞEL DE ŞCOALE 
 

n ceea ce priveşte elaborarea, autorul propriu-zis 

al acestei cărţi este profesorul Ion Buzaşi, care, 

în anul 2004, a avut inspirata idee de a întâmpina 

împlinirea a 250 de ani de şcoală românească la 

Blaj cu un volum cuprinzând pagini de memorialis-

tică privitoare la viaţa de elev în Cetatea Şcolilor. 

Cartea este binevenită, chiar necesară, nu 

numai pentru elevii care ar putea găsi aici modele 

de evocare, ci şi pentru profesorii lor, uneori atât de 

preocupaţi de programa şcolară, încât trec cu prea 

multă uşurinţă peste prezen-

tarea vie a trecutului Micii 

Rome. Mărturisesc aici cu 

toată sinceritatea că, până de 

curând – târzie, dar fericită 

şansă! – mie, latinist înflăcă-

rat, nu mi-a fost niciodată 

limpede ce înseamnă să fii 

elev, şi, mai ales, dascăl la o 

şcoală  din Blaj. Nu spun că 

este vina cuiva – cunoşteam 

Biblioteca Documentară, şti-

am să leg de aceste locuri 

Revoluţia de la 1848 sau de 

Marea Unire şi mai ştiam că 

au fost odată aici nişte Şcoli 

însemnate, dar aproape nimic 

despre spiritul Cetăţii, despre 

Biserică şi oamenii ei; cred 

însă că ar fi fost potrivit să ne 

insufle cineva şi mândria de a aparţine Latinităţii. Şi 

nu sunt eu singurul om care se simte nedreptăţit. Ia-

tă un pasaj în care Ioan Popa îşi exprimă, în roma-

nul Cerul şi pământul de acasă, regretul de a nu fi 

înţeles din timp semnificaţia meleagurilor unde şi-a 

petrecut viaţa de elev: Cui i se cuvenea oare să ne 
spună, la vremea şcolii, că la Blaj apăruseră ziare şi 
reviste, că la Blaj se tipăriseră cărţi, că Blajul a dat 
culturii româneşti atâţia oameni de valoare? Ori 
măcar să ne fie sugerat acest lucru, punându-ne pe 
drumul căutărilor independente, fără amestecul das-
călului (dacă acesta nu era posibil pe atunci)? O 
preumblare doar prin cimitirele oraşului ar fi fost 
de-ajuns… De aceea cred că atât dascălii, cât şi dis-

cipolii ar trebui să primească bucuroşi această carte 

în care sunt înmănuncheate amintiri ale unor oa-

meni de formaţie diferită, dar desăvârşită.  

Materialul este repartizat cronologic, de la în-
tâmplările vieţii lui Isaia Moldovan până în zilele 

noastre, însumând 22, ulterior 24 de autori: Isaia 

MOLDOVAN, Alexandru ODOBESCU, Septi-

miu POPA, Ioan BIANU, Ion AGÂRBICEANU, 

Alexandru LUPEANU-MELIN, Pamfil 

CÂRNAŢIU, Ionel POP, Iustin ILIEŞIU, Pavel 

DAN, Nicolae ALBU, Dumitru MIRCEA, Nico-

lae BALOTĂ, Petru SECHEL, Ion BRAD, 

Vistian GOIA, Gligor HAŞA, Nicolae HÂNCU, 

Viorica LASCU, Ioan POPA, Veturia 

BORZA-ŢENCHEA, Emil NEGRUŢIU, Sorin 

Nicu BLAGA, Marcela CIORTEA.  
Pe lângă sentimentalismul pur şi căldura evo-

cării celor mai frumoşi ani, cititorul poate reconsti-

tui din paginile de faţă ade-

vărate evidenţe şcolare, în-

trucât majoritatea autorilor 

vorbesc cu afecţiune atât 

despre dascălii, cât şi despre 

colegii lor. Astfel, desprin-

dem referiri la George Bari-

ţiu, care după ce exoperase şi 
instituise teatrul, cu bina şi 
toate cele necesare, încât se 
puteau produce teologii, ne-a 
părăsit, cum s-a exprimat cu 
părere de rău, luându-şi adio 
pe lângă părinteasca 
admoniare, să ne purtăm bi-
ne, că naţia română are un 
viitor strălucit, descinzând 
noi din puternicii romani 
(Isaia Moldovan) sau la Ti-

motei Cipariu: La Blaj – abia 
smuls de la sânul maicei sale ţărancă din Pănade –, 
la Blaj a trăit Timotei Cipariu, cu foarte rare, foarte 
scurte şi totdeauna silite lipsuri, acei 82 de ani ai 
vieţuirei sale; şi-a trăit viaţa regulat, împărţită între 
clasele mult populoase ale şcoalelor, şi singuratica 
lui casă de studii izolate (Alexandru Odobescu). 

Energiile micilor şcolari se consumau nu nu-

mai în clasă, peste ceasloave, ci şi în afară, la târgul 

de cărţi ţinut cu o zi înainte de deschiderea cursuri-
lor, pe strada care lega Piaţa Unirii de Strada Lun-
gă… Rar să cumpere cineva manuale noi de la cele 
două librării, altfel bine aprovizionate (Ion Brad), în 

internatul lui Vâju unde ca să ne răzbunăm cât de 
cât pentru faptul că bătrânul ne bătea pentru te miri 
ce – bătaia fiind unicul său principiu pedagogic – îl 
făcurăm să-şi ardă mâinile cu fierul înroşit în foc 
(Ion Brad). 

Alte pagini evocatoare aduc în faţa cititorului 

secvenţe din viaţa şcolară de după al doilea război 

mondial, cu schimbările uneori dramatice de pro-

grame, profesori şi orare şcolare. Sunt paginile 

semnate de Vistian Goia, Gligor Haşa, Nicolae 
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Hâncu, Sorin Nicu Blaga, Ioan Popa şi constituie o 

noutate între cărţile de evocare a Blajului, adunate 

pentru prima dată într-un volum, evidenţiind că, în 

ciuda unor greutăţi ce ţin de presiuni ideologice to-

talitare, Şcolile Blajului s-au străduit să-şi menţină 

faima didactică şi culturală. 

Se înţelege că o asemenea antologie este, pe 

de o parte, subiectivă (în selecţia textelor) şi incom-

pletă, pentru că, aşa cum bănuieşte cititorul, nu au 

putut fi adunate toate evocările din viaţa şcolară la 

Blaj. 

Dar cartea merită citită. Este o expresie a re-

cunoştinţei faţă de Blaj şi faţă de Dumnezeu pentru 

că ne-a aşezat pe un tărâm binecuvântat. 

* 

În urmă cu 11 ani, aşadar, împreună cu profe-

sorul Ion Buzaşi înaintam tiparului un volumaş de 

mărturii despre Şcolile Blajului şi despre oamenii 

lor, profesori, elevi, aşa cum au rămas în amintirea 

celor care şi-au luat răgazul de a pune pe hârtie un 

trecut mai îndepărtat ori mai apropiat de zilele noas-

tre. La un deceniu de la prima apariţie, mica noastră 

călătorie memorialistică se află încă în interesul citi-

torilor la care, din cauza tirajului redus, prima ediţie 

nu a ajuns încă. Din acest motiv, dar şi spre cinsti-

rea celor care nu mai sunt printre noi, procedăm la o 

nouă ediţie, îmbogăţită cu următoarele texte, care au 

ajuns la noi între timp: Veturia 

BORZA-ŢENCHEA, Un dascăl al Blajului: Ioan 
Fekete-Negruţiu; Emil NEGRUŢIU, Şcoala prima-
ră (1917-1920) şi Licean la Liceul Sfântul Vasile 
din Blaj (1921-1928); Sorin Nicu BLAGA, Profe-
sorul Florin Handrea. Mulţumirile noastre se în-

dreaptă, aşadar, spre autorii care ne-au sprijinit cu 

texte, atât la alcătuirea volumului, cât şi la îmbogăţi-

rea lui, dar şi spre profesorul Ion Buzaşi, la iniţiativa 

căruia a pornit acest demers.  

Marcela CIORTEA 
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LUMINIŢA CORNEA. UN PELERINAJ ÎN ŢARA SFÂNTĂ 

 
IERUSALIM  

 

 
 

n cele ce urmează vom încerca să configurăm 

emoţiile şi impresiile de călătorie produse în su-

fletul unui grup de pelerini din Covasna în Ţara 

Sfântă, la iniţiativa d-nei Luminiţa Cornea – autoa-

rea cărţii „Un pelerinaj în Ţara Sfântă” – profesor 

de limba română în municipiul Sf. Gheorghe timp 

de peste treizeci şi cinci ani. 

Toată călătoria de la Otopeni la Ierusalim a 

fost pardosită cu emoţii dintre cele mai diverse. No-

utatea traseului, varietatea peisajului, nerăbdarea de 

a face cunoştinţă în premieră cu trecutul istoric şi cu 

geografia unui continent diferit pe care îl survolau şi 

urma să-l atingă după un zbor de aproximativ două 

ore cu avionul. Stările înşirate, completate de multe 

altele sunt doar o sumă de motive, care tulbura sta-

bilitatea emoţională a unor pelerini, care făceau cu-

noştinţă în premieră cu atmosfera încinsă şi frămân-

tată a unui continent îndelung bântuit de pârjolul în-

fricoşător al focului de armă. 

Fiică a preotului Ioan Graur – un devotat slu-

jitor al altarului străbun, cu multă dragoste faţă de 

valorile culturale naţionale şi versat publicist – 

doamna Luminiţa Cornea, doctor în filologie, înce-

pe să-şi noteze primele impresii de călătorie menţi-

onând nume de oraşe, cetăţi străvechi pe unde s-au 

petrecut evenimente de marcă din istoria bisericii 

universale precum capitala imperiului bizantin, ora-

şele în care s-au ţinut cele 7 sinoade ecumenice, ru-

inele celor 7 biserici ale apocalipsei, teritoriile pe 

unde au propovăduit marii dascăli ai lumii şi ierarhi 

Grigore, Vasile şi Ioan, dar şi detalii interesante 

despre zbuciumata istorie şi geografie a Ţării Sfinte 

şi despre întemeierea Ierusalimului cu aproximativ 

2 milenii î.H Nu mai puţin interesante sunt detaliile 

referitoare la documentele de la Marea Moartă.  

Cartea începe cu un scurt Cuvânt înainte 

semnat de Î.P.S. Ioan Mitropolitul Banatului, fost 

episcop vreme de peste douăzeci de ani al nou înfi-

inţatei episcopii de Covasna şi Harghita. Înainte de 

a deveni episcop, a funcţionat ca trimis al Patriarhiei 

Române la Locurile Sfinte şi Ierusalim. 

Aterizând pe Pământul Sfânt, grupul de pele-

rini de la Covasna a fost preluat şi ghidat pe tot tim-

pul călătoriei de către părintele Dinu Pompiliu. 

 

Vineri 17 ianuarie 2014 (Sosirea la Ierusalim)  
 

Fiecare palmă de pământ de pe teritoriul Ţării 

Sfinte ar trebui contabilizată, întrucât acolo totul es-

te memorabil, de neuitat. Peste tot sunt imprimaţi 

paşii lui Dumnezeu, ai Maicii Domnului, ai Sf. 

apostoli, ai Sfinţilor Mucenici, ai femeilor mironosi-

ţe şi ai tuturor sfinţilor martirizaţi pentru credinţă. 

Dacă s-ar înscrie în calendar numele tuturor 

sfinţilor martiri – scrie autoarea – numai din timpul 

persecuţiilor anticreştine, ar fi peste 11 milioane de 

sfinţi!? (pag. 9).  

Un spaţiu mai larg este dedicat Ierusalimului, 

capitala Ţării Sfinte devenit ulterior capitala mondi-

ală a creştinismului şi a monoteismului, a cărui exis-

tenţă datează de pe vremea patriarhului Avraam. 

Sunt înşirate în mod cronologic o sumedenie de 

evenimente în care Ierusalimul a jucat roluri impor-

tante precum cele trei robi: egipteană, babiloniană şi 

romană precum şi consecinţele acestora, care au lă-

sat urme adânci în istoria capitalei şi a ţării în gene-

ral.  

Despre Ierusalim – precizează autoarea – prin 

anul 1006 î.H, acea metropolă sfântă a fost cucerită 

de către regele David din mâinile iebuseilor. David, 

marele războinic şi om de stat, fortifică cetatea cu 

ziduri de jur împrejur, Ierusalimul devenind o fortă-

reaţă puternică numită Turnul lui David unde îşi 

mută şi capitala. 

Solomon, fiul şi urmaşul lui David la tron, a 

zidit aici pe la anul 950 un templu frumos însă pe la 

anul 587 î.H., Ierusalimul este supus unei robii de o 

jumătate de veac aplicată de către militarismul babi-

lonian.  

Spre sfârşitul sec. II-lea î.H, Ierusalimul este 

din nou pustiit de către Antioh Epifanul şi cam în 

aceeaşi perioadă Palestina devine colonie romană, 

Templul este reînnoit şi consolidat de către Irod cel 

Mare, dar la anul 70 d.H. pe vremea împăratului Ti-

berius, Ierusalimul este distrus din temelii. Viaţa 

trepidantă a acestei metropole, cu suişurile şi cobo-

râşurile sale continuă până la împăratul Constantin 
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cel Mare (306-337), care, îndeosebi după aflarea 

Sfintei Cruci de către Sf. Elena, o ajută pe aceasta să 

construiască nenumărate biserici în Ierusalim şi în 

toată Ţara Sfântă, începând cu biserica Sfântului 

Mormânt. Numărul bisericilor ridicate în Ierusalim, 

în Israel şi în tot Orientul în epoca apostolică şi post 

apostolică era impresionant de mare. 

Pe vremea Sf. Apostol Pavel, numai în Ieru-

salim se găseau aproximativ patru sute cincizeci de 

sinagogi, fapt ce demonstrează cât de religioasă era 

populaţia acestui oraş reprezentativ pentru Orientul 

Mijlociu.  

Lăsând în urmă Ierusalimul cu istoria lui mi-

lenară, grupul de pelerini se îndreaptă spre Emaus, 

localitatea spre care se îndreptau de asemenea Luca 

şi Cleopa în ziua Învierii şi vorbeau între ei despre 

toate întâmplările petrecute în Ierusalim în acele zi-

le.  

 

Sâmbătă 18 ianuarie 2014 

 

Plecarea are loc din Bethleem spre râul Ior-

dan, locul unde s-a botezat Iisus înainte de a ieşi la 

propovăduire. De la Ierusalim la muntele Sinai erau 

aproape 200 de mânăstiri, cifră impresionantă care 

dovedeşte bogata viaţă duhovnicească în acel ţinut 

binecuvântat. Cu timpul acele mânăstiri au fost dis-

truse de musulmani. În acest spaţiu au sihăstrit mai 

mulţi vieţuitori din Ţările Române, primul pomenit 

fiind cuviosul Iosif de la Bisericani (sec. XV), care 

a format în jurul său o obşte de 17 ucenici. La Sfâr-

şitul sec. al XIX-lea, vieţuiau aici în Valea Iordanu-

lui, în peşteri şi colibe, aprox. 20 de sihaştrii români. 

Ulterior, grupul de pelerini români ajunge la mânăs-

tirea Sf. Gherasim de la Iordan, ridicată în sec. al 

VII-lea, chiar la locul unde s-a botezat Iisus. Ur-

mează traversarea pustiului Iordanului, acolo unde a 

sihăstrit Maria Egipteanca vreme de 47 de ani, după 

care grupul a urcat pe muntele Nebo unde a murit 

Moise.  

Pelerinajul a fost în aşa fel organizat încât în 

ziua de 18 ianuarie 2014 (Ajunul Bobotezei), când 

patriarhul ortodox al Ierusalimului săvârşea slujba 

de Bobotează, binecuvântând şi botezând credincio-

şii, grupul românesc ajunge la Iordan să se poată 

bucura nemijlocit de aceste privilegii. În plus de 

acestea, după slujba religioasă şi aruncarea crucii în 

apele Iordanului, credincioşii au văzut minunea în-

toarcerii apelor şi curgerea lor în sens invers.  

Mai departe grupul s-a îndreptat spre Marea 

Moartă, făcând cunoştinţă cu istoria până nu demult 

secretă a documentelor sau a manuscriselor de la 

Qumran. Totalul fragmentelor aflate în cele 11 grote 

de la Qumran sunt în număr de aproximativ 40.000 

Următorul moment este petrecut la Ierihon, 

cel mai vechi oraş din lume. Prin cercetările arheo-

logice desfăşurate acolo s-a stabilit că oraşul respec-

tiv are o vechime de aproximativ 12 mii de ani. A 

fost primul oraş din Canaan cucerit de evrei după 

ieşirea din robia egipteană, traversarea Mării Roşii, 

staţionarea vreme de 40 de ani în pustiul Sinai şi 

după ce conducerea poporului evreu a fost preluată 

de către Iosua de la marele proroc şi strateg Moise 

pe care Dumnezeu l-a chemat la Sine. 

Din anul 2000 e.n., la Ierihon s-au pus bazele 

Aşezământului Românesc, socotit a fii cel mai fru-

mos aşezământ bisericesc din Ţara Sfântă. 

În acest oraş glorios a avut loc întâlnirea din-

tre vameşul Zaheu şi Mântuitorul, episod încheiat 

prin convertirea Vameşului împreună cu toată casa 

lui la credinţa în Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. 

 

 

 

BETHLEEM 

 

 
 

Duminică 19 ianuarie 2014 (locul naşterii lui Ii-

sus)  

 

a Bethleem (în arabă, casa pâinii), se găseşte 

grota sau peştera în care s-a născut pruncul 

Iisus. În sec. al IV-lea, Sf. Elena mama îm-

păratului Constantin cel Mare a construit o biserică. 

După două secole aceasta a fost refăcută de către 

împăratul Justinian (527-565) şi îşi păstrează forma 

dată de acesta până în zilele noastre. 

Bethleemul este locul spre care au fost con-

duşi Magii din răsărit când au venit să se închine şi 

să aducă daruri de aur, smirnă şi tămâie, noului năs-

cut.  

La ora 10 grupul român din Covasna ajunge 

la Ierusalim pentru a participa la Sfânta Liturghie. 

Vizitând Ierusalimul în anul 1927, Miron 

Cristea, primul patriarh al României hotărăşte con-

L 
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struirea a două aşezăminte româneşti în Ţara Sfântă, 

unul la Ierusalim şi altul la Iordan  

Drumul Crucii a fost parcurs şi de către pele-

rinii din Carpaţi cu aceeaşi cutremurare pe care au 

trăit-o pelerinii din Ierusalim în Vinerea Patimilor 

când, cu durere şi emoţie au atins culmea Golgotei, 

unde Iisus şi-a dat Duhul iar în cele din urmă a învi-

at în triumf pentru noi oamenii şi pentru a noastră 

mântuire. 

Via Dolorosa a fost unul din obiectivele pe 

care pelerinii din Sf. Gheorghe l-au parcurs cu pasul 

şi cu sufletul. Drumul Crucii începe de la ruinele 

vechii cetăţi Antonia, de la divanul lui Pilat din Pont 

şi până în Dealul Golgotei sau Dealul Căpăţânii, pe 

o distanţă de aproximativ un km.  

Mai departe, pelerinii români s-au oprit re-

memorând cele 14 popasuri pe care le-a făcut şi 

Mântuitorul de la divanul lui Pilat şi până pe culmea 

Golgotei. An de an acest drum este străbătut şi de 

către Patriarhul Ierusalimului împreună cu creştinii 

veniţi din toată lumea să participe la acest unic şi 

irepetabil eveniment din istoria mântuirii.  

 

Luni 20 ianuarie 2014 

 

Grupul de pelerini vizitează Mânăstirea Sf. 

Sava cel Sfinţit şi Mânăstirea Sf. Teodosie, ctitorie 

a Sf. Teodosie şi alte mânăstiri în care au vieţuit în 

timp numeroşi monahi din Ţările române. S-a vizi-

tat Ein karem – patria Sf. Ioan Botezătorul – locul 

unde Maica Domnului a stat în vizită la Sf. Elisave-

ta mama Sf. Ioan Botezătorul vreme de trei luni. 

Următorul moment de mare atracţie a fost 

Muntele Măslinilor sau Eleonul (peste 800 m) suc-

cedat de o serie de alţi munţi cu largi ecouri în isto-

ria biblică a Vechiului şi a Noului Testament.  

În aceeaşi zi grupul român poposeşte la Bise-

rica Sf. Mormânt (vremelnic), al Maicii Domnului 

unde părintele Anatolii (ortodox român) le-a poves-

tit despre minunile săvârşite de către Maica Domnu-

lui. 

 

Marţi 21 ianuarie 2014 (Biserica Naţiunilor) 

 

Este o biserica catolică zidită în secolul nos-

tru cu contribuţia mai multor naţiuni pentru care se 

şi numeşte Biserica Naţiunilor. Este locul în care 

Iuda l-a sărutat pe Mântuitorul. 

În Betania se vizitează casa surorilor Marta şi 

Maria precum şi mormântul lui Lazăr, fratele aces-

tora pe care Iisus îl învie din morţi după patru zile. 

După Betania, grupul s-a îndreptat spre 

Hozeva precum şi spre mânăstirea unde se află 

moaştele Sf. Ioan Iacob Românul. Tot acolo a stat 

trei ani şi jumătate Sf. Prooroc Ilie fiind hrănit de un 

corb şi tot aici s-a rugat lui Dumnezeu bătrânul Ioa-

chim când l-a implorat pe Dumnezeu să-i dea fii şi i 

s-a născut Sf. Fecioară Maria.  

Mai departe pelerinajul continuă spre 

Carantania, locul în care Diavolul îl ispiteşte pe 

Mântuitorul. 

 

Miercuri 22 ianuarie 2014 

 

În continuare grupul face cunoştinţă cu mun-

tele Taborului şi reconstituie toate întâmplările pe-

trecute acolo cu două milenii în urmă. Cea mai no-

tabilă minune petrecută pe acest munte este fără în-

doială „Schimbarea la Faţă”. 

 

Joi 23 ianuarie 2014 (Cana Galilei) 

 

În ultima zi a pelerinajului în Ţara Sfântă, 

grupul de credincioşi din Covasna ajunge în locali-

tatea în care Mântuitorul a făcut prima minune după 

ieşirea la propovăduire. Este vorba despre Cana Ga-

lilei, unde Iisus, împreună cu Sfânta Fecioară Maria 

şi cu Sf. Apostoli iau parte la cunoscuta nuntă unde 

Mântuitorul săvârşeşte minunea preschimbării apei 

în vin. 

Legat de acest episod, autoarea cărţii de care 

am încercat să ne ocupăm ne supune atenţiei două 

detalii extrem de interesante păstrate prin tradiţie şi 

anume: a) la biserica ortodoxă din Cana Galilei se 

păstrează două vase din piatră care au o vechime de 

2000 de ani fiind folosite la ritualurile de spălare şi 

care, după tradiţie au fost folosite la nunta din Cana 

Galilei; b) în aceeaşi biserică, după tradiţie se păs-

trează moaştele sfântului Simon Zilotul, care ar fi 

fost mirele nunţii din Cana Galilei şi unul dintre cei 

12 apostoli ai lui Iisus.  

Ne exprimăm regretul că spaţiul alocat sco-

pului propus este limitat iar noi va trebui să finali-

zăm acest succint material, cu deosebită măiestrie 

elaborat de o minte cultivată şi de un condei extrem 

de exersat în arta scrisului. Este o carte scrisă cu su-

flet şi talent, fiecare palmă de Pământ Sfânt străbă-

tut prin Patria Mântuitorului stârnind emoţie, admi-

raţie şi mirare în gândirea şi simţirea cititorului pa-

sionat de acest gen de lectură sacră, greu accesibilă 

nouă românilor până în urmă cu un sfert de veac.  

 
Preot dr. Petru PINCA 
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XILOGRAVURI ŞI XILOGRAVORI SAU DESPRE CARTEA ROMÂNEASCĂ 

VECHE TIPĂRITĂ LA BUCUREŞTI ÎNTRE 1582 ŞI 1830* 

 
ntocmită

*
 în mod erudit, dar şi 

cu simţ artistic, după modelul 

ediţiilor europene şi americane 

de ultimă oră, recenta lucrare 

despre gravura în lemn a cărţilor 

vechi româneşti schimbă per-

spectiva lansată de Anca Tatay în 

studiul asupra tipăriturilor de la 

Buda (în care urmărise lucrări, 

după criteriul cronologic) şi îm-

bină această manieră de lucru 

personală cu pasiunea profesoru-

lui Cornel Tatai-Baltă pentru ac-

tivitatea de ansamblu a gravori-

lor, trecând din registrul analizei 

critice în cel al sintezei interdis-

ciplinare. În plus, asistăm la o 

strămutare a ariei de cercetare din 

tipografia budensă în centrul ti-

pografic bucureştean, unde aflăm 

că au funcţionat, în perioada 1573-1830, mai multe 
imprimerii: Tipografia de la Mănăstirea Plumbuita, 
Tipografia Mitropoliei, Tipografia Domnească, Tipo-
grafia Nouă a Mitropoliei, Tipografia de la Mănăstirea 
Tuturor Sfinţilor, Tipografia de la Mănăstirea Sfântul 
Sava sau Tipografia Şcoalei Văcăreştilor, Tipografia 
grecească, Tipografia de la Izvorul 
Tămăduirii, Tipografia laică de la ciş-
meaua lui Mavrogheni şi altele (p. 11). 

Aflăm, de asemenea, că s-au tipărit 

cărţi în limba română, greacă, slavonă, 
arabă, rusă, bulgară, turcă şi erau cărţi 
bisericeşti, didactice, ştiinţifice, litera-
re, împodobite cu ilustraţii, steme, 
frontispicii, viniete, litere şi ornamente 
tipografice (p. 12), gravate cu precăde-
re în lemn, dar ocazional executate şi 
în metal sau piatră (p. 13). Şi totuşi, 

niciunul din amănuntele de mai sus nu 

s-a constituit într-un criteriu de cerce-

tare, metoda de lucru preferată de cei 

doi autori rămânând prezentarea, după 

criteriul cronologic, a xilogravorilor şi 

a producţiilor artistice executate de ei 

pentru lucrările de căpătâi ieşite de sub 

teascurile tipografiei bucureştene. 

Primul capitol inventariază, 

aşadar, pe marginea unei consistente 

                                                 
* Anca Elisabeta TATAY, Cornel TATAI-BALTĂ, Xilogravura 
din cartea românească veche tipărită la Bucureşti (1582-1830), Edi-

tura Mega, Cluj-Napoca, 2015, 518 p. 

 

bibliografii, opera plastică a 22 de 

artişti, gravori în lemn, ilustratori 

de carte la Bucureşti pe un interval 

de trei secole, notând între paran-

teze anul, anii sau intervalul de 

timp în care au fost publicate la 

Bucureşti lucrări ale lor: Ieromo-

nahul Lavrentie (1582), Ivan 

Bakov (1678-1705), Damaschin 

Gherbest (1682-1688), Antim Ivi-

reanul (1693), Ursul Zugrav 

(1720-1806), Tipograful-Episcop 

Mitrofan (1728-1827), Dimitrios 

(1729-1746), Vasilie Dobromirski 

(1760), Iordache Stoicovici 

(1759-1767), Grigorie Ieromonah 

(1747-1774), Mihai Râmniceanu 

(1768), Popa Constandin, tipograf 

râmnicean (1774), Dimitrie Petro-

vici (1778), Stanciul Tipograf 

(1780-1806), Gheorghe Constandin Râmniceanu şi 

Dimitrie Mihai Râmniceanu (1783), Gheorghe Vlă-

descu (1798-1819), Ghervasie Monah de la Mănăsti-

rea Neamţ (1819-1830), Ieromonah Costantie (1820-

1830), Popa Simeon (1823-1828), Ioan Zugraf (1823), 

Gritner (1829-1830). Fără a intra în detalii biografice 

lipsite de interes în economia 

lucrării, autorii analizează în-

deosebi elementele grafice şi 

ornamentele executate pentru a 

pune în pagină imagini, simbo-

luri, informaţii menite să ilus-

treze textul scris. Pentru un 

profan, numele înşirate mai sus 

par lipsite de orice semnifica-

ţie. Un specialist răsuflă uşurat, 

pentru că, în lipsa unei mono-

grafii de profil până acum, iată, 

i se înfăţişează, pentru citire şi 

citare, puse cap la cap, infor-

maţii greu accesibile, unele 

neştiute, altele, poate, uitate. 

Iată un amănunt din bio-

grafia lui Antim Ivireanul, 

aproape ignorată azi în şcolile 

de profil: Antim Ivireanul nu a 
fost numai editor şi tipograf 

preţuit, ci şi poliglot, traducător 
de scrieri de cult şi didacti-

co-morale, autor de didahii (predici), desenator, cali-
graf, sculptor în lemn şi piatră, pictor, miniaturist, bro-
der şi gravor (p. 27). Acesta, aşa, în prezentare generală. 

Iată însă un comentariu de strictă specialitate, pe margi-

Î 

Foaie de titlu, Iosif Misiodax, Însemnări fizice, 

Bucureşti, 1784 
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nea foii de titlu desenate de Damaschin Gherbest pentru 

Apostolul din 1683: Desenat cu acurateţe, Cadrul foii 
de titlu semnat D(amaschin) G(herbest) are forma unei 
nişe de altar baroc. În faţa celor doi pilaştri sunt repre-
zentaţi, în picioare, apostolul Pavel, sprijinit în sabie, şi 
apostolul Petru ţinând în mână cheile. Ceea ce frapează 
la aceşti apostoli, surprinşi în atitudini naturale, este as-
pectul lor sculptural-monumental. La baza pilaştrilor 
sunt închipuite, la dimensiuni minuscule, execuţiile la 
care au fost supuşi Pavel (căruia i se taie capul) şi Petru 
(răstignit cu capul în jos). Pilaştrii susţin coronamentul 
în segment de arc despicat în centru, unde este plasat un 
cartuş baroc, conturat cu volute, surmontat de un fron-
ton triunghiular articulat cu cruciuliţe. În acesta se în-
scrie Isus Hristos binecuvântând cu amândouă mâinile 
şi îngeri de mici dimensiuni. Gravura mai cuprinde, în 
partea de sus, pe arhanghelii Mihail şi Gavril cu filacte-
re fluturânde în mâini. Pe soclul nişei se desfăşoară sce-
na Adormirea Maicii Domnului (p. 24). 

Nu este, aşadar, o carte pentru neiniţiaţi, ci una 

pentru specialişti, documentată în patru biblioteci mari 

din ţară (Cluj, Bucureşti, Sibiu şi Alba Iulia) şi în tot 

atâtea din Europa (Budapesta, Viena, Veneţia, Paris). 

Excursul teoretic este urmat de un inventar cu 23 de in-

trări şi 35 de titluri, care pune la dispoziţia cititorului 

principalele plăci de lemn gravate în alte tipografii, dar 

folosite la Bucureşti, mod repetat (pp. 82-83). Un cata-

log desfăşurat pe 90 de pagini cuprinde lista cărţilor de 

la Bucureşti şi a gravurilor care le împodobesc, toate 

ordonate cronologic, cu menţionarea anului de apariţie, 

cu trimiteri la bibliografii, cu menţionarea limbii în care 

au fost scrise şi nu în ultimul rând cu 

observaţii de natură să lămuritoare 

(are / nu are foaie de titlu; a fost con-

consultată direct sau din alte surse 

etc.). Bibliografia este, de asemenea, 

întocmită cu acurateţe, cuprinzând 

276 de intrări bibliografice pentru 

informare generală şi 158 pentru xi-

logravura românească. Al doilea ca-

talog, mult mai amplu prin însăşi na-

tura sa, desfăşoară, pe mai bine de 

300 de pagini, 708 reproduceri după 

gravurile cercetate, dispuse pe: 241 

foi de titlu şi coperţi (pp. 208-303, 

fig. 1-251), 28 steme (pp. 304-310, 

fig. 252-279), 217 ilustraţii (pp. 

311-465, fig. 280-533), 120 frontis-

picii (p. 466-497, fig. 534-662), 49 

viniete (pp. 498-506, fig. 663-718) 

şi 53 litere ornate (pp. 507-515, fig. 

719-773). 

Anca Elisabeta TATAY, n. 

Cluj-Napoca (21 octombrie 

1982), licenţă în Istorie – Istoria 

Artei (2006) şi masterat în Isto-

ria Artei (2007) la Universitatea 

„Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca; doctorat la Insti-

tutul de Istorie „George Bariţiu” 

din Cluj-Napoca al Academiei 

Române (2011), cu teza Din is-
toria şi arta cărţii româneşti 
vechi: gravura de la Buda 

(1780-1830). Bibliotecar la Biblioteca Academiei, 

Cluj-Napoca (2009-prezent), cercetător în cadrul unor pro-

iecte desfăşurate prin Universitatea „1 Decembrie 1918”, 

Alba Iulia (2011-prezent). Pasionată de arta plastică în ma-

nifestări diverse (desen, gravură, pictură), este preocupată de 

istoria artei, critica de artă plastică, istoria culturii, istoria 

cărţii româneşti vechi, armenologie. 

 
Cornel TATAI-BALTĂ, n. Si-

biu (5 aprilie 1944), Facultatea de 

Istorie şi Filosofie, Secţia Istoria 

României, Specializarea în Istoria 

artei din cadrul Universităţii „Ba-

beş-Bolyai“, Cluj-Napoca (1967). 

Doctor în istorie la aceeaşi Uni-

versitate, din anul 1992, cu lucra-

rea: Locul şi rolul Blajului în 
dezvoltarea xilogravurii româ-
neşti în secolul al XVIII-lea şi în-

ceputul secolului al XIX-lea. Muzeograf coordonator, apoi 

director la Muzeul de Istorie din Blaj (1967-1992), profesor 

universitar la Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii 

„1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, 

conducător de doctorat din anul 2008 

până în prezent. Pasionat de istorie şi de 

arta plastică în toate manifestările sale, 

este preocupat de istoria artei şi istoria 

culturii româneşti, medievale, moderne 

şi contemporane. 

 

* * * 

 

Iată, aşadar, o cercetare apli-

cată, sobră, calculată, urmată de un 

aparat critic serios, urmată de bio-

grafiile celor doi autori şi însoţită de 

traducerea în limba engleză a rezu-

matului, realizată de Ana Tatai, 

mama cercetătoarei Anca-Elisabeta 

Tatay şi soţia profesorului Cornel 

Tatai-Baltă. Ne aflăm în faţa unui 

reuşit demers concertat în familie, 

un demers de suflet, întocmit după 

rigorile ştiinţei, în urma căruia An-

ca-Elisabeta Tatay a reuşit, alături 

de părinţii ei, să se impună încă o 

dată în lumea artelor, din care face parte.  

Marcela CIORTEA 

D(amaschin) G(herbest), Foaie de titlu, 

Apostol, Bucureşti, 1683 
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„FRIGUL VISULUI” DE VALENTIN MARICA 
 

ndrăznesc să vă vorbesc despre o carte care nu este la în-
demâna oricui să o citească; e o carte pe care Poetul şi-o 
dăruieşte sieşi şi prietenilor, aşezând prin ea „murmur 

dumnezeiesc peste 65 de ani de viaţă”. O mărturiseşte în În-
tâmpinarea ce prefaţează volumul. Este cartea ce încunu-
nează, în acest moment, cu briliante lirice Poetul şi Opera sa 
lirică compusă din: Metanii (1996), Vecernii (1998), Lagu-
na umbrei (1999), Secantă la ochiul mi-
mozei (1999), Cruci în deşert (2000), 
Alluviuni-Alluvian (2000), Ziua canonu-
lui (2001), În naosul râului (2002), Ma-
nuscrisul de jad (2005), Mâini de alint 
(2005), Schitul numelui (2005), Îndura-
rea amiezii (2006), La fântâna îngerilor 
(2009), Ceasornic de lut (2009), Tăcerea 
magilor (2010), Absidă pentru ziua a tre-
ia (2011), Metanii pentru strigătul arbo-
relui (2013). Cartea încununează o vârstă 
doar, fiindcă, cu certitudine, căutările şi 
creaţia lui Valentin Marica nu se vor în-
cheia aici. 

Mă simt onorată de prietenia 
Poetului, primindu-i în dar această carte 
cu următoarea dedicaţie: „Doamnei prof. 
Doina Dobreanu, familiei sale, felul meu 
de a sta, visând, pe o margine a lumii. 
Cu mult drag, V. Marica, Târgu-Mureş, 
de Crăciun, 2015”  

Cartea reuneşte poeme din manuscrise de ultima oa-
ră, cu „poeme mai de demult”, rescrise „în ore de îngându-
rare”. Prin refacerea traseelor de viaţă, în fireşti adu-
ceri-aminte, urmăm periplul poetului în „căutarea Sensului”. 
Poetul mărturiseşte: „Caut, prin vers, dorindu-l din ce în ce 
mai limpede, aşezat pe aripă de înger, în tărâmul emoţiilor, 
mărimea lui Dumnezeu”. Născută din „harfa trupului stră-
puns”, cartea aceasta o doreşte „ca pe o cămaşă pe care să o 
îmbrace într-o noapte a Învierii, în care să-mi pună în mâini 
o lumânare aprinsă Cezara şi eu să aflu, măcar foarte puţin, 
cum este Cerul.”  

Titlul volumului relevă metaforic aspiraţia perma-
nentă de a rămâne în graţia divină, ceea ce presupune „să 
înduri, să ajungi la conştiinţa păcătoşeniei tale. Visul nu e 
doar neted, ci înfrigurat.”  

Moto-ul cărţii este poezia lui Grigore Vieru, Cel care 
se apropie. Citind-o, simţim comuniunea de simţire, de aspi-
raţie a celor doi poeţi.  

„Pururi voi omeni / Pe cel care se apropie / De iz-
voarele suferinţei mele. / Prelungire în Dumnezeu / A vieţii 
pe care o trăiesc – / Acesta e numele / Îndureratei mele iu-
biri. / În lacrimă numele mi-a putrezit, / Renăscând în pă-
mântul / Pe care l-am regăsit. / Frate îmi este cel / Care nu-
mele îmi înţelege, / Îndrăgindu-l ca pe numele său”. (Grigo-
re Vieru, Cel care se apropie) 

Urmează ca, în lăuntrul acestui volum, să citim un 
colaj de 26 de poeme purtând titlul Metanii peste strigătul 
arborelui, dedicate lui Grigore Vieru, în fond o exegeză liri-
că a operei poetului basarabean. Retoric, Valentin Marica se 
întreabă: „Cum este omul / care, încolţit de viperă, / rupe fir 
de cicoare, / neostenit făcând poduri de aur / pe care să trea-
că / toţi cei cu ochiul păsării în dreptul inimii?”  

Mărturisirea lui Vieru: „Scriu pentru că vreau să-l 
văd pe Dumnezeu de aproape” devine şi crezul poetic al 
fratelui său Valentin Marica. Cerul, Dumnezeu, Fecioara 
(Preacurata, Maria), crucea, Isus (Mirele), Îngerul, metanie, 
rugăciune, colind, dar şi mal, frunză, apă, prin frecvenţa lor, 
devin cuvinte-cheie simbolizând cele două spaţii, terestru şi 
transcendental, între care pendulează poetul, unul din „cei 

cu ochiul păsării în dreptul inimii”.  
Un vers precum „Mă prinde de 

ochi infinitul” (In nuce) exprimă cu clari-
tate aspiraţia poetului spre divinitate, de a 
depăşi condiţia frunzei, a ierbii şi de a 
atinge cerul – „pasăre călătoare”: „Nu-
mai eu şi pasărea flămândă / Mai stăm la 
marginea lumii, / La pândă.”  

Rând pe rând, poetul se autodefi-
neşte astfel: „Sunt vasul gol…”, „mă 
spăl în apa visului Preacuratei/ şi sunt 
cumpănă… fără fântâni…”, „Sunt doar 
clipă…”, „Am deschis/ uşile împărăteşti 
ale unei margini de sat”, „Ţin sub braţ li-
niştea de la uşa bisericii…”  

Volumul se deschide cu poezia 
Rugăciune pe o carte, o adevărată artă 
poetică. Prin construcţia discursului liric 
realizată prin frazare simetrică, ritmată şi 
muzicală, asemenea unui colind, poetul 

îşi exprimă, în limbaj metaforic, concepţia despre poezie 
(„litera”), care trebuie să fie „frunte”, „mal”, „mers”, „seceră 
a lunii”, „trup”, „gândul fără vini,/ veşti, văzduh şi ape,/ lu-
mină din lumini,/ vindecări de rane,/ sceptru de pământ,/ 
laptele fierbinte/ din sân/ de hiacint.”  

O altă artă poetică exprimă neliniştile pricinuite de 
aşteptarea clipei creatoare şi de căutările cuvântului potrivit: 
„Poarta se deschide rar… / Câte un cuvânt îşi schioapătă 
umbra. / În muţenia poetului, / se leagănă vestea că va ploua 
curând. / Numai poetul / îşi va dezveli umărul / să-i crească 
iarbă pe stâncă.”  

Cartea se aşază în Ţara Lerului-Ler, în permanenta 
nevoie de transcendenţă a poetului, susţinută de nevoia de 
smerită spovedanie: „Vreau să-ţi ţin, Doamne, lacrima de 
sânge / sub cămaşă. / Ţi se cuvine răsufletul meu, / când văd 
cum se coace picătura de mir. / În ziua aceasta nu am în gâ-
tlej gustul de iască. / Pironit în veşnicia ta, / nu voi mai 
plânge în somn. / Mă naşte din nou tăcerea.” (Piatra ungerii)  

Însetat de absolut, precum Arghezi sau Vasile Voi-
culescu, Valentin Marica îl caută pe Dumnezeu. 
Simţindu-se singur, îl invocă, îl interoghează: „Când ai vrut, 
Doamne, / să fiu eu pământ, / lângă scâncet, / lângă înge-
nuncherea mamei, / lângă frământ, / ai pus fir de iarbă, / 
margine de drum, / cuib de ciute, / caier de fum. / Mi-ai 
atins, Doamne, / umărul de pâine, / salcâmul de ochi, / tre-
murul din leagăn, / ziua de mâine, / pâinea din mei, / fulge-
rul, rochia ei… / Sunt al nimănui, / nu am dimineţi, / nu am 
frunză verde, / sunt doar iarnă, / fără de nămeţi… / Când ve-
neam pe lume, / împărăţeai cerul, Doamne, / celor făr‟ de 
nume  / şi scriindu-le pe creştet, / nu ai mai văzut  / cum lu-
am pământului  / loc de netemut, / ochi de apă, / zare, / aripă 
şi mal, / ram ce nu se-ndoaie  / în adânc de mare?” (Rochia 
de apă) 

Î 
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Asemenea lui Arghezi, poetul vrea un dialog cu 
Dumnezeu. Interogaţiile retorice nu doar justifică şi poten-
ţează starea de rugă, ci sugerează şi dorinţa de dialog: 
„Doamne, fă-mi cuvântul cântec…! / Altfel, cum să-i leg 
cuvântului rana, / încleştarea? / Cum să despart tăişul înseră-
rilor  / de mierea naşterii unei alte zile? / Cum să fac din 
ochiul de pământ  / al cuvântului  / curgere de ape, / inelul 
gurii întredeschise  / ca semn de nuntă, / ca viaţă fără de 
moarte?” (Doamne, fă-mi cuvântul cântec…!) 

Spirit reflexiv, introvertit, însetat de sacru, Valentin 
Marica se îndreaptă spre lirica religioasă încă de la volumul 
de debut, Metanii (1996), volum care îl impune ca poet reli-
gios.  

Ultima sa carte de poezii, Frigul visului (2014) „e 
deopotrivă rugă şi spovedanie, e o carte a smereniei şi invo-
caţiei psalmice, întru Lauda Celui de Sus”, cum apreciază 
scriitorul Nicolae Băciuţ. 

Nu este uşor să vorbeşti despre poezia lui Valentin 
Marica. Ea trebuie citită, recitită, simţită. Maestru al jocului 
îmbinării cuvintelor în metafore inedite, irizante, poetul 
concentrează trăiri puternice, gânduri, zbateri, căutări „înfri-
gurate”, experienţe de viaţă, dramatice uneori, şi provoacă 
cititorul la meditaţie, să descifreze şi să interpreteze mesajul 
liric, oferindu-i, aşa, posibilitatea de a se împărtăşi fiorul ar-
tistic. Sclipirile estetice ale textului poetic încântă, impresio-
nează şi surprind în egală măsură, transmiţând profunde 
emoţii lirice.  

Comunicarea poet-cititor se poate face doar la acelaşi 
nivel: o poezie reflexivă îndeamnă la reflecţie, la meditare. 
Poemele lui Valentin Marica sunt uneori nişte zvâcniri de 
emoţii şi trăiri, nişte scâncete dureroase, purificate în inefabile 
şi reverberante metafore, comparaţii, epitete, personificări. 
Pentru exemplificare, propun poezia Frigul visului al cărei ti-
tlu devine emblematic pentru întreg volumul: „1. Numai În-
gerul îmi spune / cum să calc iasca din freamătul crucii. / 
Numai Îngerul îmi spune / că apa / ce curge printre sălcii / e 
vecernie, / luciul ce apasă umărul… / Numai Îngerul îmi spu-
ne  / că îmbătrâneşte ochiul / într-o linie albă…, / că se vor în-
veseli gurile / ce-au atins iarba în pustiu. // 2. Mierea ferestre-
lor se prelinge-n răspântii. / În lamuri de colind / nu înfome-
tează / gura celui mai-nainte de vecie, / când fiecare ochi / e 
măr copt. // Cu cerul gurii acopăr / aerul înspicat / ce poartă 
cuvântul deasupra fântânilor. // În ciucuri de mir / femeia lea-
gă prăpastia; / despletindu-şi sângele, / peste leagăn de omăt. 
// 3. Timpul / şi-a pierdut degetul arătător… / Numai buzele 
tale / bat orele, / când / corabia cuvintelor / e în larg… / Răzi-
mat / Într-o scândură căzută în cruce, / omul / numără / fulge-
rele cerului.”  

Între procedeele stilistice putem menţiona şi concre-
tizarea cuvintelor abstracte – „Îmi umplu braţele cu snopi de 
linişte” –, de asemenea, repetiţia sintactică sau esenţializarea 
discursului poetic în propoziţii eliptice de predicat, precum:  

„Cuvintele, pe rochia ta,/ seminţe/ în răspântii de zi,/ 
seminţe ascunse în noapte,/ răni vii,/ secunde şi şoapte,/ se-
minţele Învierii, seminţe în moarte, trupuri/ în înverzirea 
ierbii scăldate./ Cuvintele, pe rochia ta,/ seminţe aruncate în 
gol,/ seminţe aruncate în plin/ la picioarele Îngerului,/ bob 
de miere,/ bob de venin.”  

Tehnica laitmotivului întâlnită, spre exemplu, în Jo-
cul de-a urcatul muntelui sau Rochia ta de apă conferă poe-
ziei tonalitate psalmică: „Poţi să urci muntele / dacă-i simţi 
somnul, / dacă-i auzi învierea. / Poţi să urci muntele / să-ţi 
vindeci ochiul şi vina. / Muntele acela va dezveli gurile poti-

relor / şi cer se va prelinge / sub fulgerele mâinii. / Poţi să 
urci / muntele, / dacă îi simţi spinările de apă, / umerii de 
aur, / trăgându-ţi răsuflarea / în locul în care / îngerul a în-
gropat / târâşul melcului.”  

„Rochia ta e din apă,/ din aer;/ rochia ta e din vaier./ 
Rochia ta e din frig,/ e greşeală;/ rochia ta e frică de boală./ 
Rochia ta e din trup,/ e nesfârşitul,/ ochiul de fereastră,/ huli-
tul./ Rochia ta e din soartă;/ e apa pe care o tai,/ o parte să 
curgă/ în mine,/ o parte din rai.”  

Registrul semantic al liricii lui Valentin Marica este 
profund religios. Cuvintele, purtând în sine taina sacrului, au 
valoare de logos; devin simboluri ale pendulării între pă-
mânt şi cer, între real şi ireal, între concret şi metafizic, între 
profan şi sacru: iarba („cruce de iarbă”, „rănile ierbii”, 
„marmura ierbii”, paşii ierbii”, „iarba surâsului”, „clopot de 
iarbă”), frunza („iluzia frunzei de a fi pasăre”), mărul, motiv 
biblic, amintindu-ne şi de refrenul colindelor „flori dalbe de 
măr” („mărul ochiului”, „măr în deşert”, „ploi de mere”), 
şarpele („somnul şarpelui”), crucea („cruce de iarbă”, „cruce 
de lut”, „cruce veche, mână din lemn de măslin”), fântâna, 
apa, râul, malul, sarea; gândul („tremurul gândului”, „bob de 
gând”), ochiul, pasărea, zborul, cuvântul… 

Colindul este un alt cuvânt-cheie al volumului, în 
consonanţă cu aspiraţia poetului spre Ţara Lerului-Ler 
(„Departe,/ zarea arde în floarea-de-soare a colindului”; 
„Rochia ta e colind”; „Mierea ferestrelor… lamuri de co-
lind”. 

Profund, meditativ, asemenea lui Lucian Blaga, Va-
lentin Marica îşi construieşte, prin originale aforisme, pro-
priul templu poetic şi filosofic. Spre exemplu: „Linia de ori-
zont / este dunga mâinii tale prinse în cer.” (Ceasornic de 
lut) 

„Îi dai dimineţii amiază, / îi dai amiezii asfinţit, / fără 
să ştii / că prin visul tău, / prin fără-de-marginea visului tău, 
/ grăbeşti un asfinţit.” (Tandră eroare) 

O bucurie aparte am trăit găsind poezia Aprilie, scri-
să sub impulsul emoţiilor trăite la Subcetate, în atelierul de 
pictat icoane al Liceului Miron Cristea: 

„Casa aceea/ în rugul literelor albe/ îşi aşează pâinea 
şi sarea,/ în iarba surâsului./ Casa aceea stă la o cină de tai-
nă./ Degete şi pleoape/ i-au presărat bob de aur,/ chipul Fe-
cioarei,/ revărsat din maramele cerului./ Chipul născut din 
mirare/ are rotundul de aprilie/ al mijirilor albe./ Aprilie, alb, 
e Mirele./ De unde va porni/ spre rotundul potirului?.../ Casa 
aceea,/ din subsuoara satului,/ îi iese în cale,/ desfăcându-i 
faldul cămăşii/ cu toate frunţile polenului pur./ Casa aceea 
stă, acum,/ la o cină de taină.”  

Filonul religios al liricii româneşti, pornit de Dosof-
tei prin a sa Psaltire pre versuri tocmită (1673), se ramifică 
şi se îmbogăţeşte de-a lungul timpului prin contribuţiile re-
marcabile ale poeţilor Grigore Alexandrescu, Mihai Emi-
nescu, Octavian Goga, George Coşbuc, Al. Macedonski, 
Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Pillat, Nichifor Crainic, 
Ioan Alexandru, Ştefan Augustin Doinaş, Ion Caraion, Radu 
Gyr, Marin Sorescu, Valeriu Anania, Cezar Baltag, Nicolae 
Dabija, Leonida Lari, Valentin Marica, „discret, metafizic, 
suprarealist (uneori), blagian, însingurat, aspirând (mereu) la 
o stare de transcendenţă, preocupat de eternele probleme 
primordiale, se situează în poezia sa (şi nu numai) la limita 
dintre laic şi mistic, sorbindu-şi seva (poetică), cu precădere, 
din valorile moralei creştine.” (Dumitru Munteanu) 

Doina DOBREANU 
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RAUL CONSTANTINESCU, VIVISECŢII (POEME) 
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015 

 

ivisecţii înseamnă, conform Dicţionarului 

Explicativ al Limbii Române, „disecţie, 

operaţie, experienţă pe viu”. De ce „vivi-

secţii”? Să fie poezia pentru Raul Constantinescu o 

permanentă experienţă trăită plenar, „dureros de 

dulce”? Să fie poezia o perma-

nentă durere, simţită în toate 

mădularele lăuntrice ale conşti-

inţei de sine? 

Volumul de faţă pare pre-

tenţios şi livresc. Poetul caută 

mereu să refacă lumi utopice, în 

care el, „prim şi ultim silf” (în 

tradiţiile celtice, silful este un 

simbol al geniului aerului), îşi 

prefigurează „zborul cosmic” 

sacrificat „fără sfârşit” într-o 

oximoronică luptă numită „para-

disiacul infern” sau „infern pa-

radis” al căutării sinelui.  

Prefaţa cărţii, semnată de 

cunoscutul autor şi editor Mircea 

Petean, are cu siguranţă rostul de 

a orienta lectura poemelor înspre 

trei direcţii poetice definitorii pentru lira poetului 

Raul Constantinescu: mai întâi, vorbim despre o 

poezie vizionară, în care revelaţia corpului văzut ca 

un „frate” este dezvăluită pentru „a descifra tainele 

bietului trup ce-l poartă”. În acest context, poezia 

devine „operaţie pe corp deschis, unealta predilectă 

fiind metafora”. Mai apoi, Mircea Petean vorbeşte 

despre „estetica poeziei populare” de la care autorul 

împrumută ritmul şi muzicalitatea „şocând uneori, 

mai ales atunci când termenii neologistici sau in-

ventaţi de care sunt pline versurile sale, sunt siliţi să 
danseze în ritm popular.” O a treia direcţie vizează 

poezia reflexivă, aerată, prin care răzbate „împăca-

rea eului cu sine şi cu lumea”. Concluzia la care 

ajunge criticul este că volumul lui Raul Constanti-

nescu are în cuprinsul lui „poeme de mare comple-

xitate, pe care, autorul ei o oferă celor ce încă mai 

cred în poezie ca pe un îndemn de a urca pe noi 

culmi spirituale, coborând tot mai adânc în ei în-

şişi”.  

Să încercăm să pătrundem, timid desigur, în 

complexitatea poemelor despre care scrie Mircea 

Petean. Lecturând volumul realizezi, înainte de toa-

te, că nu e deloc uşor să scrii poezie. Că a scrie poe-

zie este un travaliu dificil, pretenţios, asemănător cu 

o tăiere pe viu a cuvântului, o disecţie a sunetelor şi 

o strivire în mii de bucăţi a ideilor. Universul liric 

debutează cu un Precuvânt al poetului care încearcă 

să-şi lămurească, de la bun început, cititorii, că se 

află în faţa unor idei inspirate din Cuvântul biblic. 

Motto-ul volumului (din Apocalipsă, 3,20) ne situ-

ează direct în problematica profundă a ideilor: „Iată, 

Eu stau la uşă şi bat...” Invitaţia e 

îndrăzneaţă, fiindcă porneşte din 

necunoscut spre... necunoscut. 

Sub semnul acestui increat apo-

caliptic, confesiunea este decla-

rativ-solemnă şi, în acelaşi timp, 

caldă, liniştitoare, parafrazând 

celebra axiomă de pe Templul 

din Delphi: „eu din aceste pagini 

nu-mi mai aparţin (...) Un singur 

lucru îmi îngădui să te îndemn. 

Omule, frate al meu, din zori şi 

până-n miez de noapte, luptă-te 

continuu să te cunoşti pe tine în-

suţi, să urci pe noi culmi spiritua-

le”. Celebrul „Homo, nosce te 

ipsum” este un adevărat laitmo-

tiv al volumului. 

Să păşim în interiorul 

Templului. Volumul are o anumită circularitate şi 

simetrie interioară, care se aşază, prin „Vivisecţii”, 

pe „Corpul secţionat” (aşa se intitulează primele 

două poeme) pentru a se reîntoarce, spiritualizat, în 

„Testament”, poemul final care surprinde, într-o 

manieră genială, rostul şi locul Poetului în univers. 

Trecător este orice corp dar viu rămâne spiritul: „În 

interiorul acestei sfere de păpădie/ sunt eu / cu tot 

ce-mi aparţine şi rămân / nimic material vederii, / 

aproape inexistent... / doar o anumită vibraţie primi-

tă în dar / înainte de a mă naşte / pe care, ascunsă 

târzie, / cum pre mine însumi / ţi-o încredinţez, citi-

torule, / vibraţiei tale unice / şi simt că şi tu te vei 

dărui / cu mine cu tot / într-o zi...” Aşadar, între in-

cipitul şi finalul universului vivisecţionar se creează 

„sfere de păpădie” simbolizând, parcă prea trist, 

iminenţa călătoriei noastre, imposibilitatea de a ale-

ge să rămâi în această sferă. Simbol al arderii lăun-

trice, dar şi al efemerităţii şi fragilităţii umane, ca o 

„suflare de vânt”, duh îngeresc, păpădia şi cromati-

ca ei se înscriu în simbolistica misticii.  

Poemele subscriu energii nebănuite, vitaliza-

toare, menite să arate o cale înspre înălţarea spiri-

tuală de care vorbeşte autorul în Precuvântare. Con-

vorbirea sinelui cu sine este de sorginte primordială, 

androgină. „Anonimi siamezi” sunt Poetul şi Fratele 

său corp, duh eliberat în materie „rugflacără”, prin 

V 
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amestecul eterogen de elemente: „contopiţi întru iu-

bire / apă aer foc cenuşă; / ce-s zbor liber cuvânt 

mă-nalţ / peste umila tăcută ţărână”.  

Volumul este unitar din punct de vedere te-

matic. Aceeaşi temă, în mii de vivisecţii: lupta sine-

lui este cu materia, cu viul ce conştientizează sfârşi-

tul iminent, este cu o Panta Rhei eclipsată de cuvin-

tele din „Izvorul lumii”, fiindcă totul curge, 

„şi-nainte tot vin antilumi din nelume...”, însă „ne-

preţuit viaţa merge-nainte, deşi doar fum e...” Vizi-

unea ecleziastică pare a imprima textelor o retorică 

neobişnuită, precum o cădere în abis, în suferinţă 

sfâşietoare. Oniricul ia proporţii cosmice, tot uni-

versul pare căzut în neant, „viaţa-mi mie însumi 

mi-este ascunsă, / cine sunt de unde vin încotro 

merg”, mai ales că „la capătul unui drum alt drum / 

urmat de un alt drum / nescris pe pământ, / spre 

floarea florilor / visul munţilor / vuietul mărilor cân-

tul zorilor”. Şi totuşi, poetul e Salvator. Autoexila-

rea e impusă, la cote maxime, eul liric iese din „sfe-

re” şi, „Extra muros” găseşte puterea de a se salva, 

de a regăsi drumul spre lumina mântuitoare. Spiri-

tualizarea este un proces de rescriere, fiindcă „poe-

tul se scrie rescrie-n faţa porţii / reci închise tot-

deauna... (...) / salvarea doar în tine răsare / când 

umbre se-ncoronează pe creste / iar bezna lumina 

lumii se pare”. Din abisul cuvintelor tăiate pe viu, 

ameninţate de un „armaghedon interior – dezmăţ al 

subcuvintelor / împresurând cuvântul prim sfânt 

unic nemuritor”, poetul renaşte miraculos. Răul este 

învins, binele triumfă: „alături de Dumnezeu / cu 

nestinsă iubire poet numind cele ce sunt / iarbă pia-

tră femeie floare / apă aer foc / jertfă altar pământ”.  

Din „mult fragila floare omul”, cununa sufe-

rinţei şi a frumuseţii interioare, se conturează spaţii 

infinite de cuvinte. „Vivisecţii” este un volum al 

maturităţii poetice, prin care autorul caută spirituali-

zarea cuvântului viu, prin catharsis-ul fiinţei care 

ajunge la Binele suprem. Cuvintele transfigurează 

universul, purifică ideile şi înving salvând Poezia. 

„Labirintul nevăzutelor vivisecţii interioare” este re-

făcut în „sfere de păpădie” spiritualizate, de efect, 

care dau poeziei lui Raul Constantinescu valoare şi 

profundă originalitate. Arta lui poetică se defineşte 

astfel prin „iubire şi har în dar tuturor”.  

 

Maria-Daniela PĂNĂZAN

 

NICOLAE SUCIU – „DE-A TEATRUL” SAU IMAGINEAZĂ-ŢI CĂ TRĂIEŞTI 
 

itind titlul volumului semnat de domnul pro-

fesor Nicolae Suciu, „De-a teatrul” sau 
imaginează-ţi că trăieşti, gândul mi-a zbu-

rat instantaneu la o piesă scrisă de Matei Vişniec, 

Imaginează-ţi că eşti Dumnezeu, şi, în acest mod, la 

tiparele teatrului contemporan.  

Lectura celor patru piese incluse 

în volumul profesorului Suciu, 

Eurogroapa, Cerere de deces, Luaţi 
pământul de pe tata! şi „De-a teatrul” 
sau imaginează-ţi că trăieşti mi-a con-

firmat orizontul de aşteptare: e vorba de 

un volum de texte dramatice perfect 

compatibil cu peisajul dramaturgiei 

contemporane.  

Am recunoscut aici cele mai di-

verse aspecte ale existenţei umane, sur-

prinse, de cele mai multe ori, prin pris-

ma absurdului, a nonsensului, a impo-

sibilităţii de comunicare între semeni 

pentru care limbajul a devenit o stereo-

tipie, o formă fără conţinut.  

Societatea contemporană, într-o 

continuă transformare şi aneantizare, 

absurdul existenţei, singurătatea fiinţei umane, 

moartea, istoria, arta, sunt teme care, fără îndoială, îl 

pot înscrie, cu succes, pe Nicolae Suciu în linia lui 

Vişniec, a lui Eugen Ionescu sau Samuel Beckett. 

Atât prin tematica dezvoltată sau prin ele-

mentele inovatoare, pre-

cum respingerea formelor 

tradiţionale ce ţin de intri-

gă, personaje şi decor, cât 

şi prin inovaţiile lexicale, 

specifice, de-altfel, dra-

maturgiei contemporane, 

volumul domnului profe-

sor se dovedeşte a fi un 

veritabil joc al ficţiunii 

„De-a teatru” sau „De-a 

viaţa” care se citeşte cu 

mare plăcere. 

Carmen SIMU  

  

C 



Astra blăjeană, nr. 1 (78), martie 2016 

 

45 

LUMINIŢA CORNEA, „ASOCIAŢIUNEA ASTRA ÎNTRU IUBIRE DE SUFLET 
ROMÂNESC” 

 
ublicat la Editura Asociaţiunii 
ASTRA Sibiu, 2015, volumul de 
faţă prezintă preocuparea majoră a 
scriitoarei Luminiţa Cornea din 
Sfântul Gheorghe pentru promova-

rea idealurilor Asociaţiunii Transilvane 
pentru Literatura Română şi Cultura Popo-
rului Român, cea mai veche societate cul-
turală şi neguvernamentală din ţară, înfiin-
ţată la Sibiu (1861), prin grija mitropolitu-
lui Andrei Şaguna, primul său preşedinte. 
Autoarea îşi pune condeiul în slujba cultu-
rii, a tradiţiei şi a limbii române, demon-
strând nu doar un profund simţ al patrio-
tismului, ci şi un spirit astrist puternic, iz-
vorât din bucuria, dorinţa şi sacrificiul de a 
transmite tuturor românilor iubire în cuget, 
în credinţă şi-n simţire. 

Interzisă în anul 1950, prin hotărâ-
rea 399 a Consiliului de miniştri, ASTRA 
va fi reactivată treptat, din anul 1990, începând cu despărţămin-
tele din Dej, Sibiu, Braşov şi apoi din toată ţara. Activitatea 
ASTREI a renăscut prin munca acerbă a astriştilor care au înţe-
les că un popor este liber numai dacă ştie să transmită, din gene-
raţie în generaţie, cultul pentru păstrarea identităţii naţionale şi 
pentru valorificarea patrimoniului cultural românesc în spaţiul 
european. 

La 25 de ani de la reactivare, autoarea evidenţiază des-
tinul Asociaţiunii, printr-un talent desăvârşit în arta scrisului, 
având deplină încredere în valorile ASTREI. Scriitoarea apre-
ciază că multe dintre realizările de astăzi ale Asociaţiunii se 
datorează preşedintelui ASTREI, prof. univ. dr. Dumitru Acu, 
membrilor din conducerea centrală şi preşedinţilor despărţă-
mintelor din ţară care nu precupeţesc niciun efort pentru a rea-
liza diverse activităţi, evenimente, acţiuni în care să promove-
ze idealurile astriste de propăşire materială şi spirituală, de ri-
dicare a neamului la nivelul civilizaţiei popoarelor europene. 
În prezent, prin membrii ei: academicieni, profesori universi-
tari, cadre didactice, ingineri, economişti, jurişti, avocaţi, me-

dici, preoţi, studenţi, elevi, muncitori şi ţă-
rani, ASTRA duce mai departe valorile pe-
rene ale culturii naţionale, având scopul de 
a unii oameni din toate categoriile sociale, 
români din ţară şi din străinătate, în lupta 
pentru existenţa naţională şi propăşirea cul-
turală a poporului român.  

Cartea se deschide cu o Prefaţă – 
Precuvântare astristă, semnată de prof. 
univ. dr. Dumitru Acu, urmată de un Ar-
gument, simbolic intitulat – ASTRA 
REDIVIVA în care autoarea, preluând 
afirmaţia lui Andrei Şaguna „Zelul nostru 
pentru Asociaţiune să nu scadă”, în-
deamnă astriştii de astăzi să asculte îndem-
nul Sfântului Mitropolit şi să trudească 
plini de dăruire şi de responsabilitate pentru 
a duce mai departe idealurile astriste. Struc-
tura volumului este concepută în mod rigu-
ros, în funcţie de diversitatea tematicii 

abordate, pe capitole: I Tablete de suflet, II Jurnalul unor eve-
nimente astriste, III Despărţământul Astra Covasna-Harghita, 
IV Jurnalul unei călătorii astriste în Basarabia, V Acţiuni 
astriste pentru tineri, VI Personalităţi astriste, VII Cronici ale 
unor publicaţii astriste – printre care se numără şi revista „As-
tra blăjeană”. 

Considerăm că un merit deosebit revine inimoasei şi 
neobositei profesoare Luminiţa Cornea, care s-a implicat cu 
toată fiinţa în realizarea acestui ambiţios proiect astrist”,carte 
de suflet” în care sunt consemnate sentimentele şi gândurile 
sale în legătură cu Astra rediviva. Prin această lucrare, autoa-
rea îşi exprimă dăruirea şi dragostea faţă de ASTRA”,dorinţa 
de a fi cu ASTRA, printre şi pentru români, oriunde s-ar afla”. 
Avem convingerea că prin această carte se transmite un mesaj 
de suflet generaţiilor tinere pentru a le insufla idealurile 
ASTREI, întru păstrarea cu sfinţenie a patrimoniului de cultu-
ră şi credinţă românească. 

Claudia OANCEA-RAICA 

 
MEDITAŢII PENTRU SUFLET 

 
emnalăm apariţia de bună trebuinţă a cărţii 
Episcop Ioan Suciu – Exerciţii spirituale – 
ţinute călugăriţelor din Congregaţia Maicii 
Domnului, Blaj, 22-31 august 1947, care nu 
doar pare ci se adresează tuturor. 
Ediţia nouă, îngrijită de către Ciprian 

Vestemean, teolog pasionat în adânc de cele ce 
privesc viaţa Blajului, cu aplecare multă asupra vi-
eţii dedicate şi întru totul consacrate a Preasfinţitu-
lui Ioan Suciu, este lucrată la Editura Surorilor 
Lauretane din Baia Mare. 

Cuprinsul de 95 de pagini este astfel struc-
turat: necesarul Argument; utilul Tabel cronologic; 
Meditaţii – Introducere; Vocaţia; Dumnezeu şi 
prezenţa Sa; Alter Christus; Lepădarea de sine. 
Mortificarea; Umilinţa; Sfânta Fecioară, model de suferinţă; 
Dragostea dumnezeiască; Credinţa; Speranţa – încrederea – 
abandonarea; Calităţile iubirii; Roadele iubirii compătimi-

toare; Iubirea extatică. Votul sărăciei; Vo-
tul castităţii; Votul ascultării; Ispitele; Lân-
cezeala; Defectul dominant; Mortificarea – 
tehnica lepădării de sine; Caritatea (Iubi-
rea); Practica iubirii frăţeşti; Răbdarea; 
Sfânta Fecioară; aşteptata Anexă cuprin-
zând File din istoria Congregaţiei Surorilor 
Maicii Domnului. 

Rugăciunea pentru beatificarea 
episcopilor greco-catolici martiri, între care 
şi Ioan Suciu, încheie foarte bine din har 
dăruitele slove cuprinse în acest tom inspi-
rat. Coperta a fost ilustrată de către Cristian 
Mircea Vancea. Pe coperta a patra citim 
îndemnul, cu atât mai mult că volumul este 

gratuit, Citeşte-l şi dăruieşte-l mai departe!  

Pr. Mihai C. SZILAGY 

P 
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„VASILE AARON – MIRACOLE MITOLOGICE ŞI ÎNVĂŢĂTURI 

MORAL-CREŞTINE”  
 

iercuri, 27 ianuarie 2016, la Biblioteca Municipală 

„ŞCOALA. ARDELEANĂ” 

Blaj în organizarea Primăriei 

Municipiului Blaj, Asociaţiunea ASTRA 

Despărţământul „T. Cipariu „Blaj şi Aso-

ciaţia Culturală „Vasile Aaron” Glogoveţ, 

a avut loc lansarea de carte „VASILE 
AARON – Miracole mitologice şi învăţă-
turi moral-creştine”, autori: Liliana-Maria 

Popa şi Ioan-Nicolae Popa. Prezentarea a 

fost făcută de prof. univ. dr. Ion Buzaşi şi 

preot gr.-cat. Mihai Szilagy şi moderată 

de prof. Silvia Pop, preşedinte ASTRA 

Blaj. 

Nu sunt de neluat în seamă de-

mersurile moral-etice, cultural pline de 

sevă, aparţinătoare diferitelor spaţii, anu-

me rânduite parcă, de a fiinţa, de a perpe-

tua prin oameni aleşi – vezi aici pe nobi-

lul din acest punct de vedere Vasile Aa-

ron – la timpul care privind spre scop, este întotdeauna potri-

vit, drept care azi, suntem şi noi aici... cu luare aminte! 

Încă din primul verş jalnic întocmit la anul 1802 la în-
gropăciunea Domnului Teodor Miheşi, se simte aerul de cu-

noscător al autorului care neîndoielnic era un fin ascultător şi 

cititor şi aplecat meditator asupra Scripturii Sfinte. Familiar 

era şi cărţii de dens conţinut a Sfintelor Sacramente şi Sacra-

mentalii numită Molitvelnic (sinonim: Euhologhion, n.n.), 
precum şi cunoscător al vechilor culturi şi istorii contributive 

la crearea unei atmosfere morale, educativ familiale – patriar-

hale, matriarhale, sub acelaşi spectru, cu valori sufleteşti dife-

rite doar privind la talanţii întrebuinţaţi. 

„Tristă-i soarta omenească! / Cine să tăgăduiască?” / 

Toate sânt numai poveşti / Câte în lume priveşti. / Toate sânt 

deşertăciune, / Toate praf şi stricăciune; / Toate ce-s alcătuite, 

/ Spre pieire sânt gătite... /... Vină dar, acum, creştine, / Şi te 

uită în groapă bine / Şi cunoaşte cine eşti / Şi-ncătrău călăto-

reşti...”  

Ce fac când realizez că viaţa (aceasta!) este doar de-

şertăciune şi goană după vânt? Pentru deruta generală în care 

trăieşte lumea azi, cred, credem că una dintre cele mai potrivi-

te cărţi pe care ne-o recomandă Biblia este cartea Eclesiastul, 
scrisă de Solomon împărat. Shakespeare a avut dreptate când 

spunea că „Lumea e o scenă, iar noi suntem actorii”. Fiecare 

generaţie îmbracă aceleaşi costume şi „se dă în spectacol”. 

Solomon a ştiut însă aceasta cu mult înaintea lui Shakespeare 

având în vedere ceea ce spune în Eclesiastul (1, 9-10): „Ceea 

ce a mai fost, aceea va mai fi, şi ceea ce s-a întâmplat se va 

mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun 

lucru despre care să se spună: Iată ceva nou! acesta a mai fost 

în vremurile străvechi, de dinaintea voastră”.În orice epocă 

am trăi, cu orice filozofie ne-am confrunta, avem din partea 
lui Dumnezeu un îndrumător potrivit. Solomon a petrecut pa-

truzeci de ani (40!) pe acoperişul lumii plimbându-se pe toate 

Everesturile ei – bogăţia, numele bun, respectat, iubit şi în ce-

le ce a cerut însuşi de la Cel ce dăruieşte primind Înţelepciu-
nea. Totuşi, pe fiecare vârf de munte, şi în ameţitoarele alune-

cuşuri ale vieţii, fără de evitat uneori coborâri, care au urmat, 

până şi Solomon a ajuns să îşi dea seama că 

viaţa este goală, stearpă, fără sens dacă lip-

seşte Dumnezeu din ea. 

Din ceea ce este compus volumul 

acesta, „Vasile Aaron – Miracole mitologi-

ce şi învăţături moral-creştine”, la o primă 

lectură – fiind foarte bine denumit aşa – de-

notă armonica împletire a miracolelor din 

ansamblul de legende care aparţin civilizaţi-

ei cu morala creştină, creştinismul, care are 

de la bază şi până la desăvârşire, învăţătura 

unică şi supremă a Mântuitorului Hristos. 

Hristos luminător al adevăratei credinţe! 

A doua parte a versificaţiei este pre-

ponderent urmată de câte o învăţătură, ambe 

părţi meritând, cursivă fiind lectura. Iată o 

învăţătură: „Până vei fi fericit, / De prieteni 

nu-i fi lipsit; / Iară când se înnourează / Toţi 

se duc, se depărtează... /... Prieten bun dacă 

găseşti / Foarte bine să-l cinsteşti...” (pp. 180-181) 

Am găsit în Aaron Vasile, în restauratorii cauzei lui 
de bine a face, familia cărturarilor numiţi – providenţial – Po-

pa, Liliana Maria şi Ioan-Nicolae, prieteni ai slujirii lui Dum-

nezeu şi ai aproapelui. De ale lor publicaţii, precum am îm-

brăţişat şi precedentele tomuri, ne vom bucura, ne bucurăm de 

instrumente slujind Cuvântului. 

Spunem Blaj, automat vorbim despre latinitate, din 

anticii clasici Vasile Aaron adăpându-se la Fântâni ale Daruri-

lor. 

Apoi, familie preoţească fiind, bine crescut cu prescu-

ră, învăţătura de transmis o dăruieşte şi nouă, adresare la per-

soană: „De eşti creştin, creştineşte / A te purta te trudeşte. / 

Pururea să ai în minte, / În vorbă şi în cuvinte, 

/ În toată a ta lucrare / A te păzi foarte tare...” (p. 137) 

Se poate vorbi şi de urmarea unui procedeu al antite-

zei, pe care autorul o aşează, este aşezată şi în planuri contra-

re, Binele şi răul. Simbolistica la loc de cinste, precum Doxo-
logia fapt care ne bucură, pe scurt reluând, Vasile Aaron are 

în ceea ce a lucrat, în timp împreună lucrare, pentru posteritate 

un mesaj teologic de însuşit şi de urmat. Dă Doamne să fim 

buni traducători şi înţelegători ai Adevărului! 

La fel, adevărat – moral-creştinesc – fapt este că am 

încercat a lămuri unele puncte – invitând cu achiziţia proprie, 

la doza de cultură care se cere – dar admit cu umilinţă că alte-

le multe au rămas încă nelămurite. 

Cu mulţumire, cu iertare, să-mi fie mie trecută cu ve-

derea îngăduinţa, cutezanţa de a fi acceptat – îndrăzneala cu-

getărilor – simplu preot de ţară fiind, alături de distins profe-

sorul meu de omiletică prof. univ. dr. Diacon Ion Buzaşi, să 

fac anumite consideraţii, pasionat al lecturii fiind şi student 

atemporal. Nu pot refuza demersul cultural! 

Ataşaţi fiind aceloraşi principii, cordial le mulţumesc: 

D-nei Silvia Pop, D-lui Ioan Şolea, D-lui Ioan Mihălţan, fideli 

oameni ai culturii blajine de crezut pentru fapte. 

Pr. Mihai C. SZILAGY 
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MANIFESTĂRI ASTRA 
FESTIVALUL DE COLINDE „O, CE VESTE MINUNATĂ!”  

EDIŢIA A XVI-A BLAJ – 2015 
 
olindul, acest obicei care precede sfânta seară 

de Crăciun prin mesajele transmise, ne duce cu 

gândul şi sufletul la Naşterea lui ISUS 

HRISTOS. Colindul a venit la Blaj prin sprijinul şi con-

tribuţia Primăriei municipiului Blaj – primar ec. Gheor-

ghe Valentin Rotar, alături de Asociaţiunea Culturală 

ASTRA, Despărţământul „TIMOTEI CIPARIU” Blaj, 

împreună cu bisericile surori, reprezentate de Protopo-

piatul Ortodox Blaj şi Protopopiatul Greco–Catolic 

Blaj, care au organizat Sâmbătă şi Duminică,12-13 de-

cembrie 2015, cea de-a XVI-a ediţie a Festivalul de co-

linde „O, CE VESTE MINUNATĂ!”, în Sala festivă 

a Centrul Cultural „IACOB MUREŞIANU” Blaj. În 

prima zi, Sâmbătă, 12 decembrie 2015, de la ora 15:00, 

a avut loc deschiderea Festivalului, prin cuvântul prof. 

Silvia Pop, preşedinta Despărţământului ASTRA Blaj, 

care a adresat un bun-venit tuturor colindătorilor în 

preajma Sfântului Praznic al Crăciunului, iar un Cuvânt 

de binecuvântare a fost adresat de Părinte Protopop 

OVIDIU NICOLAE POP, care a ţinut să arate semnifi-

caţia naşterii Mântuitorului nostru Isus Hristos, în viaţa 

noastră, a oamenilor, şi a poporului român. 

Festivalul a fost deschis de Corul Protopopiatului 

Ortodox Blaj, coordonat de Pr. Ioan Avram, care cu-

prinde majoritatea preoţilor din Protopopiat care, prin 

glasurile lor grave, dar puternice, bine armonizate au 

susţinut un program de colinde creştine, bine alese, şi de 

Corul Facultăţii de Teologie Greco-Catolică Blaj, coor-

donaţi cu profesionalism de prof. Petre Tutelea, în care 

tineri studenţi au interpretat colinda străbună în noi to-

nalităţi, care au dus colindul spre noi graniţe de muzica-

litate.  

 
Au intrat apoi în scenă GRUPURI DE 

COLINDĂTORI ale Cercurilor ASTRA începând cu Cer-

cul ASTRA „Ioan Pop Reteganul” Sâncel, coordonator 

Pr. Vasile Brumar, vechi colindători ai Blajului, în care 

se resimte originalitatea şi autenticitatea colindelor, în 

care se interferează de minune glasurile celor din grup, 

reliefându-se vocea lui Gheorghe Laţiu şi Ioan (Oacă) 

Frăţilă. 

 
Cercul ASTRA al Colegiului Naţional „I.I. 

Micu Clain” Blaj, coord. prof. Maria Borşan şi părinte-

le Lucian Borşan, o tânără familie plină de credinţă, 

format din tineri liceeni au interpretat colinde specifice 

locului, cu multă dăruire şi har, ceea ce ne face să cre-

dem că vor fi continuatori de nădejde ai colindului stră-

bun. De la Mihalţ au venit colindători Cercului 

ASTRA „Ion Breazu”, coordonator Rareş Bobiţan, un 

iubitor şi slujitor al culturi, care a reuşit în scurt timp să 

formeze un cor bine închegat, care au interpretat colin-

de de o înaltă ţinută artistică, ceea ce ne face să credem 

într-o evoluţie şi mai bună pe viitor. Preotul Ioan Nicoa-

ră de la Mănărade a reuşit să strângă în jurul său un 

grup de elevi şi tineri ai satului, care au colindat cu mult 

elan tineresc, făcând ca colindul strămoşesc să rămână 

autentic, neatins de valurile modernismului. Din zona 

premontană a Apusenilor au venit să ne colinde un 

Grupul de colindători, elevi ai Şcoli gimnaziale 

„DECEBAL” din Cricău, coordonator Anca Stiop, o 

iubitoare de cântec şi frumos, ne-a adus prin colindul 

lor o muzicalitate aparte, tinerească care ne demon-

strează încă odată ca tradiţia colindului are urmaşi de 

nădejde şi dascăli care să-i îndrume cu preţuire. Prima 

seară a fost încheiată apoteotic de grupul de colindători 

ai Cercului ASTRA „Ioan Bianu „Valea Lungă, coord. 

prof. Călina Comşa şi animat de primarul Vasile Puşcă, 

puternic ancorat în activitatea culturală a comunei, care 

ne-au oferit colinde autentice, transmise din generaţie în 

generaţie. 

A doua zi de Duminică, 13 decembrie 2015 a în-

ceput prin Cuvintele de binecuvântare a Pr. Ortodox Dr. 

PETRU PINCA şi Pr. Greco-catolic Dr. ANTON RUS, 

care în alocaţiunile lor au arătat momentele naşteri 

Mântuitorului nostru Isus precum şi rolul şi importanta 

acestuia în viaţa creştinească, a evoluţiei lumi după 

această minune dumnezeiască. Cercul ASTRA al Şcolii 

Gimnaziale „Toma Cocişiu” Blaj, coordonaţi de tânăra 

prof. Andrada Crişan a deschis colindul zilei a doua, in-

terpretând colinde cu mult entuziasm, meritul lor fiind 

acela că s-au străduit să înveţe şi să păstreze cu sfinţenie 

acest tezaur al tradiţiilor populare. Au urcat în scenă co-

C 
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lindători Cercului ASTRA „Aron Cotruş” Cergău Ma-

re, coordonaţi de Aniţă Mărginean şi Maria Mărginean, 

susţinuţi şi de pe scenă, de destoinica şi întreprinzătoa-

rea lor primăriţă Lenuţa Aldea, ceea ce face ca colindul 

lor să răzbată timpul şi timpurile, prin unicitate şi purita-

te lor. 

 
Tânărul profesor teolog Alexandru Mărginean a 

colindat două colinde superbe, specifice locului, în care 

se vede clasa interpretativă şi se aude glasul lui puter-

nic, dar melodios, care conferă acestora originalitate. 

Aşa cum le stă bine unor vedete, a venit şi Grupul de 

colindători din Daneş, jud. Mureş, coordonaţi de prima-

rul-patriot Nicolae Mosora, un adevărat Mecena al zile-

lor noastre, care prin colindele lor (Ce vedere minuna-
tă!, Izbăvire) ne-au răscolit sufletele. Au dovedit-o din 

plin, că într-adevăr aşa este, prin recitalul de excepţie 

susţinut de colindători şi încheierea, într-adevăr magni-

fică, cu tricolorul fluturând pe scenă, care a ridicat efec-

tiv sala în picioare, fiind aplaudaţi la scenă deschisă. 

Colindătorii Cercului ASTRA Cetatea de Baltă, coor-

donaţi de Ioan Olaru, au oferit colinde specifice satului 

lor, pline de semnificaţia Crăciunului, remarcând aici 

portul popular local, purtat cu multă mândrie de doam-

na dr. Cucui şi componenţii grupului. Părintele paroh al 

Bisericii Ortodoxe, Vasile Goga, prin vocea lui barito-

nală şi mlădioasă, a interpretat dumnezeieşte un colind, 

parcă coborât din rai, care a mers direct la sufletul audi-

toriului. Cercul ASTRA „Ion Blăjan” din Roşia de Se-

caş (satul marelui rapsod popular Ion Blăjan şi Purpura, 

satul de suflet al scriitorului Ioan Popa), coordonat de 

Felicia Bogdan, a interpretat cu multă evlavie colinde 

arhaice din Ţara Secaşelor, iar învăţătoarea Cristina 

Burnete, mereu tânără şi inspirată, a evocat, în final, în 

versuri, vestea cea mare a Naşterii lui Isus Hristos. 

De la Cenade, satul marelui scriitor Ion Agârbi-

ceanu, au venit tineri colindători, coordonaţi de preşe-

dintele Cercului ASTRA, prof. Livia Breaz, o certitudi-

ne şi o mărturie vie a continuităţii vieţii la sat, demni 

urmaşi şi continuatori ai obiceiurilor şi tradiţiilor noas-

tre populare. Judeţul Sibiu a fost prezent în festival, 

cum face de câţiva ani buni, cu un Grup de femei, apar-

ţinând Despărţământul ASTRA „Timotei Cipariu” 

Dumbrăveni, coordonat de Rodica Deac, aducând cu 

ei colinde specifice zonei rurale, mostre vii ale tradiţii-

lor populare. Ei au fost însoţiţi de înv. Ioan Irimie – pre-

şedintele Despărţământului, scriitorul Nicolae Suciu, di-

rectorul Liceului, o valoare certă a literaturi române 

contemporane prin lucrările sale publicate şi un sprijini-

tor de nădejde al activităţi culturale din zonă. Tânărul 

preot Ionică Rusan a reuşit să formeze şi închege un 

Grup de colindători din tineretul Protopopiatului Or-

todox Blaj, care a oferit un adevărat regal de colinzi, 

reverberând, prin glasul lor cristalin şi tineresc, îndem-

nul la credinţă, la valorile creştine ale poporului român. 

Din judeţul Mureş au venit de ne-au colindat Grupul 

folcloric „ARINI” din satul Boiu, com. Albeşti, coor-

donat de Ioan Sârbu, un grup falnic şi omogen, în care 

se îmbină frumos glasurile domoale femeieşti cu glasu-

rile puternice ale bărbaţilor, oferind colindelor o aură 

aparte, patriarhală. Seara a fost încheiată de Grupul de 

colindători din Tiur – coordonat de Pr. Dulău senior, 

care ne-a oferit colindul autentic al satului strămoşesc, 

îmbinând armonios glasurile colindătorilor într-o adevă-

rată poveste de seară, cântată pe la casele oamenilor. 

Am remarcat la acest grup, prezenţa insolită a portului 

maramureşan (prin combinaţia de roşu purpuriu şi gal-

ben a cătrinţei), purtat cu mândrie şi făloşenie de tânăra 

preoteasă – originară din Oaş şi fiica sa.  

Gazda festivalului, de atâţia ani buni, a fost fami-

lia Maria şi Gheorghe Zereş din Pănade, care, ca o 

familie statornică de la sat, au recompensat şi acordat 

Diplome de Excelenţă colindătorilor, le-au oferit câte 

un pahar de vin, un colac, o bucată de cozonac şi un 

măr acestor păstrători ai colindului. Prezentarea Festiva-

lului a fost asigurată de Angela Chelaru, deja o prezen-

tatoare de marcă a judeţului nostru, precum şi de tânăra 

şi fermecătoarea Claudia Bogdan – elevă a Colegiului 

Naţional „I.M. Clain”, profil pedagogic, care prin ţinuta 

şi şarmul lor au ţinut mereu auditoriul conectat la pro-

gramul desfăşurat. Toată activitatea administrativă de 

organizare a Festivalului a fost supervizată în cele două 

zile de d-na viceprimar Livia Mureşan, iar echipa con-

dusă de d-l Aldea Toderuţ, ca şi gazde, au răsplătit la fi-

nalul fiecărei reprezentaţii de colinde pe fiecare grup în 

parte, cu bunătăţile cuvenite. Ambianţa sonoră, ilumina-

tul feeric al sălii de spectacol, decorul scenic au fost 

concepute şi realizate cu iscusinţă şi măiestrie de Ovi-

diu Băcioiu şi Sergiu Şolea. 

Parteneri media au fost ZIARUL „UNIREA” şi 

RADIO Blaj, care au promovat, în scris şi audio, Pro-

gramul de desfăşurarea a Festivalului de Colinde, prin 

aceasta invitând publicul amator să participe la această 

manifestare de suflet a românilor. A fost un succes 

această ediţie a Festivalului de Colinde, care ne în-

deamnă să nu uităm Colindul, în care tineri şi vârstnici 

au colindat separat şi laolaltă, ceea ce face să-l preţuim 

şi mai mult, să rămână perpetuu, ca să fie transmis mai 

departe generaţiilor care vin. 

 

Ing. Ioan MIHĂLŢAN  
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BLAJUL ŞI MAREA UNIRE DE LA ALBA IULIA – 1 DECEMBRIE 1918 

 
ea mai mare sărbătoare a poporului român a 

fost aniversată la Blaj aşa cum se cuvine, 

pentru a cinsti eforturile înaintaşilor iluştri, 

care aici, în mica urbe, s-au mobilizat exemplar, ei 

fiind un factor foarte important la desfăşurarea mă-

reţului eveniment, care a avut loc la Alba Iulia în 

data de 1 decembrie 1918. 

În Sala festivă a Primăriei municipiului Blaj 

s-au ţinut o serie de comunicări şi manifestări cultu-

rale, toate de un viu interes. Lucrările au fost coor-

donate de ASTRA – Despărţământul Blaj, care, prin 

preşedinta prof. Silvia Pop, a fost din nou la înălţi-

me. După ce a prezentat personalităţile prezente în 

sală, a invitat-o la cuvânt pe d-na Livia Mureşan, 

viceprimar al mun. Blaj, care aduce salutul d-lui 

primar Gheorghe Valentin Rotar, a dânsei personal 

şi a Consiliului Local Blaj, ca apoi, în numele Pri-

măriei, a vorbit despre importanţa Actului de la 1 

Decembrie 1918, Unirea Transilvaniei cu Ţara Ro-

mânească. În continuare, d-na prof. Silvia Pop a 

vorbit despre importanţa Consiliul Naţional Român 

(C.N.R.) din Blaj privind actul Unirii, despre mobi-

lizarea exemplară a tuturor românilor din arealul ce-

lor două Târnave, pentru a ajunge în data de 1 De-

cembrie la Alba Iulia şi a participa la împlinirea vi-

sului de a scăpa de stăpânirea apăsătoare a unguri-

lor, care au continuat subjugarea Ardealului începu-

tă de către habsburgi.  

D-l lector univ. dr. Anton Rus, a vorbit foarte 

documentat de două personalităţi ale Blajului, cu ro-

luri foarte importante în actul Unirii de la 1918 şi 

anume: episcopul Iuliu Hosu şi vicarul dr. Vasile 

Suciu, preşedintele Consiliul Naţional Român din 

Blaj. Episcopul greco-catolic Iuliu Hosu, membru 

în Marele Sfat Român, din partea Blajului, a fost cel 

care a citit Hotărârea Marii Adunări de la Decem-

brie 1918 de la Alba Iulia, prin care se consfinţeşte 

Unirea Transilvaniei cu Ţara Românească. Tot ep. 

Iuliu Hosu a fost membru al Delegaţiei românilor 

din Transilvania care, împreună cu Vasile Goldiş, 

episcop ortodox Miron Cristea, Alexandru Vai-

da-Voivod şi Caius Brediceanu au dus la Bucureşti 

Actul Unirii Transilvaniei cu Ţara Românească. Dr. 

Vasile Suciu, preşedinte al C.N.R. Blaj, a fost prin-

cipalul mobilizator al românilor din Blaj şi din îm-

prejurimi, care au participat la Actul Unirii de la 1 

Decembrie 1918. Dr. Vasile Suciu, vicepreşedinte, 

a fost, alături de Andrei Bârseanu, care era preşe-

dinte, la sărbătorirea Semicentenarului ASTREI – 

1911, ţinută la Blaj. 

Prof. Ana Hinescu, vicepreşedinte ASTRA 

Blaj şi director onorific al Bibliotecii „Şcoala Arde-

leană” Blaj, prin comunicările domniei sale, încăr-

cate de emoţii la amintirea unor distinse personali-

tăţi participante activ la Actul Uniri, a dat o adevă-

rată lecţie de istorie celor prezenţi. Îmi pare rău că 

nu pot să redau, din lipsă de spaţiu, tot ce a vorbit 

despre: prof. Gavril Precup (1865-1921); prof. Oc-

tavian Prie (1875-1938); av. Ionel Pop (1884-1985); 

dr. acad. Iuliu Haţeganu (1885-1958) şi prof. Ştefan 

Manciulea (1894-1985), toţi membri marcanţi care 

au participat la Actul Unirii de la 1 Decembrie 

1918. 

Înv. Aurelia Mihu, venerabilă doamnă trecută 

de 80 ani, ne-a vorbit, plină de emoţii la amintirea 

acelor vremuri din timpul Unirii, despre satul Lupu, 

preşedintele C.N.R. fiind tatăl dânsei, Alexandru 

Mihu. Iată un crâmpei din discursul dânsei: „Îmi 

amintesc cu multă plăcere cum ne povestea mama 

că a fost la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, cum 

trăgeau clopotele pentru a se aduna lumea, ce urma 

să plece la Marea Adunare de la Alba Iulia, iar Ale-

xandru Mihu, tatăl meu, era în fruntea ei”. E mândră 

că dansul popular „Purtata de pe Târnave din Lupu, 

com. Cergău” a participat la Spectacolul de gală în 

cinstea Marii Adunări de la Alba Iulia. 

Prof. Simona Frâncu, director al Muzeului 

„Augustin Bunea” Blaj, după evocarea Actului Uni-

rii de la Alba Iulia, invită pe toată lumea să viziteze 

Muzeul de Istorie, unde este organizată o Expoziţie 

cu acte şi documente din timpul Marii Adunări de la 

Alba Iulia. 

Elena Mihu, cercetător la Muzeul judeţean de 

Istorie din Tg. Mureş, s-a referit în special la Maria 

Puia (1885-1915), la jertfa acestei înfocate susţină-

toare a Actului Uniri, ea ajungând un simbol, un fel 

de „Ioana D‟Arc a Transilvaniei”. Despre această 

martiră, prea puţin cunoscută, omorâtă de unguri în 

temniţele de la Alba Iulia, o să revin cu un articol 

special, pentru a evoca pe una dintre luptătoarele ca-

re s-au jertfit pentru idealurile de libertate ale popo-

rului român din Transilvania. 

În încheiere, elevii Liceului Tehnologic „Şte-

fan Manciulea” Blaj, sub coordonarea şi instruirea 

prof. dr. Cornelia Nicoară, au prezentat un Moment 

artistic pe un scenariu scris de apreciatul scriitor 

Ioan Mărginean din Alba Iulia, montajul fiind în-

chinat în memoria martirei Maria Puia. A fost un 

spectacol reuşit, redând calvarul prin care a trecut 

tânăra, care a suportat toate anchetele autorităţilor 

din acele vremuri, pentru idealul sfânt de libertate. 

 

Aurel ROMAN 

C 
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CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE  

„OCROTIŢI DE EMINESCU” – EDIŢIA A XVI-A, BLAJ, 30.01.2016 
 

n organizarea Asociaţiunii ASTRA, Des-

părţământul „Timitei Cipariu” Blaj, a 

Primăriei şi Consiliului local Blaj, a Con-

siliului Judeţean Alba şi a Bibliotecii Judeţe-

ne „Lucian Blaga” Alba Iulia, sâmbătă, 30 

ianuarie 2016, începând cu ora 10, la Centrul 

Cultural  „Iacob Mureşianu” din Blaj, a 

avut loc cea de a XVI-a ediţiei a Concursului 

Naţional de Poezie „OCROTIŢI DE 

EMINESCU”, rezervat elevilor de gimnaziu, 

de liceu, cât şi studenţilor. Au fost două secţi-

uni de concurs: creaţie literară şi recitare din 

lirica eminesciană, la care au participat peste o 

sută de concurenţi din judeţele: Alba, Argeş, 

Botoşani, Braşov, Brăila, Bistriţa-Năsăud, 

Cluj, Dâmboviţa, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, 

Mureş, Maramureş, Prahova şi Sibiu. 

Manifestarea a început cu un Colocviu li-

terar, cu tema „150 de ani de la popasul lui 

Eminescu la Blaj”, la care au participat perso-

nalităţi culturale din judeţele Mureş şi Alba. 

Cuvântul de deschidere l-a avut „sufletul 

acestui concurs”, inimoasa profesoară de Lim-

ba şi literatura română, d-na Silvia Pop, cea 

care conduce cu atâta succes şi cu atâta dăruire 

Despărţământul ASTREI „Timotei Cipariu” 

din Blaj. „ Se munceşte şi se scrie în acest 

spaţiu atunci când îl iubeşti pe Eminescu cu 

sens”, a spus, printre altele, domnia sa. Cuvân-

tul de salut al primarului, dl. Gheorghe Valen-

tin Rotar, a fost adus de d-na Livia Mureşan, 

viceprimar.  

Poetul Aurel Pantea, preşedinte al secţi-

unii de creaţie, a spus (spicuiesc câteva rân-

duri): „Sunt de fiecare dată aproape uluit de 

d-na Silvia Pop, de a nu lăsa de izbelişte 

memoria unui mare poet, tutelar în literatu-

ra română”; „Doresc evenimentului un mare 

succes”; „Opera poetică a lui Eminescu are 

nişte latenţe care se adresează fiecărei gene-

raţii”; „Numai rezistând probelor fiecărei 

generaţii de critici se demonstrează că poezia 

lui Eminescu este viabilă”; „În opera lui 

Eminescu se poate descoperi Poetul”; „Emi-

nescu e o conştiinţă modernă”, etc.  

Scriitorul Nicolae Băciuţ şi-a început 

momentul său recitându-şi cea mai recentă poe-

zie proprie, „Grădinar în rai”, ca un preambul 

la munca de grădinărit în memoria lui Emines-

cu. A vorbit apoi despre „drumul iniţiatic” fă-

cut de Eminescu în primăvara anului 1866, de 

la Cernăuţi la Blaj, cu ipotezele diverselor tra-

see, la trecerea munţilor, dar şi cu certitudinile 

trecerii şi popasurilor prin Reghin, Tg.Mureş, 

Târnăveni, ca apoi la 3 iunie să ajungă la Blaj, 

„mica Romă”, denumire ce pare că-i aparţine 

junelui poet. A vorbit şi despre un proiect menit 

a marca cei 150 de ani de la trecerea spre Blaj a 

„haimanalei sănătoase”, cum spunea cu drag 

criticul George Călinescu. Astfel, a vorbit des-

pre intenţia de a organiza o plecare cu o căruţă 

(sau trăsură) din Tg.Mureş (din faţa clădirii fos-

tului han „La Calul Alb”, ce-i vis a vis de hote-

lul Continental) până la Blaj, în care să fie un 

tânăr, în postura lui Eminescu, şi alţii doi, „în-

truchipând” seminariştii Cotta şi Cojocariu, cei 

ce-l luaseră pe poet cu ei, pentru drumul spre 

vestitul oraş ardelean, „cel mai important 

drum al iniţierii, cel în care Eminescu a des-

coperit istoria pe temelia pe care i-a funda-

mentat-o Aron Pumnul”, după cum a spus 

Nicolae Băciuţ. A urmat apoi un foarte expresiv 

recital susţinut de acesta, din lirica eminescia-

nă, dar şi din lirica unor mari poeţi ce au scris 

versuri închinate Eminului Poet, încântând au-

ditoriu cu poeziile: Eminescu n-a existat (M. 

Sorescu), Legământ (Grigore Vieru), dar şi 

Kamadeva, La steaua, Şi dacă..., Se bate mi-

ezul nopţii, S-a stins viaţa falnicei Veneţii, 

Oda (în metru antic), Memento mori.  
Scriitorul şi „omul de radio”, Valentin 

Marica, a vorbit despre „cea mai expresivă 

interpretare din spaţiul nostru”, cu referire la 

o înregistrare făcută de domnia sa cu regretatul 

actor Ovidiu Iuliu Moldovan, recitând „Oda” 

(în metru antic). A mai spus (spicuiesc): 

„Suntem la noua lectură care îl face pe Emi-

nescu din ce în ce mai vast şi mai amplu”; 

„Un eminescolog spunea: Să nu-şi întoarcă 

Eminescu faţa de la noi”; „Sunt prea mulţi 

anti Eminescu care vorbesc de Eminescu an-

tieroul”; „Eminescu ne face să fim însem-

naţi”, etc. 

Poetul şi publicistul Lazăr Lădariu a ci-

tit materialul publicistic intitulat cu un vers din 

poezia „Rugăciune” de Mihai Eminescu, 

„Înalţă-ne, ne mântuie”. A vorbit, de aseme-

nea, de caietele cu culegeri de folclor ale lui 

Î 
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Eminescu, „ce nu s-au bucurat de atenţia cu-

venită”. 

Doctorul chirurg Mircea Frenţiu a vorbit 

despre „Zece comandamente ale lui Mihai 

Eminescu faţă de starea naţiunii române”, 

care reflectă activitatea ziaristică a lui Emines-

cu, pe când lucra la ziarul „Timpul”, arătând 

concepţia poetului despre viaţa socio-politică 

de atunci, dar şi vizionarismul acestuia, cu re-

flectarea cutumelor de atunci până în zilele 

noastre. 

Subsemnatul am vorbit despre drumul 

lui Eminescu pe traseul dintre Tg.Mureş şi Blaj, 

inclusiv cu „motivaţia” acestuia  (ca o supozi-

ţie) de a trece prin Târnăveni  (denumit,pe 

atunci, Diciosânmărtin), pentru a-l întâlni pe 

prefectul „Legiunii de Câmpie”, din armata lui 

Avram Iancu, de la 1848, Vasile Moldovan, o 

veche cunoştiinţă de la Blaj a profesorului Aron 

Pumnul! Am citit, de asemenea, poezia proprie 

„Pe tine, nouă, redă-ne!”. 

A urmat concursul propriu-zis, ale căror rezul-

tate sunt redate în continuare, nu înainte de a 

mai menţiona şi momentul muzical susţinut, în 

afară de concurs, pe scena sălii mari a instituţiei 

de cultură blăjene,  de elevi de la Colegiul „A. 

T. Laurian” Agnita şi Colegiul din Târnă-

veni, dar şi recitalul poetic susţinut de către 

subsemnatul. 
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Rezultatele la Secţiunea CREAŢIE 

[Membri ai juriului: Aurel Pantea (preşedinte), 

Ion Buzaşi, Silvia Pop, Maria-Daniela Pănăzan, 

Claudia Oancea-Raica, Virgil Todeasă]:  

 

I. STUDENŢI ŞI LICEENI 

Marele Premiu: 

Câmpean Maria – Colegiul National Militar „Mihai 

Viteazul” Alba Iulia 

Moldovan Ioana-Ilinca – Palatul Copiilor Bistriţa 

Premiul Special al Juriului: 

Ştefănescu Cristian Emanuel – Universitatea Bucu-

reşti 

Muscalu Ana-Maria – Liceul Teoretic „A. Vlaicu” 

Breaza / Casa de Cultură Ploieşti 

Premiul I: 

Obedea Eduard Nicolae – Colegiul Tehnic „A. T. 

Laurian” Agnita 

Bocşa Maria-Andreea – Universitatea „1 Decem-

brie 1918” Alba Iulia 

Goicea Tudor – Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” 

Sf. Gheorghe 

Premiul al II-lea: 

Mădălina Mardan – Colegiul Naţional „Doamna 

Stanca” Făgăraş 

Alexandra Ionuţa Andrecuţ – Palatul Copiilor Bis-

triţa 

Creţu Cosmin – Colegiul National Militar „Mihai 

Viteazul” Alba Iulia 

Premiul al III-lea: 

Suciu Nicolae – Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” 

Agnita 

Ţigău Diana-Nicoleta – Colegiul Naţional „Jean 

Monnet” Ploieşti 

Morar Paul – Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” 

Aiud 

Simina Bălan – Palatul Copiilor Bistriţa 

Bianca Cojocaru – Colegiul Naţional „I.L. Caragia-

le” / Casa de Cultură Ploieşti 

Menţiuni: 

Dălălău Andrei – Colegiul Naţional „A. P. Ilarian” 

Târgu Mureş 

Iorga Diana-Maria – Colegiul Naţional „Mihai Vi-

teazul” Sf. Gheorghe 

Dobocan Diana – Colegiul Naţional „Emil Racovi-

ţă” Cluj-Napoca 

Costea Mircea – Colegiul National Militar „Mihai 

Viteazul” Alba Iulia 

Denis Lengyel – Liceul Teoretic „Samuil Micu” 

Sărmaşu 

Herţa Dănuţ – Liceul Teoretic „Petru Rareş” Tg. Lă-

puş 

Rinciog Teodora – Colegiul Naţional „I.L. Caragia-

le” / Casa de Cultură Ploieşti 

Premiul Revistei „Vatra Veche” Tg. Mureş: 

Porime Bogdan – Colegiul Naţional „A. P. Ilarian” 

Târgu Mureş 

Premiul Editurii CronoLogia Sibiu: 

Moldovan Ioana-Ilinca – Palatul Copiilor Bistriţa 

Premiul Editurii „Cezara Codruţa Marica” Tg. 

Mureş: 

Clopotaru Roxana Florentina – Grupul Naţional Clu-

bul Victorioşilor Târgovişte 

Premiul Editurii Astra Blaj: 

Pantazi Denisa – Alina – Teoretic „A. Vlaicu” Brea-

za / Casa de Cultură Ploieşti 

Premiul Revistei Astra Blaj: 

Manolescu Andreea Diana – Colegiul Naţional „I.L. 

Caragiale” / Casa de Cultură Ploieşti 

 

II. GIMNAZIU 

Premiul I: 

Vintilă Ioana – Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj 

Găinaru Sebastian – Colegiul Naţional „Vasile Alec-

sandri” Galaţi 

Bunea Teodora – Liceul Teoretic „A. Vlaicu” Breaza 

/ Casa de Cultură Ploieşti 

Premiul al II-lea: 

Turcu Ionuţ – Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia 

Turzii 

Nicula Marco – Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” 

Agnita 

Niculaie Eliza Ana – Colegiul Naţional „I.L. Caragi-

ale” / Casa de Cultură Ploieşti 

Premiul al III-lea: 

Gonda George – Şcoala Gimnazială „Mihai Emines-

cu” Năsăud 

Naşcuţiu Mihai – Palatul Copiilor Bistriţa 

Dragoş Baciu – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba 

Iulia 

Menţiuni: 

Muntean Georgiana Daniela – Colegiul Tehnic „A. 

T. Laurian” Agnita 

Deva Adelina – Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj 

Marina Anca-Iustina – Şcoala Gimnazială Cămăraşu 

Mustea Anda – Şcoala Gimnazială Cătina 

Fleacă Alina – Şcoala Gimnazială Apoldu de Jos 

Premiul special al juriului: 

Muntean Georgiana Daniela - Colegiul Tehnic „A. 

T. Laurian” Agnita 
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Rezultatele la Secţiunea RECITARE DIN 

LIRICA EMINESCIANĂ [Membri ai juriu-

lui: Nicolae Băciuţ (preşedinte liceu), Valentin 

Marica, Lazăr Lădariu şi Răzvan Ducan 

(preşedinte gimnaziu), Ana Hinescu, Carmen 

Simu]: 

 

 
 

I. LICEENI 

Marele Premiu: 
Dumitran Marian – Casa de Cultură Ploieşti 

Ghişiu Andreea – Liceul Teoretic „Petru Rareş” Tg. 

Lăpuş 

Premiul I: 
Mihiş Sarah – Liceul Teoretic „Petru Rareş” Tg. 

Lăpuş 

Pantazi Denisa – Casa de Cultură Ploieşti 

Pataky Iszabella – Colegiul Naţional „I. M. Clain” 

Blaj 

Alexa Raul – Colegiul National Militar „Mihai Vi-

teazul” Alba Iulia 

Premiul al II-lea: 
Someşan Angela – Dumbrăveni 

Pop Răzvan – Liceul Teoretic „Petru Rareş” Tg. 

Lăpuş 

Sanda Sorin – Colegiul National Militar „Mihai Vi-

teazul” Alba Iulia 

Notar Sabina – Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” 

Agnita 

Moldovan Emina – Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduş 

Docolin Cătălin – Liceul Teoretic „Andrei Bârsea-

nu” Târnăveni 

Premiul al III-lea: 
Filip Mădălina – Liceul Teoretic „Petru Rareş” Tg. 

Lăpuş 

Gânţă Andru – Colegiul National Militar „Mihai 

Viteazul” Alba Iulia 

Anton Vlad – Casa de Cultură Ploieşti 

Ciulea Antonia – Colegiul Naţional „I. M. Clain” 

Blaj 

Mihalcea Raluca – Casa de Cultură Ploieşti 

Radu Raluca – Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj 

Sima Alex – Liceul Teoretic „Petru Rareş” Tg. Lă-

puş 

Menţiuni: 
Dimitroglo Vlada – Liceul de Arte „Regina Maria” 

Alba Iulia 

Şipoş Nora – Liceul Tehnologic Dej 

Raţiu Gianina – Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” 

Târnăveni 

Şulea Andrei – Dumbrăveni 

Szabo Timea – Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” 

Târnăveni 

Premiul Editurii „Vatra Veche”: 
Geică Cristina – Colegiul National Militar „Mihai 

Viteazul” Alba Iulia 

Premiul Editurii Astra Blaj: 
Lucaci Mădălina – Liceul Tehnologic Iacobeni 

Premiul Editurii „Cezara Codruţa Marica”: 
Rusu Roxana – Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnă-

veni 

Premiul Revistei „Vatra Veche”: 
Simona Bălan – Palatul Copiilor Bistriţa 

Premiul Bibliotecii Şcoala Ardeleană Blaj: 
Ghiţiu Andreea – Liceul Teoretic „Petru Rareş” Tg. 

Lăpuş 

Premiul Revistei „Astra Blăjeană”: 
Şchiau Răzvan – Liceul Tehnologic „Ştefan Manci-

ulea” Blaj 

Premiul Editurii CronoLogia Sibiu: 
Grosu Alexandra – Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduş 

Premiul Revistei „Discobolul”: 
Barna Ioana – Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj 

Premiul special: grupurilor de recitatori de la Clu-

bul Copiilor Năsăud, Liceul Tehnologic „Timo-

tei Cipariu” Blaj, elevei Trancău Raluca (Cole-

giul Naţional „HCC” Alba Iulia) 

 

II. GIMNAZIU  

Marele Premiu: 
Turdean Diana – Şcoala Gimnazială Cătina 

Premiul Special: 
Socaciu Alexia – Liceul Teoretic „Samuil Micu” 

Sărmaşu 

Lorinczi Francesca-Anamaria – Şcoala Gimnazială 

Nr. 13 Sibiu 

Premiul I: 
Iordache Radu – Grupul Naţional Clubul Victorioşi-

lor Târgovişte 

Cenan Olivia – Şcoala Gimnazială Balda (Sărmaş) 

Premiul al II-lea: 
Moldovan Andreea – Şcoala Gimnazială Cătina 

Cozma Casian – Şcoala Gimnazială „Ioan Vlădu-

ţiu” Luduş 

Moldovan Andreea – Şcoala Gimnazială Cătina 
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Premiul al III-lea: 
Patricia Pop – Liceul Teoretic „Samuil Micu” Săr-

maşu 

Toma Darius – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba 

Iulia 

Menţiuni: 
Elena Molea – Grupul Naţional Clubul Victorioşilor 

Târgovişte 

Valentina Biligan – Şcoala Gimnazială Cătina 

Jucan Codruţa – Liceul Teoretic „Samuil Micu” 

Sărmaşu 

Utiu Alina-Maria – Şcoala Gimnazială Cămăraşu 

Leoaca Maria Cristina – Şcoala Gimnazială Cămă-

raşu 

Premiul Editurii Astra Blaj: 
Varga Maia – Liceul Teoretic „Samuil Micu” Săr-

maşu 

Marina Anca-Iustina – Şcoala Gimnazială Cămăra-

şu 

Premiul Revistei „Astra Blăjeană”:  
Mureşan Ioana – Şcoala Gimnazială Mociu 

 

 

 

 
 

Pentru rezultatele deosebite obţinute la Con-

cursul de creaţie, au mai fost acordate şi alte premii 

din partea unor primari: Geta Irimie – oraş Dum-

brăveni; Lenuţa Aldea – Cergău Mare: Vasile Puşcă 

– Valea Lungă; Frăţilă Ilie – Sâncel şi alţi sponsori: 

jurist Bledea Maria, Asociaţia „Vasile Aron” 

Glogoveţ prin ec. Ioan Şolea; Ioan Brad – Alba Iulia 

etc. 

În încheiere adresăm felicitări sincere organi-

zatorilor, elevilor şi studenţilor concurenţi precum şi 

tuturor celora care au adus sprijinul acestei manifes-

tări culturale. 

Răzvan DUCAN 

Foto: Ioan MIHĂLŢAN  
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CÎMPEAN MARIA-SILVIA –  

O TÂNĂRĂ SPERANŢĂ A POEZIEI ROMÂNEŞTI  
 

umele meu este Cîmpean Maria-Silvia şi 

m-am născut într-un sat de legendă, Păna-

de, dar culmea: mi-am dat seama doar după 

ce am plecat. Şi, chiar dacă dorinţa mea de a mă de-

părta cât mai mult de satul natal şi de a urma o cari-

eră militară a fost puternică, în fiecare zi ard de ne-

răbdare să mă întorc acasă. Am 16 ani şi încă mă 

consider copil. Nu m-am maturizat încă şi nici nu 

vreau, deşi mulţi susţin că am făcut-o. Poate sunt un 

adolescent, deoarece trăiesc atingând apogeul toate 

emoţiile posibile. De cum am ajuns în liceu, Cole-

giul Naţional Militar „Mihai Viteazu” Alba Iulia, 

doamna profesoară de limba română mi-a deschis 

porţile cenaclului şi mi-a întărit pasiunea pentru 

olimpiada de limba română. Eram foarte fericită că 

pot să fac ceea ce iubesc. Am început să scriu încă 

de când eram în clasa a cincea, dar eram un suflet al 

prozei. În liceu am întâlnit poezia, care era în totali-

tate opusul meu, dar încet a devenit un refugiu în 

care mă ascund pentru a scăpa de realitate. În defi-

nitiv proza rămâne alinarea sufletului meu şi îmi do-

resc nespus să ajung să scriu cărţi care se vor regăsi 

pe rafturile bibliotecilor şi librăriilor. Am pus mereu 

suflet în tot ceea ce am făcut şi fac. Familia mi-a 

fost cel mai mare sprijin, iar rădăcinile mele se trag 

din oameni care au iubit întotdeauna lectura. Unchi-

ul Alexandru Brad a reuşit să se întipărească în su-

fletul meu prin minunatele sale poezii şi în final să 

mă facă să împletesc poezia cu proza într-o realitate 

presărată cu multe războaie. 

Sunt câştigătoarea Marelui Premiu de Creaţie 

al Concursului „Ocrotiţi de Eminescu” – ediţia 

2016, organizat de ASTRA, Despărţământul „Ti-

motei Cipariu”, Blaj. 

 

Teroriştii vârstelor 
 

Ne întoarcem din copii cuminţi 

În terorişti ai propriilor senzaţii, 

Căci de-am fi seci acum 

Morţi vom fi mai târziu. 

 

Ne grăbim să prindem timpul, 

Dar ne trage cu el în jos, 

Ne loveşte. Cum să mai fim copii 

Când poate nici n-am fost? 

 

Ne pierdem în emoţii, 

Tragice cugetări 

Şi plângem disperaţi 

Lipsiţi de alinări. 

 

Doi paşi grăbiţi... 

O palidă privire  

Copil străin de lume  

Iubit doar de-a sa lună.  

 

Ochii 
 
Credeam că poate odată 

Voi iubi privirile... 

Privirile acelor miliarde de suflete 

Care, de fapt sunt infinite. 

 

Credeam că nu o să zâmbesc 

La fiecare oglindă 

Galbenă, verde, albastră sau neagră. 

Din care se scurg vise. 

 

Dar de ce aş fi crezut asta? 

M-am pierdut în fiecare 

Şi fiecare s-au pierdut 

Privind la mine. 

 

Erau doar sticle goale 

În realitate fără vreo culoare.  

Eram doar eu reflectată în toate 

Le-am spart, căci m-am temut. 

 

 

Ascunzătoare 
 

Mi-am suspendat ghetele în pod, 

Dar n-am să-ţi spun unde.  

Poate acasă sau într-un loc stingher 

De ce ai vrea să afli? 

 

M-am îndrăgostit de pământ 

Şi-am dorit să ne simţim unul pe altul 

Am cutreierat desculţă 

De ce m-ai despărţi de el? 

 

Nu căuta să le găseşti 

N-o să mă-ntorc 

M-am legat de praful negru, 

Iar el m-a luat în braţe. 

 

 

N 
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MĂDĂLINA MARDAN 
 

 
 

u volumul de poeme „Descompunerea-n 

cuvinte” apărut în anul 2015, volum care 

Mădălina Mardan i-a adus Marele Premiu 

„Nichita Stănescu” acordat de revista „Gând Româ-

nesc” şi editura „Gens Latina” din Alba Iulia la 

concursul organizat în colaborare cu revista 

„Apollon” şi Societatea culturală cu acelaşi nume 

din Urziceni, în colaborare cu Asociaţia culturală 

„Gând Românesc, Gând European” Alba Iulia, a in-

trat în lumea fascinantă a cuvintelor. 

Poezia ei nu izvorăşte dintr-o filosofie, dar, în 

expresiile cele mai pregnante, ea dovedeşte o ne-

contenită frământare a minţii, ceea ce conferă versu-

rilor sale o tonalitate gravă şi cu un ton aparte, o ex-

plicaţie a conflictelor sale lăuntrice, o presiune asu-

pra acestor conflicte care ţâşnesc în strofe poetice 

frumoase, nu înainte de ale controla la vama minţii.  

Recentul premiu doi, obţinut la concursul or-

ganizat de „Astra” Blaj sub genericul „Ocrotiţi de 

Eminescu” confirmă talentul viguros al acestei tine-

re eleve încă pe băncile liceului „Doamna Stanca” 

din Făgăraş. 

Suntem convinşi că atât Claudiu Ştefănescu 

un alt tânăr poet premiat şi publicat de revista 

„Gând Românesc”, cât şi Mădălina Mardan vor de-

veni nume importante, lansate de revista albaiulia-

nă, în poezia noastră contemporană.  

 
Virgil Şerbu CISTEIANU 

 

 

Pictează-mă 

 

Tac! 

 

Mă duc în pustiu  

În elegia anunţată  

Pictează-mă ca un vis trezit la viaţă, 

cu mâinile pline, 

cu maci de câmp  

îmbujoraţi în palma mea, 

cu petale... 

 

se despică 

una câte una din, 

bălaiul par creţuliu 

şi se despică uşor 

una câte una  

alunecă  

ca pămătuful pe papir 

scapă pe pleoape  

pe buze, 

în palme  

pentru că fiecare  

are un diferit basm. 

 

Şi apoi du-mă în centrul liric 

cu zâmbetul sinistru 

uitat de tine  

în ploaia noastră dulce  

cu stropi mari şi sensibili  

îndreptaţi spre „nu ştiu”  

din câmpul aruncat  

în priviri, 

în cuvinte  

aruncate-n doruri sudate  

pe îngeraşi de săpun 

uzi de ploi 

dulci ca mierea  

dorite de noi. 

Picătură  

una câte una  

pictată de tine  

dorită de noi 

pictate cu arome aromate  

de simţuri îmbălsămate. 

 

Aievea mă priveşti  

şi corectezi uşor  

cu gingaşe atingeri  

împrospătate cu de toate  

cu poveşti,  

călimară cu foi  

rupte din cărţile prăfuite  

din raftul tău preferat. 

 

 

 

 

C 
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Meditaţie 

 

Mereu... doar versuri, muzică  

natura şi-un zâmbet  

devin... 

adevăr, 

şi adevăr, probabil din nou adevăr 

şi apoi e poveste  

nenumărate gânduri şi amintiri  

ţi-aminteşti de ele 

legat la ochi 

şi ai vrea să pleci cu trenul fără nume  

să te legi de un pastel  

să te desprinzi dintr-o celulă  

să adii blând pe un apus  

să priveşti tot  

Şi apoi? 

- Ce faci?  

De plecat nu poţi 

să mergi înainte ţi-e greu dar.. dar poţi! 

Şi chiar dacă cunoşti pierderea  

de noi înşine  

accidentaţi recent  

de tine, de mine  

ai plecat cu trenul de pregătire  

şi roşul dulce de la tine  

a fost foaia pe care ai scris tot. 

 

 

Nori de riduri 

 

Raze blânde cu lacrimi 

Şi fum în faţa mea  

Se zdrobesc ca lumea  

 

În jurul meu e numai fum  

Dar îţi simt stropul de parfum 

Sub un cer înstelat de lună luminat 

Mi-se desprinde o lacrimă şi m-am contaminat 

 

Sunt determinată, nu ştiu ce mă aşteaptă 

M-am hotărât să plec doar cu o geantă 

Sechestrez constelaţia şi lumina sufletului  

Zbor o dată cu vuietul vântului 

 

Nu ştiu unde sunt  

Cerul e despicat  

Mergând încet, m-am aplecat 

Şi-am găsit un inel  

Lângă mine era un colonel  

L-am înapoiat şi-am plecat. 

 

Aşternut de pleoape  

 

Cum să visez? 

Ce să visez? 

Balade moarte? 

Statui îngheţate? 

doar cu lumina  

făţarnică pot 

doar cu suferinţa păcatului 

aş vrea să trăiesc  

lângă amfora de lângă fântână 

să cad lin ca o petală 

în negrul adânc 

să observ comodele stele  

viu colorate  

dar în mine stinse  

ca o lanternă în întuneric 

dar cad ca o petală 

şi nu ştiu unde  

ajung în lumea paşilor pierduţi,  

să-i urmăresc,  

să mă regăsesc în natură,  

să fug grăbită, 

în timpul fără viaţă, dar fug.., 

fug departe.., 

departe... 

 

 

Muzica din vid  

 

La scară, 

jos,  

e iubirea  

E în stare cosmos în stare efemeră 

Nimic nu e ceea ce pare  

Ninge cu atât de multe speranţe  

Şi totuşi trăieşte în frig 

S-a născut  

în frigul cuvintelor orbite  

Îngheţate în suflet  

nedesluşite de tine  

îngerul vieţii mele  

întâlnit  

în inocenţa infantilă 

în jocul cuvintelor, 

dar oricând te-aş fi întâlnit  

degeaba, 

că tot aş fi murit. 
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NĂSĂUDUL ŞI BLAJUL  – UNITE PRIN EMINESCU  

 
ând spui Blaj, spui – vatră de cultură şi civi-

lizaţie românească, aşa cum şi Năsăudul es-

te. 

Sunt două oraşe ardelene în care Şcoala Ro-

mânească a dat cei mai de seamă oameni situaţi în 

centrul vieţii culturale şi spirituale a ţării. 

Sunt două oraşe în care a reînviat Asociaţiu-

nea Transilvană pentru Literatura 

Română şi Cultura Poporului Ro-

mân – ASTRA, începând cu anul 

1990, după o întrerupere abuzivă în 

1948. 

Astăzi, Despărţământul Astra 

Blaj şi Năsăud sunt printre cele mai 

apreciate despărţăminte din ţară, un-

de CULTURA este la ea acasă. 

Printre numeroasele obiective 

ce le caracterizează activitatea, au în 

preocupare şi stimularea şi ajutarea 

tinerei generaţii, (elevi, studenţi 

etc.), să se afirme, să-şi pună în va-

loare talentul în ale creaţiei, scrisului 

şi poeziei, îmbogăţind şi înfrumuse-

ţând cultura – viaţa tuturor! 

Despărţământul Astra „Timo-
tei Cipariu” Blaj – preşed. prof. Silvia Pop – un 

excelent om de cultură, un astrist model în tot ceea 

ce face, cu iniţiative deosebite în promovarea cultu-

rii româneşti, în data de 30 ianuarie 2016, a organi-

zat împreună cu Primăria Municipiului Blaj, Consi-

liul Local Blaj, Consiliul Judeţean Alba şi Bibliote-

ca „L. Blaga” Alba, ediţia XVI-a Concursului Naţi-

onal de Poezie „OCROTIŢI DE EMINESCU”, 
concurs la care au participat elevi şi studenţi din 21 

de judeţe din ţară şi din Republica Moldova. 

Concursul a fost organizat pe două secţiuni: 

Creaţie şi Recitare. 

La început a fost susţinut Colocviul Literar, la 

care au participat 9 membrii ai Uniunii Scriitorilor 

din România, Filialele: Alba – Hunedoara, Mureş, 

Cluj, Sibiu, unii dintre ei au făcut parte din juriu. 

Moderatori: prof. Silvia Pop, preşed. Despăr-

ţământului Astra Blaj şi scriitorul Nicolae Băciuţ. 

 La acest concurs pentru prima dată a partici-

pat şi Despărţământul Năsăud – preşed. Ioan Seni, 

prin Cercul Astra oraş – preşed. Floarea Pleş, care 

în baza Protocolului de colaborare cu – Clubul Co-

piilor din Năsăud, dir.prof. Dorina Buia au hotărât 

selecţionarea elevilor şi prezentarea la concurs, fără 

pretenţii de câştig, doar bucuria de a participa la un 

asemenea concurs din care să tragă învăţăminte, să 

câştige experienţă. 

Oboseala, teama, emoţiile copiilor au dispărut 

treptat, reuşind în final să fie încununaţi de succes, 

astfel şase copii au reprezentat Nă-

săudul:  

 La Secţiunea Creaţie, 

Gonda Bogdan, elev în clasa VI-a, a 

obţinut premiul III. 

 La Secţiunea Recitare, 

elevii de clasa IX-a, de la Colegiul 

Naţional „George Coşbuc”, Bianca 

Pop, Orlando Buhai, Alex 

Afrenţoaie, David Gonda, Florin 

Fetinca, la care s-a alăturat şi 

Bogdan de la creaţie, au primit 

Premiul Special al juriului, care 

s-a acordat grupului de elevi, 

recitatori de la Clubul Copiilor din 

Năsăud. 

Momentul liric pregătit de 

elevii năsăudeni a fost o surpriză, a 

evidenţiat faptul că Eminescu mai trăieşte încă, că 

poate fi un analist critic al zilelor noastre, un co-

mentator contemporan al nostru dat fiind faptul că 

„Vreme trece, vreme vine / toate-s vechi şi nouă 
toate / ce e rău şi ce e bine / tu te-ntreabă şi 
socoate”. 

Versurile poeziei „Glossă” au fost intercalate 

cu articole sugestive din presa recentă precum „Di-
lema Veche”, „Evenimetul zilei”, „Caţavencii”, 
„România Literară”, „Capital” şi „Adevărul de 
Weekend”. 

Aşadar, Eminescu a fost adus în realitatea zi-

lelor noastre prin evenimentele politice şi culturale a 

vremii noastre, ca de exemplu în „Dilema Veche” 
care remarcă în articolul „Noul deţinut politic” 
faptul că s-a născut idea fină de haiduc contemporan 

care la închisoare fiind „lipeşte bancnote pe frun-

ţile unor domni onorabili din spaţiul academic” 
iar conform versurilor lui Eminescu, previziunea es-

te: Nu spera când vezi mişeii / La izbândă făcând 
punte!/ Te-or întrece nătărăii / De ai fi cu stea în 
frunte/ ş.a.m.d. 

C 
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În concluzie, participarea la acest important 

festival se datorează ajutorului primit de Clubul 

Copiilor din partea Astrei Năsăudene şi a Primă-

riei oraşului Năsăud – Mircea Romocea, care au 

susţinut această activitate. 

De asemenea, graţie doamnei Floarea Pleş 

– care a insistat pentru participarea elevilor la 

concurs, a însoţit grupul de elevi la Blaj, acolo 

unde domnia sa este cunoscută prin activitatea 

astristră ce o desfăşoară la Năsăud.  

D-na Floarea Pleş a introdus grupul năsău-

dean într-un mediu cultural-literar la un nivel 

înalt, neavând până acum acest privilegiu.  

La întoarcerea spre casă, a înlesnit oprirea 

grupului la Dej, unde Despărţământul Astra, 

preşed. ec. dr. Radu Gavrilă, a organizat o întâlni-

re de suflet, o întâlnire elegantă cu muzică şi dans, 

unde printre astriştii dejeni erau invitaţi şi astrişti 

din Năsăud şi Beclean, o întâlnire a prieteniei şi 

respect reciproc, care numai prin Astra se poate rea-

liza. 

Copiii au fost încântaţi de frumuseţea şi ele-

ganţa văzută, de modul cum au fost primiţi, cu 

aplauze de oameni mari, de astrişti, realizând că 

sunt băgaţi în seamă şi că trebuie să se pregătească 

şi mai bine pe tărâm cultural-literar. Au prezentat 

programul de poezie şi la Dej. 

Domnul Radu Gavrilă şi soţia Mariana au 

oferit copiilor veniţi de la Blaj, servirea mesei, care 

a fost foarte bine venită, un gest de omenie, un gest 

părintesc, pentru care au primit mulţumirile de ri-

goare. 

Copiii şi-au revenit din emoţii, au fost parcă 

într-o excursie din care au tras multe învăţăminte. 

Floarea PLEŞ  

 

 

CONCURSUL DE POEZIE ŞI CÂNTEC „LUCEAFĂRUL STRĂLUCEŞTE ŞI 

LA BIIA”, EDIŢIA A X-A 
 

e Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie 2016, în 

localitatea Biia, judeţul Alba, a avut loc Con-

cursul de poezie şi cântec „Luceafărul strălu-

ceşte şi la Biia”, ediţia a X-a.  

“...sfântul tânăr coborât dintr-o Icoană veche” 

(v. I.L. Caragiale) a fost sărbătorit la Biia, la împlini-

rea a 166 de ani de la naşterea sa, de către: elevi, cadre 

didactice, ţărani, membrii ai Cercurilor ASTRA din 

zona Blaj; organizatorii fiind: Asociaţia „Fiii satului 

Biia”, Fundaţia „Ioan Sălcudean” şi Cercul ASTRA 

„Ion Bianu” Biia. 

Elevii şcolilor gimnaziale: Şcoala gimnazială 

„Gheorghe Dancu” Biia – coordonatori: prof. Mariana 

Felicia Costea, prof. Luciana Dancu; Şcoala gimnazia-

lă „Toma Cocişiu” Blaj – coordonatori: dir. Alina Du-

lău, prof.dr. Diana Tocaciu, Şcoala gimnazială Sânmi-

clăuş – prof. Crişan Daniela, prof. Căpâlnean Viviana 

şi Şcoala gimnazială Şona – coordonatori: dir. Matei 

Rovin, prof. Aldea Ana Maria, participanţi la concurs 

au primit: diplome, din partea „Cercului ASTRA „Ion 

Bianu” Biia– preşedinte, prof. Maria Suciu, cărţi, din 

partea Fundaţiei „Ioan Sălcudean” – preşedinte, Nico-

lae Sabău şi o frumoasă sumă de bani, din partea Aso-

ciaţiei „Fiii satului Biia” – preşedinte, Ioan Biianu. 

Elevii, cu mari emoţii, au recitat şi au cântat pe 

versurile „zeului tânăr, frumos şi blând”, aşa cum îl 

numea Alexandru Vlahuţă pe Mihai Eminescu. 

 
Evenimentul cultural s-a desfăşurat într-un me-

diu care ne-a permis să ne apropiem mai mult de 
„omul deplin al culturii româneşti”, Mihai Eminescu, 

la Biblioteca Fundaţiei „Ioan Sălcudean”. După urarea 
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de bun venit adresată celor prezenţi, de către preşedin-

tele Fundaţiei „Ioan Sălcudean”, preotul paroh, Lucian 

Feşteu, a binecuvântat evenimentul cultural printr-o 

rugăciune adresată bunului Dumnezei şi Împărătesei 

Cerului, Fecioara Maria, pe care Eminescu o chema ca 

protectoare a neamului românesc:  

 
 „Crăiasă, alegându-te / Îngenunchem, 

rugându-te: /Înalţă-ne, ne mântuie /Din valul ce ne 

bântuie;/ Fii scut de întărire /Şi zid de mântuire, 

/Privirea-ţi adorată /Asupra-ne coboară /O, maică prea 

curată / Şi pururea fecioară, Marie!”  

 

 
Prof. Maria Suciu, preşedinta Cercului ASTRA 

„Ion Bianu” Biia, a urat tuturor „La mulţi ani” şi bun 

venit la cea de-a X-a ediţie a Concursului de poezie şi 

cântec „Luceafărul străluceşte şi la Biia”. Apoi a vor-

bit despre „Românul Absolut”, marele patriot şi iubi-

tor al istoriei neamului, despre titanica activitate cultu-

rală, politico-socială şi istorică a lui Eminescu. A pre-

zentat câteva gânduri frumoase ale unor personalităţi 

româneşti despre Mihai Eminescu, precum şi câteva 

cuvinte de învăţătură ale poetului naţional, valabile în 

orice timp: 

„Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cul-
tura lui, nicicând.” „Nivelul culturii generale a naţiei 
nu-l poate ridica nimeni cu umărul, timpul şi munca 
umplu neajunsurile!” (Mihai Eminescu). 

Au mai vorbit despre viaţa, opera lui Mihai 

Eminescu: prof. Silvia Pop – preşedinte al Asociaţiunii 

ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, prof. 

Ana Hinescu – vicepreşedinte al Asociaţiunii ASTRA 

Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, ing. Florin 

Mărginean – vicepreşedinte al Asociaţiei „Fiii satului 

Biia”, înv. Orian Mărioara – Asociaţia „Fraţii Brad” 

din Pănade, prof. Alina Dulău – director al Şcolii gim-

naziale „Toma Cocişiu” Blaj, prof. Diana Tocaciu Is-

trate– Şcoala gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj, prof. 

Matei Rovin – director al Şcolii gimnaziale Şona, rap-

sodul popular Gheorghe Zereş – Cercul ASTRA „Ti-

motei Cipariu” Pănade; bibliotecara Crişan Lucia – 

Biblioteca comunală Şona, preotul paroh Lucian 

Feşteu – Biserica Ortodoxă Biia, iar poeta populară 

Eleonora Ignat a emoţionat publicul cu două poezii 

patriotice din repertoriul propriu, recitate cu pasiune şi 

mult har. 

 
Au fost prezenţi şi alţi membri ai Cercurilor 

ASTRA: prof. Marioara Pop, ing. Grigore Pop – vice-

preşedinte al Cercului ASTRA „Ion Bianu” Biia; prof. 

Ioan Pop, ing. Ioan Mihălţan şi soţia – membri ai Aso-

ciaţiunii ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” 

Blaj, Maria Zereş – preşedinte al Cercului „Timotei 

Cipariu” Pănade; Elena Burja – meşter popular, coor-

donator al Clasei de ţesut şi cusut tradiţional – Biia; 

Vasile Burja – consilier local; prof. Carmen Dulău – 

Şcoala gimnazială „Gheorghe Dancu” Biia;, Floare 

Groza, Floare Ignat; gazdele evenimentului: ing. Nico-

lae Sabău şi soţia, Emanuela Sabău, ing. Ioan Sabău şi 

soţia, Maria Sabău, Ana Petric şi soţul; Sanda Haţegan 

– membri ai Fundaţiei „Ioan Sălcudean”.  

Omagierea „evanghelistul nostru”, cum spu-

nea Tudor Arghezi, la 166 de ani de la naştere, la a X–

a ediţie a Concursului de poezie şi cântec „Luceafărul 

străluceşte şi la Biia”, ne–a dovedit încă o dată că, aşa 

cum scria Adrian Păunescu în poezia „Dor de Emi-

nescu: Pe pământul vechii Dacii/ Când mai mare, când 
mai mic/ Dacă n-ar fi Eminescu/ Viaţa nu ne-ar fi 
nimic/ El Moldovei îi e fiul/ Şi Munteniei nepot/ 
L-a-nfiat întreg Ardealul/ Eminescu-i peste tot/ Într-o 
lume relativă/ Mai avem un nume sfânt/ Eminescu-i 
România/ Tăinuită în cuvânt”. 

 

Prof. Maria SUCIU 
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ARON COTRUŞ, LA CERGĂU 

 
u demult au avut loc la Cergău colocviile 

anuale de literatură Aron Cotruş, ajunse la 

a XVI-a ediţie. Ca de fiecare dată, chipul 

marelui poet „desţărat”, după cum e cunoscut în li-

teratura noastră, este adus în atenţia celor prezenţi, 

şi nu numai, momente ale vieţii şi aspecte ale ope-

rei, multe dintre ele inedite, fiind supuse atenţiei au-

ditorului de către cercetători şi oameni avizaţi ai fe-

nomenului literar.  

Lucrările colocviilor au fost deschise de prof. 

Ioan Mărginean, preşedintele Cercului Astra Cergău 

Mare, urmat fiind de un cuvânt de bun venit al 

Doamnei Lenuţa Aldea, primarul comunei şi de un 

moment liric Aron Cotruş, realizat de elevii şcolii 

gimnaziale Aron Cotruş din localitate, moment ad-

mirabil pregătit de prof. Codruţa Petrinca şi Melania 

Nicoară. Toate petrecându-se într-un Cămin Cultu-

ral modernizat, dotat cu de toate, oferind condiţii 

dintre cele mai bune manifestărilor de orice fel. 

Coordonate de prof. Silvia Pop, neostenita 

preşedintă a Despărţământului Timotei Cipariu Blaj 

al Astrei, colocviile propriu-zise sunt deschise de 

poetul Ion Mărgineanu, care cu înflăcărarea-i bine 

cunoscută, evocă momente ale resurecţiei poetului, 

şi la nivel naţional, dar mai cu seamă la nivel local 

şi judeţean, în acest sens critici şi istorici literari ai 

locului unindu-şi forţele în redescoperirea şi repune-

rea în circuitul de valori ale literaturii române a unui 

poet şi a operei sale, scoţând în evidenţă contribuţii-

le unor personalităţi precum Mircea Cenuşă, Vasile 

Copilu-Chiatră, prof. univ. dr. Ion Buzaşi, dar şi a 

sa personal. Şi tot Domnia Sa aduce vestea reluării 

demersurilor pentru repatrierea osemintelor sale din 

America. Un semn de preţuire şi respect al neamu-

lui şi nu doar al nostru, cei ai locului! Acum la cei 

125 de ani de la naştere! 

Momentul central al manifestării a fost con-

sacrat expunerii prof. univ. dr. Ion Buzaşi cu parale-

la Aron Cotruş şi Ştefan Baciu – doi poeţi ai exilu-
lui românesc. Paralelă admirabil realizată, dovedind 

ca de fiecare dată meticulozitatea pregătirii, seriozi-

tate cu care Profesorul abordează subiectul pus în 

discuţie, fie că aceasta se petrece într-un important 

centru cultural, fie undeva unde posibilităţile şi au-

ditoriul sunt mai modeste. Demn de remarcat: res-

pectul pentru auditoriul ce-l are înaintea sa, prin 

aceasta respectându-se pe sine însuşi. Vrednic de 

toată lauda o asemenea abordare şi atitudine! 

La rândul lui, economistul Dumitru Borţan, 

vicepreşedinte al Astrei, pe baza unor documente 

inedite, aduce noi date din viaţa lui Aron Cotruş ca 

diplomat la Varşovia. O muncă stăruitoare, încărca-

tă de acribie, o muncă tenace şi consecventă de cer-

cetare a arhivelor! Iarăşi demnă de subliniat! 

În intervenţiile lor, prof. Ioan Popa evocă un 

moment din viaţa poetului, reîntors în ţară, şi, im-

plicit, la Lupu, de la Varşovia, într-o scurtă vizită la 

ai săi. 

Prin miniexpoziţia realizată de Prof. Ana 

Hinescu, cu hărnicia şi priceperea binecunoscute, 

aduce mărturii şi date interesante consemnate în 

cărţi şi documente, avataruri ale exilului său, forţat 

să-l accepte în vâltoarea evenimentelor de după 

Război. 

Contribuţii şi intervenţii au mai avut doamna 

Mioara Pop, directoarea Bibliotecii Judeţene Lucian 
Blaga din Alba Iulia privind contribuţia instituţiei 

Domniei Sale la o mai bună cunoaştere a operei şi a 

omului, prin acţiunile organizate, dar şi prin editarea 

multor cărţi ale poetului şi despre poetul Aron Co-

truş.  

Domnul economist Ioan Şolea, admirator al 

poetului încă de la cele dintâi semne ale reapariţiei 

pe tărâm literar, prin anii 80 ai veacului trecut, prof. 

Călina Comşa, cu preţuirea şi respectul ce le poartă 

poetului, domnul Ioan Brad, cunoscător al unuia din 

fraţii poetului, trăitor la Blaj, doamna prof. Despina 

Stanciu, cu pertinente consideraţii asupra operei lui 

Aron Cotruş, cu toţii şi-au arătat aprecierea faţă de 

poet, dar şi faţă de manifestare în sine, ca una de 

plină de seriozitate, de un bun şi înalt nivel ştiinţific.  

Au mai fost prezenţi: Ioan Pop, director eco-

nomic al Despărţământului, ing. Aurora Buzaşi, 

primari ai comunelor învecinate, Ilie Neamţu (cu 

soţia) de la Cenade, Vasile Puşcă de la Valea Lun-

gă, fostul primar al comunei Cergău Gheorghe 

Avram (în vremea căruia s-a dezvelit bustul poetu-

lui la Lupu), precum şi oameni ai condeiului: Dorin 

Oaidă, Veronica Oşorheianu, realizatorul bustului 

lui Aron Cotruş de la Alba Iulia, sculptorul Romi 

Adam cu soţia, prof. Vali Adam, cu toţii veniţi de la 

Alba Iulia. Şi alături lor, preşedinţi ai unor cercuri 

Astra: Maria Zereş din Pănade, Livia Breaz de la 

Cenade, Călina Comşa de la Valea Lungă. 

Un moment aparte l-a constituit prezentarea 

albumului Meşteri populari de pe Târnave şi Secaş, 
al cărui autor, ing. Ioan Mihălţan, s-a bucurat de 

aprecierea tuturor. Muncă asiduă de ani şi ani, sate 

cercetate la pas, biografii bine conturate, ilustraţii de 

ţinută, toate definesc o carte-album demnă de apre-

ciat. 

Momentul artistic din final – realizat cu artişti 

ai locului, cântăreţul Al. Mărginean, echipa de dan-

suri a elevilor instruită de prof. Florin Vasinc, şi de 

N 



Astra blăjeană, nr. 1 (78), martie 2016 

 

62 

mai departe, rapsodul Gh. Zereş din Pănade – a în-

cheiat apoteotic o manifestare pe potriva şi măsura 

poetului Aron Cotruş. Nu trebuie scăpată din vedere 

nici agapa astristă ce a încălzit inimi şi-a apropiat 

sufleteşte pe toţi cei prezenţi. Bravo tuturor celor ce 

i-au stat aproape doamnei primar de-a lungul între-

gii manifestări, din toate satele comunei şi de peste 

tot, primărie, şcoală ş.a.! 

Aş încheia rândurile de faţă, cu un moment 

mai puţin cunoscut din viaţa poetului (evocat şi în 

cadrul Colocviilor). Cel puţin de către mare parte a 

cititorilor. Cu precizarea că relatarea mea are ca sur-

să a informaţiei un om, ca rudenie, apropiat poetu-

lui. Este vorba de autorul cărţii De la Cergău Mic la 
Blaj şi mai departe…, inginerul Petru Sechel, origi-

nar din Cergăul Mic, un nepot de văr al poetului. Şi 

asta pornind de la faptul că bunicul inginerului fuse-

se frate cu mama lui Cotruş, Ana Isailă. 

În vremea când lucra la Varşovia ca ataşat de 

presă, într-una din reîntoarcerile în ţară, Aron Co-

truş găsi cu cale să se arunce şi până acasă, la Lupu. 

Nu se putea ca el, om al pământului şi al gliei stră-

bune, să nu şi-i vadă pe ai săi de acasă. Pe ai lui, dar 

şi locurile copilăriei. Plecările marcându-l de fiecare 

dată: O plecările, plecările, plecările/ din toate por-
turile şi din toate gările,/ pe toate mările, spre toate 
depărtările,/spre toate ţintele şi aşteptările,/ spre 
marginile lumilor şi ale gândului spre marginile su-
fletului meu – flămândului... (O, plecările, plecări-
le...)  

Era acum om mare, recunoscut ca diplomat şi 

poet, pătruns de spiritul ardeleanului revoltat şi re-

vendicativ în opoziţie cu poezia pătimirii noastre a 

lui Octavian Goga. 

Venise, aşadar, la Lupu. La unchiul Isailă. 

Om de vază în sat, unchiul fusese multă vreme pri-

mar, vreo 12 ani, în casa sa poposind nu de puţine 

ori oameni importanţi, oameni de vază ai vremii. 

Tocmai de aceea pivniţa sa era dotată cu de toate. 

Prima, de bună seamă, vinul. Vin bun de Târnave. 

Şi nu doar un soi, ci totdeauna de la două, trei soiuri 

în sus. Aşa cum îi şede bine unui gospodar. 

Era o duminică frumoasă de vară – îmi relata 

inginerul Petru Sechel, bun evocator al locurilor şi 

oamenilor din vremea copilăriei şi de mai apoi, pe-

trecută la Cergău Mic, el făcând asta cu mult suflet 

şi în cartea De la Cergău Mic la Blaj şi mai depar-
te…, apărută cu mai mulţi ani în urmă. Trecurăm 
dealul, de la Cergău Mic – unde mama fusese mări-
tată, la Lupu, la neamuri. Bunicul ne primi ca tot-
deauna cu inima deschisă. Dacă făcea asta cu toţi 
ceilalţi oaspeţi, mama şi nepotul se puteau bucura 

de un altfel de tratament? Surpriză însă! Un oaspete 
de seamă la casa lor. Poetul Aron Cotruş, unchiul 
bun al mamei.  

Întâlnire emoţionantă după ani! Un bărbat vo-
inic, bine clădit, îmbrăcat elegant, aşa cum se cuvi-
ne unuia de rangul său. Şi cum îi plăcea să se poarte 
totdeauna. Avea în laviţa bunicului multe cămăşi. 
Cămăşi scumpe de mătase, puse la păstrat întinse şi 
nu împăturite, „să nu se taie la îndoitură”, după cum 
zicea el. 

Se grăbeau. Erau pregătiţi de biserică şi n-ar 
fi vrut să-ntârzie prea mult. 

După slujbă revin în casa bunicului. Dar nu 
veniseră cu mâna goală. Aduseseră cu ei şi pe 
Leonuţ, cantorul bisericii, un cântăreţ desăvârşit, cu 
o voce dumnezeiască şi o desagă de cântece în re-
pertoriu. De menţionat că la vremea ceea doar aşa 
oameni susţineau viaţa cultural-artistică a satului. 
De aceea ei constituiau o adevărată comoară. Care 
merita şi trebuia preţuită. Venise şi popa, şi fratele 
poetului Romul, dascăl în sat, cu studii în drept, dar 
care locuia în nişte condiţii mai mult decât precare. 
Mde, firi şi firi! 

Petrecuseră de mama focului. Ca la o reîntâl-
nire după ani… Leonuţ îşi deşertă şi de astă dată 
toată priceperea meşteşugului său. De neîntrecut! 
Stimulat şi de vinul moşului, dar şi de prezenţa unui 
aşa om. 

Eu cu mama şi cu alte neamuri nu ne-am 
amestecat în petrecerea cea mare. Stăteam în tindă 
de unde urmăream ce se petrece în casa dinainte. 
Era prea mare omul ca să i te aşezi deodată alături. 
Bunul simţ ardelenesc funcţiona pe atunci după cu-
viinţă! Vinul curgea, bucatele asemenea şi voia bu-
nă sporea. 

Ne pregăteam de plecare. Să ne întoarcem 
acasă. Bunicul, văzând că se precipită lucrurile în 
tindă, luă pe nepot, adică pe Aron, şi veniseră la noi. 
„Ea e Ană, fata noastră măritată la Cergău Mic, iar 
el e băiatul ei şi nepotul nostru!”, făcu moşu prezen-
tările. Mă prinsese de obraz şi mă mângâie blând: 
„Dacă vei învăţa bine când vei merge la şcoală şi tu 
o să porţi cămăşi de astea!” mi se adresă pe-un ton 
cald şi plăcut. Pesemne băgă de seamă că-i admi-
ram frumuseţea îmbrăcămintei şi mai cu seamă a 
cămăşii sale. Şi a celorlalte din laviţă, pe care le şti-
am de mai-nainte. Laolaltă cu cărţile şi caietele sale 
din cealaltă despărţitura a laviţei. Mă simţii şi mai 
mic şi mai neajutorat în faţa omului din faţa mea. 
Cu adevărat un om mare! 

Ioan POPA 
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LA VALEA LUNGĂ, ION BIANU  

 
nvitat de către Despărţământul Astra Timotei Ci-
pariu din Blaj la Valea Lungă, la Manifestările 
omagiale închinate academicianului Ion Bianu, 

fiu al acestor locuri, acţiune conjugată cu Ziua Şcolii, 
aflată şi ea la a VI-a ediţie (în 23 octombrie a.c.), 

m-am convins degrabă că totul este pregătit cu minu-

ţiozitate, cu multă grijă şi atenţie, cu mare însufleţire, 

pe măsura evenimentelor. Dintr-o privire aruncată 

peste cele ce ni s-au pus la îndemână, ca şi peste ex-

ponatele, produse ale copiilor, de pe coridoare şi din 

sala de sport, îmi întării şi mai mult convingerea că 

aici se munceşte. Se munceşte cu sârg şi responsabi-

litate: muncesc elevii, muncesc dascălii, toată sufla-

rea fiind prinsă într-acest carusel impresionant al im-

plicării active în propria formare, în dobândirea com-

petenţelor de comportament ale cetăţeanului euro-

pean. Căci, în viziunea şcolii tocmai aşa ceva se ur-

măreşte: Şcoala noastră va fi totdeauna locul unde 
toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea, pă-
rinţii vor găsi un partener de calitate în educaţie iar 
educatorii vor oferi tuturor ştiinţa de a reuşi.  

Frumoase obiective asumate, frumoase reali-

zări! Cu ele întâmpinând evenimentul dezvelirii mo-

numentului neostenitului ctitor al Bibliotecii Acade-

miei, şi o vreme preşedinte al înaltului for de ştiinţă 

şi cultură, al Academiei Române (1929-1932), ce ră-

sări din vânjosul trunchi ţărănesc ardelean – după 

afirmaţia lui Nicolae Iorga – în Făgetul preotului Ni-

colae Pauleti, autorul primei culegeri de folclor din 

Transilvania, un sat astăzi aflat şi el ca mai toate sate-

le româneşti în vertiginoasă şi nedorită disoluţie. Prin 

tot ce ne-au arătat şi prin toate câte le-au făcut dorind 

a se arăta vrednici de înaintaşul lor, care, iată, acum, 

cu numele său cinsteşte şi preamăreşte numele insti-

tuţiei în care cu toţii trudesc. 
Lume multă, urmaşi mulţi, unii sosiţi din Fă-

getul natal, descendenţi de sânge ai marelui cărturar 

– între care şi familia strănepotului Nicolae Comşa 

din Blaj – cu toţii populând curtea şi localul, copii şi 

adulţi în straie româneşti de sărbătoare, pe măsura 

evenimentului, alţii vânzolindu-se în noianul de tre-

buri inerente unei asemenea manifestări. 

Într-o atmosferă de profundă reculegere şi 

pioasă aducere-aminte se dezveleşte bustul lui Ion 

Bianu (realizare strălucită în bronz a sculptorului 

Ioan Cândea din Sibiu), se sfinţeşte monumentul prin 

stropirea cu apă sfinţită de către un sobor de preoţi, 

se depun coroane de flori din partea oficialităţilor, 

după care, cu mic, cu mare, coboară în sala de sport – 

o construcţie de dimensiuni impresionante, monu-

mentală – unde urma să se desfăşoare, într-o parte, 

activităţile închinate şcolii şi marelui cărturar, iar în 

cealaltă, târgul şcolarilor.  

De ziua lor şi a şcolii, copiii cântă şi joacă, 

joacă şi cântă, îmbrăcând haina de sărbătoare a obi-

ceiurilor de odinioară şi încercând să transmită starea 

lor de încântare şi asistenţei numeroase din sală. Ce-

ea ce au şi reuşit, grija lor mutându-se mai apoi la 

expoziţia cu vânzare, un târg în miniatură, fiecare 

producător lăudându-şi marfa produsă, plecând de la 

prea bine ştiuta formulă potrivit căreia reclama este 

sufletul comerţului. Economie de piaţă în toată pute-

rea cuvântului! Şi ce satisfacţii pe dragii de ei – de la 

cei mai mici, din clasa începătoare, şi până la cei 

mari, din clasa a VIII-a, văzându-se cu banii în buzu-

nar, bani proprii, obţinuţi din munca lor nemijlocită. 

În pragul amiezii, după ce liniştea se aşternu 

peste toţi, forfota pricinuită de tumultul pieţei 

potolindu-se, încep lucrările simpozionului aniversar 

Ion Bianu şi Academia Română. 
Sunt aduse cuvinte de salut din partea Consili-

ului Judeţean Alba, prin preşedintele său, Ion 

Dumitrel, a Academiei Române prin preşedinta Sil-

via Pop, a Asociaţiunii Astra, prin vicepreşedintele, 

Dumitru Borţan. 

Prof. univ. dr. Ion Buzaşi prezintă comunica-

rea Ion Bianu – Elogiul şcolilor Blajului, prof. Sil-

via Pop, preşedinta Despărţământului Astra Timotei 
Cipariu Blaj, Ion Bianu – ctitor al Bibliotecii Aca-

demiei Române, prof. univ. dr. Vasile Frăţilă, Biia şi 

Bianu, toponim şi antroponim, prof. dr. Teodor 

Ardelean, Personalitatea lui Ion Bianu în superla-

tive şi prof. Ioan Popa, Ion Bianu – Relaţia cu per-

sonalităţi ale culturii ardelene, urmată de prezenta-

rea volumului omagial, Ion Bianu – ctitor al Biblio-

tecii Academiei Române (Ioan Popa) şi a revistei 

Astra Blăjeană, nr.3/2015 (Ana Hinescu).  

Comunicările au adus contribuţii importante la 

mai buna cunoaştere a celui omagiat, cu referire di-

rectă atât la cele împlinite de el dincolo de munţi, or-

donând bogatul tezaur de carte, de periodice, de ma-

nuscrise, de documente, de stampe şi de fotografii 

din rândul cărora se detaşează monumentala lucrare 

Bibliografia românească veche, cuprinzând scrieri-

le dintre 1508 şi 1830. Nu trebuie neglijat nici faptul 

că prin strădania lui în anul 1927 s-a reuşit ridicarea 

unui local menit să adăpostească această comoară de 

cultură românească, cum nici contribuţia substanţială 

la stabilirea unor reguli unitare pentru scrierea şi pro-

nunţarea românească şi aportul la realizarea Dicţio-

narului limbii române, lucrare fundamentală a Aca-

demiei Române, nu trebuie scăpate din vedere. Nici 

cele rămase acasă, în Blajul sufletului său, n-au fost 

uitate, din rândul lor personalitatea lui Ion Micu 

Moldovan ocupând un loc de primă mărime şi căruia, 

de-a pururi, păstrându-i profundă şi vie recunoştinţă! 

Drept pentru care profesorul Buzaşi aşează ca moto 
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al ediţiei tocmai aceste însemnări ale blăjeanului 

strămutat: Pe urmele şi în lumina luceferilor de la în-
ceputul secolului trecut, am deschis ochii copilăriei 
asupra lui Cipariu şi am avut învăţător şi ocrotitor pă-
rintesc pe Moldovănuţ şi ceilalţi, crescuţi în acelaşi 
spirit şi cu aceleaşi îndrumări. 

În intervenţiile lor, ec. Nicolae Comşa, străne-

potul celui sărbătorit, prezintă date, amintiri şi fapte 

inedite din viaţa marelui cărturar şi patriot (ce, bună-

oară, se hrănea cu lapte de la vaca proprie pe care o 

avea alături chiliei sale din fundul curţii Academiei!), 

iar prof. Natalia Comşa aduce un elogiu personalităţii 

lui Ion Bianu care cu înfăptuirile sale completează şi-

rul unor nume ce-au strălucit la mijlocul secolului al 

XIX-lea şi mai apoi în cultura românească. Inspec-

toarea Laura Stoica de la Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean, profesoarele Ana Maria Oneţ, directoarea şcolii, 

şi Călina Comşa, preşedinta Cercului Astra, fac refe-

riri la implicarea şcolii şi a cercului Astra în cinstirea 

şi preţuirea marelui învăţat. 

Se cuvine a sublinia efortul Doamnei Silvia 

Pop, implicată peste măsură în toate, care, în ciuda 

problemelor de sănătate, a ţinut să fie prezentă la 

manifestare, asumându-şi riscuri dintre cele mai se-

rioase. Nu putea trece un asemenea eveniment 

pe-alături de dânsa după truda nemijlocită de luni şi 

luni de zile în pregătirea evenimentului, în antrenarea 

forţelor de la nivel local şi naţional la împlinirea tutu-

ror celor ce şi le-a propus. 

De o vrednicie lăudabilă, iarăşi pe măsura 

evenimentului, s-a arătat primarul comunei, ing. Va-

sile Puşcă. Prezent peste tot pe unde era trebuinţă de 

dânsul, pe la Bucureşti, pe la Alba Iulia, pe la Blaj şi 

cine-l mai ştie pe câte drumuri a mai călcat în pregă-

tirea volumului şi a manifestării propriu-zise, în co-

ordonarea şi conjugarea tuturor forţelor comunei, a 

conlucrat în deplină înţelegere cu toţi cei angajaţi 

într-o asemenea lucrare, de aşa proporţii. 

Agapa, atât de caldă şi senină, a încheiat cum 

nu se putea mai fericit şi mai plăcut şirul bogat al 

manifestărilor închinate acestui ardelean şi blăjan în 
sângele şi în simţirile lui, căruia pentru activitatea 
atât de constructivă, entuziastă şi românească îi ada-
ugă lui Ion Bianu şi aureola de distins membru al 
măreţei serii a dascălilor ardeleni (Nicolae Comşa). 

Mulţumim Valea Lungă! Felicitări pentru toa-

te cele puse nouă la îndemână într-acea zi de aleasă 

sărbătoare! 

Ioan POPA  

 

LA PĂNADE. COLOCVIILE LITERARE TIMOTEI CIPARIU 

 
recedate de un TE-DEUM oficiat la bustul 

savantului de către preoţii locului, Daniel 

Câmpean – greco-catolic, şi Daniel Coman – 

ortodox, urmate de cuvintele de bun sosit ale oficia-

lităţilor locului, lucrările Colocviilor literare Timo-
tei Cipariu, ajunse la cea de a treia ediţie, sunt des-

chise de prof. Silvia Pop, preşedinta Despărţămân-

tului Astra Blaj. Ele au debutat cu lansarea volumu-

lui „Timotei Cipariu, Ştiinţa sfintei scripturi”, vo-

lum reeditat şi apărut de curând prin grija şi truda 

răbdurie a prof. univ. dr. Ion Buzaşi 

şi a pr. gr.-cat. Daniel Câmpean. 

Muncă tenace, stăruitoare având în 

vedere dificultăţile de limbă, cu pro-

funde note latiniste, unele greu de 

decodat şi de readus la standardele 

limbii actuale. 

Lucrarea, cu meritele şi im-

portanţa ei pentru cercetătorul, teo-

logul, studentul de astăzi, a fost pre-

zentată de realizatorii ei, ea oferind 

apoi teren pentru intervenţii perti-

nente din partea multora dintre cei 

prezenţi. Aşa, bunăoară, poetul Ni-

colae Băciuţ, Directorul Direcţiei 

pentru Cultură Mureş, pledează pen-

tru aducerea în realitate a lui Timotei Cipariu, el 

constituind un brand cu care satul Pănade poate să 

se afirme mult mai mult în circuitul de valori al cul-

turii româneşti. Tocmai de aceea se cuvine a fi mai 

mult citit decât citat, cartea de faţă constituind şi ea 

un pas important spre mai buna lui cunoaştere. Prof. 

Silvia Pop, pornind de la preocupările lui Cipariu 

faţă de limbă, istorie şi neam, stăruie asupra nevoii 

de implementare mai puternică a lor în realitatea zi-

lelor noastre, în apărarea identităţii naţionale în epo-
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ca globalizării, idee abordată şi întărită şi de preotul 

Aurel Hâncu din Târnăveni. Şi tot în susţinerea ideii 

de mai sus, poetul Răzvan Ducan, din acelaşi oraş, 

prezintă două poeme ale sale: Ce nu-ţi doresc eu ţie, 
dulce Românie! şi Pământ în troacă, iar prof. Ana 

Hinescu din Blaj se opreşte la unele momente şi 

împliniri deosebite din viaţa cărturarului ca fondator 

al Academiei Române şi al Astrei. Cuvinte pline de 

emoţii au rostit Mircea Maier, fost preot al satului, 

sosit tocmai de la Buziaş (cât de aproape îmi sunteţi 
voi, cei de departe!), de Marioara Orian, sora poetu-

lui Ion Brad, soră şi mamă după plecarea mamei lor 

dincolo, dând citire dedicaţiilor înscrise pe paginile 

albumelor dăruite ei şi familiilor lor, dar şi casei na-

tale. O menţiune aparte pentru efortul şi preocupa-

rea fratelui Vasile Brad, care, antrenând comunita-

tea greco-catolică din Braşov, a dăruit fiecărui parti-

cipant medalioane cu chipul savantului şi eşarfe tri-

color. De reţinut şi relatarea scriitorului Ioan Brad, 

mândru că, după spusele tatălui, ei sunt coborâtori 

din neamul lui Cipariu. 

Valoarea cugetărilor lui Ion Brad din volumul 

Cocoarele, în ultimul lor zbor, recent apărut, este 

subliniată de prof. Ioan Popa, argumentele afirmaţi-

lor sale având ca suport nenumăratele exemple des-

prinse din cuprinsul culegerii sau altfel spus, al căr-

ţii sale de înţelepciune. 

Un moment aparte al manifestării, nu mai pu-

ţin emoţionant, l-a constituit prezentarea albumului 

Ion Brad, 86 şi… o cronică în imagini şi în versuri. 
Albumul, document al unei vieţi atât de bogate în 

împliniri, şi pe atâtea planuri!, după cum era şi fi-

resc, conţine imagini, unele mai vechi, altele, cele 

mai multe de bună seamă, mai noi, ne înfăţişează pe 

omul Ion Brad între ai săi de acasă, din familie şi 

neam, între colegi şi prieteni, scriitori şi artişti, oa-

meni politici din ţară şi din afara ei. Grecia are un 

capitol aparte, Elada… Elada!, el marcând anii atât 

de rodnici ai carierei sale diplomatice. 

Fiecare grupaj, alcătuit pe o anume temă, se 

deschide cu o poezie raportată la temă, sporind cu 

atât mai mult emoţia şi curiozitatea cititorului. Ima-

gini înduioşătoare, ilustrative pentru un om născut 

pentru muncă, pentru muncă neostenită, fără preget, 

în ciuda anilor ce vreau cu tot dinadinsul să-i împo-

văreze zilele. Este cartea vieţii unui Om! A vieţii 

unui Om, mereu în tovărăşia unor mari personalităţi 

ale lumii contemporane din ţară şi din afara ei, cu 

cinstirea şi aprecierea lor, dăruite din belşug poetu-

lui. 

 
 

Drept urmare, am şi propus ca tematica Co-
locviilor să se extindă, începând de anul viitor, la 

amândouă personalităţile satului: Timotei Cipariu şi 

Ion Brad, propunerea fiind primită cu căldură de că-

tre cei prezenţi. 

În final s-au recitat poezii: Maria Câmpean, 

câştigătoarea Marelui Premiu pentru creaţie al Con-

cursului de poezie Ocrotiţi de Eminescu, Blaj, 2016, 

Someşan Angela şi Stanciu Andrei din Dumbră-

veni, prof. Ioan Raţiu, Gheorghe Zereş, rapsod po-

pular al satului. şi nu numai!, laolaltă cu un CD con-

ţinând cântece din repertoriul lui Ion Blăjan şi al al-

tor interpreţi remarcabili ai cântecului popular ro-

mânesc. 

 

 
 

O zi memorabilă, de desfătare sufletească, pe 

măsura celor omagiaţi! 

Agapa astristă din final, gazde fiindu-ne Ma-

ria Şi Gheorghe Zereş laolaltă cu conducerea co-

munei în frunte cu primarul Ilie Frăţilă, a încununat 

cum nu se putea mai fericit o zi plină de trăire şi 

simţire românească. 

Ioan POPA 
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COLOCVIILE LITERARE „TIMOTEI CIPARIU”, EDIŢIA A III-A, PĂNADE, 

27 FEBRUARIE 2016 
 

a Pănade, sat aflat la 7 km de Blaj, s-a desfă-

şurat cea de a III-a ediţie a Colocviilor lite-

rare „Timotei Cipariu”, manifestare reali-

zată în memoria acestei mari personalităţi enciclo-

pedice (lingvist, teolog, orientalist, dascăl, istoric, li-

terat, publicist etc.), născut la Pănade în 1805 şi de-

cedat la Blaj, în 1887. Colocviile au fost organizate 

de către Primăria comunei Sâncel, Consiliul Local 

Sâncel, Asociaţiunea ASTRA, Despărţământul 

„Timotei Cipariu” Blaj şi Cercul ASTRA „Timotei 

Cipariu” Pănade. 

Manifestarea a început la bustul de bronz al 

acestuia, aflat în mijlocul satului, unde s-au depus 

coroane de flori cu tricolor şi unde, în prezenţa invi-

taţilor şi ai oamenilor satului, s-a oficiat un TE 

DEUM, de către preoţii Daniel-Marius Câmpean – 

gr. catolic şi Daniel Coman – ortodox. Tot aici, au 

prezentat cuvinte de salut Maria Zereş, preşedinta 

Cercului ASTREI „Timotei Cipariu” din Pănade, 

Silvia Pop, inimoasa preşedintă a Despărţământului 

ASTREI „Timotei Cipariu” din Blaj şi Ilie Frăţilă, 

primarul comunei Sâncel, comună de care aparţine 

satul Pănade. 

Manifestarea a continuat la Căminul Cultural 

unde, în deschidere, a avut loc un moment artistic, 

susţinut de elevii şcolii din Pă nade, îmbrăcaţi în 

frumoase costume populare româneşti, care au reci-

tat şi cântat, îndrumători fiind învăţătoarele Maria 

Raluca Ignat şi Maria Oana Bărbat. 

Colocviul care a urmat a fost unul dens în in-

formaţie şi diversificat în manifestare. S-a lansat 

cartea Timotei Cipariu – Ştiinţa Sfintei Scripturi, 
Ed. Buna Vestire, Blaj, 2016, de fapt o transcriere a 

cărţii din 1854 a marelui cărturar, realizată de către 

pr. Daniel-Marius Câmpean şi diacon prof. univ. dr. 

Ion Buzaşi, care au şi un cuvânt introductiv. Aceştia 

au prezentat pe rând importanţa şi eforturile înfăptu-

ite pentru apariţia cărţii, dl. Ion Buzaşi conferenţiind 

şi pe tema Idei actuale în publicistica şi activitatea 
lui Timotei Cipariu. În continuare, Silvia Pop, care a 

fost şi moderatorul manifestării, a citat din paginile 

autobiografice ale lui Timotei Cipariu, scrise în 

1855. Intervenţia lui Nicolae Băciuţ a fost una con-

sistentă şi de un farmec aparte. Mergând pe ideea 

reinventării unor sate, printr-un brand cultural (men-

ţionând ca exemple „binomurile” Hordou – Coşbuc, 

Prislop – Rebreanu etc.), acesta a pledat pentru ca 

satul Pănade să încerce să valorifice la maximum 

acest „brand”, Timotei Cipariu, inclusiv prin consti-

tuirea unui muzeu memorial Timotei Cipariu. „Pen-

tru mine personalitatea lui e fascinantă. Timotei Ci-

pariu a fost personalitatea exemplară a secolului al 

XIX-lea. Pledez pentru aducerea lui Timotei Cipa-

riu în alt orizont de vizibilitate...” a spus, printre al-

tele Nicolae Băciuţ, încheind intervenţia în... spirit 

ASTRIST, recitând poezia proprie, Grădinar în Rai, 
dar şi din lirica Magdei Isanos, Grigore Vieru şi 

Radu Gyr. Harnicul vicepreşedinte al ASTREI din 

Dumbrăveni (jud. Sibiu), Nicolae Suciu a vorbit 

despre scrisorile lui Timotei Cipariu, acest „Fran-

cesco Petrarca al Blajului”, cum l-a catalogat inspi-

rat. A citit apoi poezia Limba Română, din car-

tea Strigăt din curba lui Gauss, de Răzvan Ducan. 

Ana Hinescu a vorbit despre împlinirea unor „ani 

rotunzi”, care trebuie cinstiţi cum se cuvine, pre-

cum: 150 de ani de la popasul lui Eminescu la Blaj; 

bicentenarul morţii lui Gheorghe Şincai; 150 de ani 

de la înfiinţarea Academiei Române, unde Timotei 

Cipariu a fost vicepreşedinte, dar şi despre colabo-

rarea lui Timotei Cipariu cu Aron Pumnul. Scriito-

rul Ioan Popa a prezentat două cărţi: 

un album Ion Brad – 86 şi... o cro-
nică în imagini şi versuri, Ed. Alvin 

Press, Bucureşti, 2015, conţinând 

peste 700 de fotografii din viaţa ma-

relui poet-cărturar, născut în Păna-

de, dar şi volumul de poeme într-un 

vers al acestuia, intitulat Cocoarele 
în ultimul lor zbor, Ed. Tracus Arte, 

Bucureşti, 2015. De altfel, persona-

litatea acestui fiu al satului, Ion 

Brad, dar şi al întregii familii Brad, 

a fost mai tot timpul adusă în discu-

ţie, inclusiv de Silvia Pop, care, 

printre altele, a citit câteva cugetări 

ale acestuia. O venire neaşteptată, 
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dar care a fost întâmpinată cu multă simpatie de toţi 

cei prezenţi, a fost cea a părintelui Mircea Maior, 

care a fost 16 ani, preot în sat, actualmente fiind la 

Buziaş. 

Subsemnatul, în intervenţia mea, am recitat 

două poezii proprii, în contextul manifestării pline 

de iubire de neam şi ţară: Ce nu-ţi doresc eu ţie, 
dulce Românie şi Pământ în troacă. 

Alte intervenţii de bun augur au completat 

manifestarea. 

Ioan Popa, din Alba Iulia, şi-a manifestat bu-

curia participării la colocviu, unde, după cum a spus 

„am auzit ceva deosebit”. Mărioara Orian (născută 

Brad, sora lui Ion Brad, dar şi a lui Alexandru, Vasi-

le, Traian... etc.) a vorbit „sentimental” despre frate-

le Ion Brad, despre cărţile lui, dar şi despre faptul că 

în acel album invocat anterior, „sufletul lui şi al nos-

tru e pus în el”. Preotul şi scriitorul Aurel Hâncu din 

Târnăveni a citit „o mărturisire” a lui Timotei Cipa-

riu şi a citit poezia proprie Timotei Cipariu – In 
memoriam, iar profesorul Ion Raţiu din Pănade a ci-

tit poeziile proprii: Satul şi oraşul meu de su-
flet şi Marea mea avere. Frumoase momente artisti-

ce au fost susţinute de către doi elevi de la Liceul 

Teoretic din Dumbrăveni, şi anume, Angela Some-

şan, care a recitat o poezie, şi Andrei Stanciu, care a 

interpretat câteva melodii populare româneşti. Eleva 

Maria Câmpean, de la Colegiului Naţional Militar 

„Mihai Viteazu” din Alba Iulia, câştigătoare a Ma-

relui Premiu pentru Creaţie la Concursul Naţional 

de Poezie „Ocrotiţi de Eminescu” – Blaj, 2016, ve-

nită „de la olimpiada de Limba Română”, a citit o 

poezie proprie. În final, Gheorghe Zereş, un 

pănăzan îndrăgostit iremediabil de cântecul popular 

românesc, de spirit românesc, în general, şi-a lansat 

un C.D. cu melodii populare, intitulat Jele mi-i, ma-
ică, şi-am plâns, din care a şi cântat câteva piese. 

Plin de emoţie, cu lacrimi în ochi, din dragoste şi de 

vers, acesta a recitat apoi o poezie dragă sufletului 

lui, intitulată „Închinare: „Sărut dreapta / celui ce 

deschide cartea, / sărut stânga / celui ce-a învins nă-

tânga / lene de a fi; / le sărut pe amândouă, / care au 

pe unghii rouă / de pe filele de carte / care au trecut 

prin moarte / şi re-nvie-n fiecare / ochi din margine 

de zare. / Le sărut pe amândouă: / Sărut stânga, să-

rut dreapta / care ţin drept cruce cartea”, fără să ştie 

că autorul acestor superbe versuri e Nicolae Băciuţ, 

aflat chiar lângă el!!! De asemenea, după momentul 

de... simpatică uluială, acesta a recitat şi Doina de la 
Pănade, de Ion Brad. 

Manifestarea, care a avut loc în prezenţa a 

aproximativ o sută de persoane, oameni ai satului, 

dar şi invitaţi din judeţele Alba, Mureş şi Sibiu, s-a 

încheiat cu o agapă ASTRISTĂ. 

Nu voi încheia aceste rânduri fără a vorbi de 

Alexandru Brad, cel care cu multă solicitudine ne-a 

invitat, pe Nicolae Băciuţ şi pe mine, să-i facem o 

vizită (onorată, de altfel) la casa părintească a fami-

liei Brad din Pănade, adevărată casă muzeu, plină 

de cărţi, reviste, fotografii şi tablouri, în prezent se-

diul al asociaţiei culturale a familiei Brad. 

Răzvan DUCAN 

 

SUB CUPOLA ASTREI: LA ALBEŞTI, TINERII CINSTESC TRADIŢIA 
 

âmbătă, 12 martie 2016, Despărţământul 

ASTRA „Teodor Muică” din Sângiorgiu de 

Pădure a organizat la Căminul Cultural din 

Comuna Albeşti a XV-a Adunare Generală, într-o 

atmosferă de mare entuziasm. Au participat repre-

zentanţi ai Cercurilor ASTRA din localităţile Sova-

ta, Sângiorgiu de Pădure, Bălăuşeri, Coroi, Bahnea, 

Nadeş, Daneş şi Albeşti. 

Programul Adunării Generale a fost conceput 

în spirit astrist. Manifestarea a debutat cu intonarea 

Imnului de Stat şi a Imnului ASTRA. A urmat un 

Te Deum-cuvânt de pomenire şi de binecuvântare 

care a pregătit sufletul participanţilor pentru starea 

de perfectă comuniune. S-a creat astfel un moment 

de trăire solemnă, specifică întâlnirilor astriste. Lu-

crările Adunării s-au desfăşurat sub conducerea 

doamnei prof. Emilia Feier, preşedinte al Despăr-

ţământului „Teodor Muică” care a adresat salutul 

din partea gazdelor participanţilor prezenţi la acest 

important eveniment. Invitaţi de onoare: prof. univ. 

dr. Dumitru Acu-preşedintele Asociaţiunii ASTRA, 

prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop – preşedinte executiv 

al Forumului Civic al românilor din Covasna, Har-

ghita şi Mureş, prof. Gheorghe Munteanu – vice-

S 
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preşedinte al Cercului Cultural „Ştefan Baciu” 

ASTRA din Nadeş, Gheorghe Şovrea – primarul 

Comunei Albeşti, prof. Silvia Pop – preşedinte, Ion 

Pop, Ana Hinescu din partea Despărţământului 

ASTRA „T. Cipariu” Blaj, Laurenţiu Stan şi Danie-

la Vlad – Cercul ASTRA Albeşti ş.a. 

În semn de respect şi preţuire pentru contri-

buţia la promovarea idealurilor ASTREI, preşedin-

tele ASTRA Dumitru Acu şi Silvia Pop au conferit 

Diploma de Merit şi Recunoştinţă doamnei Emilia 

Feier, domnului primar Gheorghe Şovrea şi 

astriştilor de frunte din Albeşti. 

Ordinea de zi a fost respectată riguros: pre-

zentarea Dării de Seamă privind activităţile desfăşu-

rate în anul 2015, Raportul Financiar pe anul 2015, 

Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2015, Buge-

tul pe anul 2016, Programul de activitate pe anul 

2016. Adunarea a aprobat documentele prezentate 

şi a fost adoptată Rezoluţia Adunării Generale de la 

Albeşti. Concluzia domnului preşedinte 

Dumitru Acu a constituit pentru preşedinta şi 

membrii Despărţământului „Teodor Muică” 

un mesaj de apreciere şi recunoştinţă. Activi-

tatea bogată desfăşurată în toate Cercurile 

Culturale din această zonă, mărturisesc par-

ticiparea entuziastă la acţiunile culturale, la 

menţinerea şi promovarea valorilor tradiţio-

nale-portul, cântecul, jocul popular străbun. 

Spectacolul folcloric „Curg Târnavele 

şi cântă” a fost o explozie de frumuseţe şi 

bucurie. Au evoluat pe scena Căminului 

Cultural din Albeşti (frumos împodobită cu 

obiecte lucrate cu măiestrie de mâna iubitoa-

relor de frumos din sat) grupuri folclorice 

care au impresionat puternic publicul prin ta-

lent, repertoriu autentic, sensibilitate artistică, mesaj 

patriotic. Amintim grupurile care ne-au rămas în 

minte şi inimă ca model de dăruire şi dragoste pen-

tru valorile tradiţionale româneşti: „Doina Târna-

vei” şi „Românaşul” – Albeşti, „Târnava Mare” – 

Ţopa, „Flori de nalbă” – Daneş, „Străjerii” – Sighi-

şoara, „La Fântâna Dorului” – Sângiorgiu de Pădu-

re. Ne-au încântat sufletul soliştii vocali, tinerii 

astrişti: Nicu Poşta, Doina Pintea, Daniela Vlad, 

Marcel Avram, Mihai Şuteu. 

Manifestarea s-a încheiat cu agapa astristă ca-

re a oferit un bun prilej de a comunica starea de în-

credere că ASTRA poate oferi un viitor luminos. 

Adresăm calde mulţumiri şi felicitări organi-

zatorilor acestei manifestări de suflet: doamnei pre-

şedinte Emilia Feier, domnului primar Gheorghe 

Şovrea, tuturor astriştilor prezenţi la reuniunea de la 

Albeşti. 

Silvia POP  
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BALUL „ASTREI” LA BLAJ 
 
 devenit un obicei, ca în prag de primăvară a fiecărui 
an, Asociaţiune ASTRA, Despărţământul „Timotei 
Cipariu” Blaj să imprime o infuzie de optimism şi 

poftă de viaţă tuturor locuitorilor municipiului Blaj, 
invitându-i la Balul Primăveri, dătător de speranţe şi reîm-
prospătare (odată cu natura), a forţelor, spre împlinirea idealu-
rilor propuse de fiecare, pentru întregul an ce va urma. 

În frumoasa seară de 05 martie 2016, printr-o organi-
zare impecabilă cu un program bine gândit şi variat, toţi cei 
prezenţi în frunte cu d-l primar al municipiului ec. Gheorghe 
Valentin Rotar şi d-na prof. Silvia Pop, preşedinta ASTREI, 
secondată de întreaga conducere a Astrei blăjene, au petrecut 
o seară care cu greu se poate uita. După prezentarea notabili-
tăţilor şi a invitaţilor prezenţi, d-na Silvia Pop dă curs progra-
mului stabilit, care începe cu un quartet de coarde de la An-
samblul Centrului de Cultură „Augustin Bena „din Alba Iulia, 
care au executat bucăţi muzicale clasice, apoi în continuare au 
evoluat patru soliste de muzică uşoară de la acelaşi Ansam-
blu, cu prestaţii valoroase. Centru de Cultură „Augustin Bena 
„îşi încheie programul cu Orchestra profesionistă de muzică 
populară sub conducerea muzicală a prof. Alexandru Pal, 
având ca soliste pe: Roxana Reche, Maria Filimon, Floricica 
Moga şi Leontina Fărcaş. Orchestra şi solistele de muzică po-
pulară au fost mult aplaudate dintre acestea detaşându-se Le-
ontina Fărcaş, cu un repertoriu şi o interpretare de toată lauda. 

A urmat un moment mult aşteptat „PARADA 
MODEI „sub conducerea lector univ. dr. Aurel Dumitru, ar-
tist vizual, al cărui gust pentru frumos e de notorietate. Sub 
îngrijirea direct a d-lui Aurel Dumitru au fost invitate de la 
Oradea două creatoare de modă vestimentară: 1-ADELINA 
BUICIUC, cu o colecţie „meandre“, colecţie de cămăşi fe-
minine, inspirate din curentul artistic „art-nouveau”, tiparul 
lor este clasic cu aplicaţii sinusoide şi culori pastelate, colecţia 
primăvară-vară. 2- OANA BUICIUC – cu o colecţie primă-
vară-vară, utilizează forme îndrăzneţe, temperate de nuanţe 
neutre ale culorii „indigo”. 

Spre surpriza şi bucuria tuturor, manechinele au fost 
eleve de la: Colegiul Naţional „I.M. Clain” Blaj, Liceul Teh-
nologic „Ştefan Manciulea „Blaj şi Liceul Teologic „Sfântul 
Vasile cel Mare“ Blaj. 

Iată numele frumoaselor eleve transformate în mane-
chine: Livia-Maria Spătăcean, Denisa Ionaş, Patricia Mărgi-
nean, Alina Dulău, Petronela Ioia, Adriana Rus, Roxana Ur-
dă, Nicoleta Mărginean, Diana Ciungan, Roxana Zgaibă, 
Ana-Maria Ioica, Sorina Andreea, Simina Ceorgovean, An-
dreea Mihu, Cătălina Voina şi Ştefania Aron. 

A urmat distracţia tuturor cu dans şi voie bună, muzi-
ca fiind asigurată de d-l Tudor Laurenţiu, împreună cu fiul său 
Adrian, un D.J, rafinat, care cu mult talent a îmbinat muzica 
de dans modern cu cea de dans popular.  

Din cei mulţi participanţi am reţinut: dr. Sava Ioan cu 
soţia, dr. Balint Ionel cu soţia, dr. Petruţ, fam. dr. Teodorescu, 
jurist Beldea Maria, jr. Morar Cornelia din Deva, regizor de 
teatru Morar Adrian cu soţia, ing. Mihălţan Ioan cu soţia, co-
misar şef Oneţ Ioan cu soţia, preot Benchea Vasile cu soţia, 
preot Brumar Vasile cu soţia, patron Victor Mateş cu soţia – 
principalul sponsor al evenimentului, ing. Ilie Frăţilă cu soţia, 
primar al com. Sâncel, Poşa Gh. cu soţia, viceprimar com. 
Sâncel, ing. Pop Grigore cu soţia – Biia, ing. Avram Gh. cu 
soţia, prof. Badea V. cu soţia, prof. Laţiu Ioan cu soţia, ing. 
Frâncu T. cu soţia Simona, artist plastic Comşa Emil cu soţia, 
ec. Ciolan V. cu soţia, rapsod popular Zereş Gh. cu soţia – 
Pănade, prof. Maria Stere – director Şcoala Gimnazială 

„Avram Iancu „Baia Mare, ing. Avram cu soţia – Ploieşti, 
prof. Diana Tocaciu cu soţul, preot Dulău G. cu soţia, Alina, 
prof. Claudia Raica-Oancea cu soţul, prof. Ana Hinescu, prof. 
Costea Valerica, prof. Trif Viorel cu soţia, ec. Roiban Iosif cu 
soţia şi preşedinţii ASTRA din Dej, Aiud, Sebeş şi Ioan Brad 
– Alba Iulia. 

Vreau să reliefez faptul că spre deosebire de alţi ani, 
d-l primar Gh. Valentin Rotar, împreună cu distinsa soţie a 
dânsului, au fost cei care au mijlocit un liant de unitate a celor 
prezenţi, dând tot sprijinul d-nei Silvia Pop, pentru reuşita de-
plină a frumosului eveniment. Mă bucur că blăjeni ştiu să se 
distreze decent, felicit organizatorii, care prin coloritul întregi 
sărbători a primăveri au întrerupt monotonia ierni, inoculând 
în sufletele tuturor optimism şi dragoste de viaţă. 

Aurel ROMAN  
 

CONFLUENŢE CROMATICE  
flat la cea de a VI-a ediţie 2016 „Balul Astrei” 
omagiind sărbătoarea mărţişorului, organizat de 
Asociaţiunea „Astra” şi I.M.M. Blaj s-a desfăşurat 

sâmbătă 5 martie la restaurantul „Târnavele” din Blaj, sa-
lon deplin ocupat de un public select şi entuziast. Cu acest 
prilej a avut loc şi un spectacol artistic de muzică cultă, 
uşoară, populară şi o prezentare de modă, dată fiind şi latu-
ra mondenă a evenimentului. Doua tinere creatoare de 
modă din Oradea; Adelina şi Oana Buiciuc au prezentat in 
acest context fiecare câte o colecţie compusă din 8 ţinute 
din sezonul primăvară-vară.  

„Meandre” se intitulează prima colecţie. Sursa ei de 
inspiraţie este sinusoida regăsită in lumea vegetală, anima-
lă, minerală de asemenea şi in universul reprezentărilor vi-
zuale ale artei moderne. Pe suprafaţa unor cămăşi feminine 
clasice ca tipar sunt aplicate decupaje vegetale ce se acordă 
armonios şi ritmic cu varietatea şi expresivitatea nuanţelor 
calde şi pastelate de culoare. „Indigo” este cea de a doua 
colecţie. Miza acesteia reflectă dinamicitatea unei compo-
ziţii de forme geometrice, cu o temperanţă marcată de flu-
iditatea unor suprafeţe vibrate de indigo; aici având o va-
loare neutră. Deşi reci la prima vedere, acestea stimulează 
însă, o stare de puritate şi optimism. Ambele colecţii se 
adresează unor persoane feminine a căror prezenţă vesti-
mentară ar trebui să sugereze mai multă fermitate şi curaj.  

Animaţia acestei reprezentări de modă, revelarea ei 
artistică, s-a datorat frumuseţii, graţiei şi atitudinii unor 
foarte tinere manechine din Blaj, care prin farmecul şi de-
zinvoltura lor au oferit un plus de eleganţă şi glamour 
acestui eveniment exclusiv dedicat femeii. Tinerele sunt 
eleve ale Colegiului naţional I.M. Clain, Liceului tehnolo-
gic Ştefan Manciulea şi Liceului teologic Sf. Vasile cel 
Mare. Vi le prezentăm intr-o ordine liberă: Lidia Maria 
Spătăcean, Denisa Ionaş, Patricia Mărginean, Alina Dulău, 
Petronela Ioia, Adriana Rus, Roxana Urdă, Nicoleta Măr-
ginean, Diana Ciungan, Andreea Mihu, Simina 
Ciorgovean, Cătălina Voina, Roxana Zgaibă, Ştefania 
Aron, Ana Maria Ioica şi Sorina Andreea. 

Consemnăm aportul de consultanţă a doamnei pro-
fesoare Olimpia Urdea de la secţia vestimentară a Facultă-
ţii de arte vizuale din Oradea. 

Alex. DAN 

A 
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REVISTA REVISTELOR 
 

ASTRA DEJEANĂ  
Publicaţie editată de Despărţământul „Dr. Teodor Mihali” Dej al ASTREI 

 
ublicaţie de prestigiu, revista 

„Astra Dejeană” relatează în 

paginile sale o suită de eveni-

mente dedicate, în primul rând marii 

sărbători „ASTRA REDIVIVA – 25 

de ani”, ce a avut loc la Dej, în pe-

rioada 24-26 aprilie 2015, 

Manifestările organizate de 

Despărţământul „Dr. Teodor Mihali” 

Dej al ASTRA, în parteneriat cu 

Primăria Dej, Protopopiatul Ortodox 

Dej şi Protopopiatul Greco-Catolic 

Dej au reunit mai multe activităţi in-

teresante: Adunarea Generală 

ASTRA Dej, Şedinţa Comitetului 

Central al Asociaţiunii, Sesiunea So-

lemnă ASTRA Rediviva, Balul 

ASTREI şi dezvelirea bustului preo-

tului George Mânzat, preşedinte al 

ASTREI dejene între 1929-1948. 

Această amplă manifestare culturală a avut ecouri 

răsunătoare în mai multe publicaţii: „Viaţa băcăuană” – „pe-

riodic de atitudine, cultură şi informaţie”, care publica un 

amplu articol intitulat „Despărţământul «Dr. Teodor Mi-

hali» Dej ASTRA – la un sfert de veac de activitate”. 

Revista băcăuană se deschide prin cuvântul preşe-

dintelui „Vasile Alecsandri” ASTRA Bacău, prof. Mitică 

Pricopie, care începe articolul său făcând referire la cel care 

a fost deschizător de drumuri şi care a înfiinţat Asociaţiunea 

Transilvană pentru Literatura Română şi cultura Poporului 

Român (ASTRA), marele mitropolit Andrei Şaguna.  

Important prin manifestările sale, evenimentul de-

jean are, de asemenea răsunet şi într-un articol intitulat 

„ASTRA Rediviva 25” la Dej, semnat de prof. Liviu Dâr-

jan, preşedintele Despărţământului „Fraţii Popeea” – Săcele 

Braşov. Acesta aminteşte de prezenţa unor mari personali-

tăţi la Dej, printre care Î.P.S. Andrei – Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului, care a oficiat un TE-DEUM şi a 

adresat celor prezenţi un „cuvânt de binecuvântare”. 

În revista „ASTRA blăjeană”, nr. 2 iunie 2015, acest 

eveniment este consemnat de asemenea, în articolul cu titlul 

„Dejul, trei zile Capitală a Asociaţiunii ASTRA”, semnat 

Ionel Covrig.  

Ca o paranteză, dar şi ca o subliniere a importanţei 

evenimentului de la Dej, paginile revistei „ASTRA Dejea-

nă” cuprind o serie de imagini sugestive: dezvelirea bustului 

protopopului greco-catolic George Mânzat – ca un pios gest 

de recunoştinţă şi „restitutio in memoriam” datorat 

ASTREI, imagini cu delegaţiile din alte oraşe ale ţării venite 

să omagieze acest eveniment.  

În altă ordine de idei, un articol al revistei „ASTRA 

dejeană” ne prezintă „Enciclopedia Română” lansată în 

format digital la Dej, eveniment major pentru despărţămân-

tul „Dr. Teodor Mihali” Dej, găzduit de Centrul Militar Dej. 

Moderatorul a fost preşedintele ASTRA Dej, dr. Radu Ga-

vrilă, având alături personalităţi de renume ale Dejului: dl. 

Primar Costan Morar – directorul Biblio-

tecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Ma-

re, dr. Teodor Ardelean, şeful de Stat Ma-

jor al Garnizoanei Dej, col.dr. Dumitru 

Buda, istoricul literar Săluc Horvath din 

Baia Mare, protosinghelul mănăstirii 

„Schimbarea la Faţă” din Ilva Mare-Daniil 

Ureche etc.  

Aceasta a fost prima enciclopedie 

românească, publicată la Sibiu 

(1895-1904), fiind până în zilele noastre o 

sursă de informaţii de neegalat, cuprin-

zând, între altele, biografiile marilor oa-

meni ai vremii.  

Tot din „ASTRA Dejeană” mai 

aflăm că Dejul este mai bogat cu un „Ce-

tăţean de Onoare” – prozatorul ş publicis-

tul jurist Ştefan Mihuţ – titlu onorific în-

mânat acestuia de primarul Costan Morar. 

Articolul prezintă pe larg biografia şi activitatea 

acestuia,subliniind faptul că omul de cultură Ştefan Mihuţ 

este o prezenţă activă a vieţii spirituale dejene ş autor a mul-

tor volume de teatru, publicistică, memorii. 

Răsfoind „ASTRA Dejeană” ne oprim asupra unui 

foarte interesant articol – „ASTRA şi cultura populară” care 

reprezintă o veritabilă comemorare a ASTREI, care a luat fi-

inţă în anul 1861; ideea înfiinţării sale sub forma unei socie-

tăţi literare a românilor din Transilvania aparţinându-i chiar 

lui Avram Iancu.  

Ideea a fost în asentimentul marilor cărturari ai vre-

mii, dintre care amintim figuri importante ca: Gheorghe Ba-

riţiu, Iacob şi Andrei Mureşanu, Ioan Puşcariu, 

Sterca-Şuluţiu, între aceştia remarcându-se în mod deosebit 

marele Mitropolit Andrei Şaguna – marea conştiinţă a unită-

ţii culturale a românilor, inclusiv a celor din afara Principa-

telor Române – Ardeal, Banat şi Bucovina. 

ASTRA şi expoziţia jubiliară de la Bucureşti, 1906 

reprezintă un alt articol important al revistei. Ideea expoziţi-

ei jubiliare a aparţinut lui Take Ionescu şi evenimentul co-

memora 40 de ani de la urcarea pe tron a lui Carol I. Ca o 

premieră şi o victorie, pavilionul Transilvaniei a fost repre-

zentat de ASTRA, organizarea acestuia fiind încredinţată lui 

C. Diaconovich. Românii din Transilvania au primit 12 me-

dalii de aur în semn de apreciere. 

„Dan Mârza lingvistica şi folclorul”, un alt articol 

deosebit ce-l are în prim plan pe Dan Mârza, profesor emi-

nent, lingvist, publicist, iubitor al folclorului someşan, men-

tor al vieţi culturale dejene. 

Ca student al Facultăţii de Filologie a UBB, secţia 

franceză-română îşi dovedeşte interesul deosebit pentru lin-

gvistică, stilistică şi folclor. Articolul ne prezintă pe larg im-

plicarea acestuia în viaţa culturală şi în promovarea culturii 

someşene. Să amintim doar una dintre multele valenţe ale 

acestui mare literat: coordonator al Sesiunii Ştiinţifice de 

studii literare, lingvistice şi interdisciplinare la care au parti-

cipat personalităţi de prim rang: Alexandru Graur, Nicolae 

P 
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Steinhardt, Ioan C. Chiţinia, Boris Cazacu, Ioan Buzaşi, 

Enea Borza etc. 

Am spilcuit doar câteva din multele evenimente ma-

jore la care Dan Mârza a fost participant activ, cu referate şi 

comunicări: Simpozionul de Algebră bipolară de la Bratis-

lava (1970), al IV-lea Congres Internaţional de logică, Me-

todologie şi Filosofia Ştiinţei de la Bucureşti (1971), al 

XI-lea Congres Internaţional al lingviştilor de la Bologna 

(1972), membru al Societăţii lingvistice şi filologice a Uni-

versităţii din Bruxelles, membru al Societăţii de Studii Ro-

mâne „Miron Costin” de la Universitatea din Padova. De 

asemenea, teoriile lui Chomsky – cel care a pus bazele „lin-

gvisticii generativ-transformaţionale” au constituit baza dis-

cuţiei epistolare pentru tinerii de pe atunci – Dan Mârza şi 

Lorenzo Renzi – devenit ulterior eminent lingvist la Univer-

sitatea din Padova.  

Într-o altă ordine de idei, dar cantonaţi în tot ceea ce 

reprezintă „Moştenirea ASTRA” s-au împlinit 52 de ani de 

la fondarea Muzeului în aer liber al ASTREI: Guvernul 

României aproba, prin Hotărâre de Guvern constituirea 

Complexului Naţional Muzeal „ASTRA” în Dumbrava Si-

biului, având în componenţa sa: Muzeul Civilizaţiei Popula-

re Tradiţionale ASTRA, Muzeul de Etnografie Universală 

„Franz Binder”, Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA şi 

multe alte galerii de artă, laboratoare, muzee, centre de in-

formare; prima ediţie a „Festivalului Naţional al Tradiţiilor 

Populare” (2001) a avut ca model „Smithsonian Folk Live 

Festival” din Washington DC. Muzeul Civilizaţiei Populare 

Tradiţionale ASTRA confirmă prestigiul său naţional şi in-

ternaţional, încununarea eforturilor generaţiilor de muzeo-

logi de-a lungul a patru decenii. 

Un alt capitol important de revistă ne propune „Dia-

lectica unui personaj: «liderul»” care face din nou referire la 

catedra de limbi moderne a Liceului „Andrei Mureşanu” din 

Dej (în prezent Colegiu Naţional). Deşi în analele liceului se 

relevă calitatea de „îndrumător UTC”, în realitate aşa cum 

subliniază şi autorul articolului – Zorin Diaconescu (Sălcuţa, 

sept. 2015), omul, sufletistul Dan Mârza a continuat cu mi-

nimele posibilităţi ale epocii comuniste, mai mult sau mai 

puţin clandestin să sădească în sufletele elevilor de-atunci şi 

a comunităţii câte ceva din cultura românească autentică, 

practic din spiritul ASTRA. 

Revista ne aminteşte şi de o lansare de carte la Cer-

cul Militar Dej: volumul autobiografic „Drumul vieţii” al 

col. (r) Teofil Pop-absolvent al Facultăţii de Comandă şi 

Stat Major din cadrul Academiei Militare şi al Facultăţii de 

Istorie-Filosofie a Universităţii Bucureşti.  

Un articol plin de sensibilitate semnat de d-na prof. 

Ioana Breazu face referire la volumul de poezii „Flori de 

gând” (2014), la rândul lui emanând graţie şi candoare. Vo-

lumul se constituie o lucrare colectivă a Cenaclului Literar 

„Radu Săplăcan”, coordonat de poeta Elena Mereuţă, repre-

zentând al treilea volum tipărit de Asociaţia ASTRA Dej. 

Autoarea articolului, prof. Ioana Breazu are cuvinte 

de apreciere la adresa fiecărui autor de poeme din cadrul 

Cenaclului Literar, ale căror versuri pline de profunzime în-

deamnă la visare, meditaţie, la „regăsirea echilibrului vieţii”. 

Revista ne oferă ş câteva poeme variate prin tematică, diferi-

te prin stil, dar al căror numitor comun este sensibilitatea. 

Amintim câteva titluri: „Pastel ivoriu”, „Geneză”, „Acrostih 

de primăvară”, semnate Ciura Elena, „Aud o lacrimă” de 

Mereuţă Elena sau „Mareea unui gând”, „Ploaie de neliniş-

te”, „Izvodire” – Raveca Vlaşin. 

În final, dar nu în ultimul rând, ne oprim încă o clipă 

asupra sensibilei scriitoare Raveca Vlaşin care a lansat vo-

lumul de poezii „Prin grădina de poveste”, ce reprezintă în 

acelaşi timp, al 70-lea volum al Editurii ASTRA Dej. Un 

îndemn de a lectura, adresat tuturor iubitorilor de frumos şi 

poezie…, aşa cum, pe bună dreptate ne îndeamnă autoarea 

articolului, Magdalena Vaida. 

Prof. Ioana-Magdalena BARTOC 

 

ASTRA NĂSĂUDEANĂ 
 

 apărut revista astristă năsăudeană cu nr. 6, un 

îndreptar de preţ şi o lecţie de demnitate, naţio-

nală sincronizată de Societatea Culturală şi de 

Liga Scriitorilor Români, Filiala Năsăud ce s-au solidari-

zat spre consolidarea conştiinţei de neam şi ţară, ca drept 

moştenire de la străluciţi reprezentanţi ai gândirii şi simţi-

rii româneşti. Revista apare în colaborare cu Filiala Nă-

săud a Ligii Scriitorilor Români, dovedindu-se extrem de 

cuprinzătoare. În prima parte, respectiv pe o întindere de 

24 de pagini sunt expuse pe larg activităţile astriste des-

făşurate în Despărţământ pe perioada unui an de zile şi în 

mod special în oraşul de reşedinţă a Despărţământului, 

unde se simte un puls astrist vioi, prin frământările şi 

zbaterile preşedintei de cerc Floarea Pleş, care a făcut din 

cercul orăşenesc un simbol al culturii, un model de viaţă 

culturală, atât prin eficienţă cât şi din punct de vedere 

numeric. 

Paginile de început sunt semnate de prof. Ioan 

Seni, omul ce se află în fruntea ASTREI de peste 25 de 

ani, arătând că Asociaţia noastră are menirea de a conti-

nua tradiţiile bimilenare şi de a respecta patrimoniul moş-

tenit de-a lungul istoriei şi să ne bucurăm de performan-

ţele româneşti pe toate planurile, să antrenăm tineretul în 

sprijinirea şi menţinerea oraşului în aceeaşi atmosferă 

cărturărească, ca urbea noastră să fie pe drept cuvânt, o 

urbe a culturii a academicienilor, făcând legătura firească 

între ASTRA şi Academia Română. 

 
Începând de la pagina 24, profesoara Astrei 

romuleană, Gabriela-Elena Herţa, prezintă concluziile 

unui studiu sociologic privind Fenomenul astrist năsău-

dean, material prezentat în Adunarea Generală de la 

Abrud, cu scheme şi grafice care indică evoluţia fenome-

nului astrist după 1990, spre a da un sens vieţii spirituale 

A 
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de a îmbina profilul Asociaţiei cu standardele contempo-

rane prin acţiuni pe termen mediu şi lung, ce-i va ridica 

prestanţa în ochii lumii prin reconectarea la viaţa cultura-

lă. 

 Scriitorul Ioan Bindea din Chiuza, semnează la 

pagina 32 un eseu cu scene din familia scriitorului Liviu 

Rebreanu, amintind de Samoilă, bunicul scriitorului şi de 

dascălul Vasile, tatăl scriitorului, personaje ce zugrăvesc 

frumuseţile satului ardelean. 

La pagina 34, universitarul clujean, la origine 

minteuan, Ieronim Marţian, face un portret dăscăliţei 

dânsului, Emilia Drăgan, care o viaţă a valorificat esenţa 

problemelor umane, ca de fapt şi profesorul năsăudean 

Emil Nistor despre care vorbesc colegii lui astrişti Ioan 

Mititean şi Ioan Seni, cu care a călătorit în spaţiul astrist 

ani în şir. 

Preotul local Lucian Greab intervine la paginile 

38-40, cu citate din Sfânta Scriptură, cu scrieri bogate în 

învăţătură, pilde şi îndemnuri la o viaţă cumpătată cu ru-

găciune şi fapte demne, aducând în faţă colindele la ro-

mâni ca spirit şi tradiţie creştină. O temă cu un conţinut 

religios semnează şi Valentina Butnaru, preşedinta orga-

nizaţiei „Limba noastră cea română” din Chişinău, care 

prezintă cititorilor texte biblice, psalmi, prin care ne asu-

măm sacrificiul de sine pentru pace sufletească şi credin-

ţa în Bunul Dumnezeu. 

Cercetătorul Adrian Onofrei prezintă la pagina 42, 

documente istorice pentru păstrarea Direcţiei Silvice din 

Năsăud, a pădurilor ca resurse importante de subzistenţă. 

Colonelul doctor în istorie, Vasile Tutula prezintă la pagi-

na 49, episoade din Monografia R 221 Mc, prezentată 

într-un cadru festiv la Casa Armatei din Bistriţa, într-o at-

mosferă marcată de gânduri creative în favoarea istoriei. 

Alte materiale revin directorului Muzeului Grăni-

ceresc Lucian Vaida, la pagina 53, cu câteva realizări în 

privinţa descoperirilor celtice din satul Fântânele, comu-

na Matei, prof. Romulus Berceni cu „Impresii dintr-o că-

lătorie peste Prut”, prof. Viorica Popa cu aprecieri la 

adresa taberei „Acasă la noi”, prof. Gabriela Herţa cu 

„Oaspeţii de peste Prut prin Ţara Năsăudului”. 

Începând de la pagina 65 găsim o doză de linişte 

necesară vieţii prin cărţile colegilor noştri: Ioan Mititean, 

Mircea Daroşi, Leon Catarig, George Echim sau povesti-

rile Floarei Pleş sau Voichiţei Pălăcean, secondate de 

comemorări şi aniversări ale unor personalităţi semnate 

de Lucreţia Mititean, Iacob Naroş, Mircea Daroşi, Vero-

nica Oşorheianu care vorbeşte despre prima şedinţă a tâ-

nărului Cenaclu Literar „Anton Coşbuc” din Leşu. Inter-

vin cu povestiri poetul Ştefan Gheoc, Alexandru Florin 

Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, iar ca 

de obicei, povestea limbii române este semnată de uni-

versitarul Viorel Hodiş. Scriitorul Dan Popescu din Rod-

na se plimbă cu Cartea pe roţi prin satele noastre ca un 

mesager al Ligii Scriitorilor. 

De la Iaşi, ne onorează cu prezenţa Areta Moşu, 

preşedinta Despărţământului „Mihail Kogălniceanu”, 

universitara şi interpreta de muzică populară Olimpia Ia-

cob cu povestirea „Pasagerul orb” şi buna noastră cola-

boratoare Gabriela Nedelcu Teodorescu cu critica literară 

asupra cărţii „Pagini de ziar, pagini de carte”, autor Ioan 

Mititean. 

De la pagina 81 călătorim pe aripile poeziei cu o 

doză de linişte necesară vieţii. Au cuvântul poeţi debu-

tanţi, modeşti şi discreţi cu o sensibilitate extremă şi inte-

ligenţă a simţirii. Încheiem cu un medalion al Rodicăi 

Fercana, premiată la trei concursuri internaţionale cu ver-

suri scrise cu patos, documentate şi argumentate. 

Prof. Cristina SAVONEA 

 

DUMBRĂVEANUL CULTURAL  
anul II, numărul 2, publicaţie a Despărţământului Astra 

„Timotei Cipariu”, Dumbrăveni 
 

umărul 2 al revistei Dumbră-

veanul Cultural ne supune 

atenţiei o serie de articole ex-

trem de interesante, semnate de mem-

brii intelectualităţii dumbrăvene, profe-

sori, preoţi şi alţi oameni de cultură, 

membrii ai Despărţământului Astra 

Timotei Cipariu, Dumbrăveni. 

Organizată pe câteva secţiuni 

dedicate patronului spiritual, religiei, li-

teraturii, artei şi istoriei, publicaţia adu-

ce în prim plan ultimele noutăţi cultura-

le (lansări de carte, acţiuni comemora-

tive) şi evidenţiază cu mândrie, creaţiile 

membrilor erudiţi ai comunităţii dum-

brăvene.  

Ultimele pagini ale revis-

tei sunt dedicate „nevoii de isto-

rie” şi astfel descoperim cerce-

tarea semnată de Nicolae Ne-

delcu: o pagină de istorie ce 

surprinde perioada secolului al 

XVII-lea, domnia şi viaţa penul-

timului principe al Transilvani-

ei, Mihai Apafi I şi a soţiei aces-

tuia Anna Bornenissza, o adevă-

rată „Margaret Tatcher a Evului 

Mediu transilvănean”. 

 

Ionela TODEA 
  

N 
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RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2015 AL DESPĂRŢĂMÂNTULUI 

ASTRA „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ 
 

n decursul anului 2015, Despărţământul ASTRA 

„Timotei Cipariu” Blaj a desfăşurat o activitate boga-

tă şi variată pe baza obiectivelor propuse la Adunarea 

Generală anuală care a avut loc la Cenade în 20 sep-

tembrie 2014. 

Menţionăm manifestările cultural-artistice impor-

tante realizate sub patronajul Asociaţiunii ASTRA – 

Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, în parteneriat cu 

primăria şi Consiliul Local Blaj, Consiliul Judeţean Alba, 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, Centrul 

de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Alba, Biblioteca Municipală „Şcoala Ar-

deleană” Blaj, în colaborare cu Astra Centrala Sibiu, cu 

Despărţămintele: Sibiu, Iaşi, Năsăud, Dej, Aiud, Câm-

peni-Abrud, Dumbrăveni, Orăştie, Săcele, Reghin, Sân-

giorgiu de Pădure, Teiuş, Târnăveni; şcolile din Blaj; 

cercurile culturale ASTRA din zona Blaj: Sâncel, Păna-

de, Biia, Cetatea de Baltă, Valea Lungă, Cenade, Micăsa-

sa, Crăciunelul de Jos, Mihalţ, Cergău Mare, Roşia de 

Secaş. 

 

12 ianuarie 2015: Colocviile literare „Aron Cotruş”, 

ediţia a XV-a; Locul desfăşurării: Căminul Cultu-

ral Cergău Mare; Organizatori: Asociaţiunea 

ASTRA, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, 

Cercul ASTRA „Aron Cotruş” Cergău Mare (pre-

şedinte prof. Ion Mărginean), Primăria Comunei 

Cergău Mare (primar Lenuţa Aldea), Şcoala Gim-

nazială Cergău Mare (director prof. Claudia 

Raşcovici) 

15 ianuarie 2015: Ziua Culturii Naţionale şi Ziua poe-

tului naţional Mihai Eminescu; Locul desfăşură-
rii: Blaj – la Bustul poetului din Piaţa 1848 şi Statu-

ia lui Eminescu din Dealul Hulii; Organizatori: 
Asociaţiunea ASTRA, Despărţământul „Timotei 

Cipariu” Blaj, Primăria Municipiului Blaj, Faculta-

tea de Teologie Greco-Catolică Blaj, Biblioteca 

Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj şi şcolile din 

Blaj 

15 ianuarie 2015: Dor de Eminescu – Simpozion oma-

gial; Locul desfăşurării: Cenade; Organizatori: Cer-

cul ASTRA „Ion Agârbiceanu” Cenade (preşedinte 

Livia Breaz), Despărţământul „Timotei Cipariu” 

Blaj 

24 ianuarie 2015: Festivalul Naţional de Poezie 

„Ocrotiţi de Eminescu”, ediţia a XV-a; Locul 
desfăşurării: Centrul de Cultură „Iacob Mureşianu” 

Blaj; Organizatori: Asociaţiunea ASTRA – Despăr-

ţământul „Timotei Cipariu” Blaj, Primăria Munici-

piului Blaj, Uniunea Scriitorilor din România –

Filialele Alba, Hunedoara, Cluj, Sibiu. 

25 ianuarie 2015: Invitaţie la Hora Unirii; Locul des-
făşurării: Sala de Sport din Biia; Organizatori: Cer-

cul ASTRA „Ion Bianu” Biia (preşedinte prof. Ma-

ria Suciu, vicepreşedinte inginer Grigore Pop), 

Despărţământul ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj, 

Asociaţia „Fiii satului” Biia, Şcoala Gimnazială 

„Gheorghe Dancu” Biia 

6-7 februarie 2015: Sfert de veac la ASTRA Dej; Lo-
cul desfăşurării: Sala festivă a Primăriei Dej; Orga-
nizator: Despărţământul ASTRA „Teodor Mihali” 

Dej. Au participat din partea ASTREI Blaj: Silvia 

Pop, Ana Hinescu 

7 februarie 2015: Jubileul de 25 de ani al Despărţă-

mântului ASTRA Năsăud (1990-2015); Locul 
desfăşurării: Muzeul Grăniceresc Năsăud; Organi-
zator: Despărţământul ASTRA Năsăud. Au partici-

pat din partea Despărţământului ASTRA Blaj: Sil-

via Pop, Ana Hinescu 

11 februarie 2015: Celebrarea Zilei Mondiale a Bol-

navilor şi Sărbătoarea Hramului Grotei Lourdes 

Cetatea de Baltă; Locul desfăşurării: Cetatea de 

Baltă; Organizatori: Cercul ASTRA din Cetatea de 

Baltă (preşedinte Ioan Olar, vicepreşedinte prof. 

Maria Mihai), Primăria Cetatea de Baltă 

11 februarie 2015: Lansare de carte: „Ioan Brad – Cu 

cărţile pe faţă”’; Locul desfăşurării: Sala festivă a 

Primăriei Blaj; Organizatori: Cons. Jud. Alba, Bi-

blioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, Despărţământul 

ASTRA Blaj (Silvia Pop, Ana Hinescu, Simona 

Frâncu ş.a.) 

21 februarie 2015: Colocviile Literare „Timotei Cipa-

riu”, ediţia a II-a; Locul desfăşurării: la bustul căr-

turarului şi la Căminul Cultural din Pănade; Organi-
zatori: Cercul ASTRA Pănade (preşedinte: înv. Ma-

ria Zereş), cu sprijinul Primăriei Comunei Sâncel 

(primar: ing. Ilie Frăţilă), Despărţământul ASTRA – 

„Timotei Cipariu” Blaj, Asociaţia Culturală „Fraţii 

Brad” din Pănade. O importantă contribuţie la reuşi-

ta manifestării au adus-o scriitorii: Nicolae Băciuţ, 

Răzvan Ducan (Tg. Mureş), Ion Popa (Alba Iulia), 

Alexandru Brad (Bucureşti). Delegaţia din partea 

Despărţământului „Timotei Cipariu” Blaj: Silvia 

Pop, Ion Pop, Ana Hinescu, Ion Buzaşi, Cornel 

Tatai-Baltă 

1 martie 2015: Balul ASTREI, „Sărbătoarea Mărţişo-

rului”, ediţia a V-a; Locul desfăşurării: Restauran-

tul „Târnavele” Blaj; Organizatori: Despărţământul 

ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj; Patronatul I.M.M 

Blaj; Cercurile ASTRA – Blaj 

15 martie 2015: Lansarea albumului Ioan Mihălţan – 

„Meşteri populari de pe Târnave şi Secaş”; Locul 
desfăşurării: Sala de sport Biia; Organizatori: Des-

părţământul ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj, Cercul 

ASTRA „Ion Bianu” Biia (preşedinte: prof. Maria 

Suciu, vicepreşedinte: ing. Grigore Pop) 

26 martie 2015: Lansarea Revistei ASTRA blăjeană 

nr. 1/2015; Locul: Biblioteca „Şcoala Ardeleană” 

Blaj; Organizatori: Despărţământul ASTRA „Timo-

tei Cipariu” Blaj, Biblioteca „Şcoala Ardeleană”, 

Cercurile ASTRA din Blaj 

28 martie 2015: Concursul de poezie şi muzică reli-

gioasă „Credo”, ediţia a XV-a. Expoziţia de pic-

tură „Icoane pe sticlă” a elevilor de la Centrul de 

Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia; Locul 
desfăşurării: Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” 

Î 
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Blaj; Organizatori: Despărţământul ASTRA Blaj, 

Primăria Mun. Blaj, ISJ Alba, Centrul de Cultură 

„Augustin Bena” Alba-Iulia. Au participat peste 

100 de concurenţi, evidenţiindu-se elevii de la şcoli-

le: „Toma Cocişiu” Blaj, Colegiul Naţional „I.M. 

Clain” Blaj, Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” 

Blaj, „Ion Bianu” Valea Lungă, „Gheorghe Dancu” 

Biia, „Ion Agârbiceanu” Cenade, „Ion Pop 

Reteganu” Sâncel, „Aron Cotruş” Cergău Mare etc. 

19 aprilie 2015: Balul ASTREI Biia, ediţia I; Locul 
desfăşurării: Sala de sport Biia; Organizatori: Aso-

ciaţiunea ASTRA, Cercul ASTRA „Ion Bianu” Bi-

ia, Asociaţia „Fiii satului” Biia (Maria Suciu, Gri-

gore Pop, Vasile Burja, Lenuţa Burja) 

20 aprilie 2015: Concertul de pricesne „Izvorul Tă-

măduirii”, ediţia a III-a; Locul desfăşurării: Bise-

rica Parohială Biia; Organizatori: Cercul ASTRA 

Biia (preş. prof. Maria Suciu, vicepreş. Grigore 

Pop), Parohia Ortodoxă Biia (părintele Lucian 

Feşteu). Au participat: Pr. Dumitru Frăcea, ing. Ni-

colae Sabău (fundaţia „Ioan Sălcudean”). Din partea 

Despărţământului ASTRA Blaj participă: Silvia 

Pop, Ana Hinescu, Ion Pop, Livia Breaz (Cenade), 

Maria Zereş (Pănade) ş.a. 

23 aprilie 2015: Ziua Internaţională a Cărţii şi Ziua 

Bibliotecarului; Locul desfăşurării: Şcoala Gimna-

zială „Toma Cocişiu” Blaj; Coordonatorii manifes-
tării: director prof. dr. Alina-Maria Dulău, director 

adjunct prof. Maria-Sabina Marinescu, consilier 

educativ Mirela Bălău, bibliotecar Viorica Muntean, 

prof. dr. Diana Tocaciu – consilier ASTRA. Parte-
nerii manifestării: Primăria Municipiului Blaj, ISJ 

Alba, Despărţământul ASTRA Blaj 

24-26 aprilie 2015: Şedinţa Comitetului Central al 

Asociaţiunii ASTRA şi Aniversare „ASTRA Re-

diviva – 25”; Locul desfăşurării: Primăria Dej şi 

Mănăstirea Nicula; Organizatori: Despărţământul 

ASTRA „Dr. Teodor Mihali” Dej (preşedinte dr.ec. 

Radu Gavrilă), Primăria Dej (primar: ing. Costan 

Morar). Participă din partea Despărţământului „Ti-

motei Cipariu” Blaj: Silvia Pop, Ion Pop, Ana 

Hinescu, Maria Zereş 

5 mai 2015: Concursul de poezie patriotică „Noi sun-

tem români”, ediţia a XVII-a; Locul desfăşurării: 
C.D.I. – Colegiul Naţional „I.M. Clain” Blaj; Orga-
nizatori: Colegiul Naţional „I.M. Clain” (director 

Ioan Tomoiagă, consilier cultural ASTRA – Claudia 

Oancea, Carmen Simu), Muzeul de istorie „Augus-

tin Bunea” (director Simona Frâncu), Despărţămân-

tul „Timotei Cipariu” Blaj (preşedinte Silvia Pop, 

Ana Hinescu, Ion Pop) 

6-10 mai 2015: Participare la Târgul de Carte Alba 

Transilvana, ediţia a VIII-a cu lansarea Antolo-

giei de poezie „Ocrotiţi de Eminescu”; Locul des-
făşurării: Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

Iulia; Organizator: Despărţământul ASTRA „Timo-

tei Cipariu” Blaj. Au participat: Silvia Pop, Daniela 

Pănăzan, Claudia Oancea, Ioan Popa, Ion Pop 

8-9 mai 2015: Concursul Judeţean de Matematică 

„Mircea Ganga”, ediţia a VI-a; Locul desfăşură-
rii: Colegiul Naţional „I.M. Clain” Blaj; Organiza-
tori: Consiliul Judeţean Alba, Asociaţiunea ASTRA 

Centrală (preşedinte Dumitru Acu), Despărţământul 

ASTRA Blaj (preşedinte Silvia Pop), Cercul 

ASTRA de la Colegiul Naţional „I.M. Clain” Blaj 

(profesori: Romanţa Ghiţă, Ioan Ghiţă, Cipariu Ci-

prian, Dana Stan ş.a.) 

13-17 mai 2015: Sesiune de comunicări: Blajul şi Re-

voluţia Română de la 1848; Locul desfăşurării: 
Sala festivă a Primăriei Blaj; Organizatori: Primăria 

Municipiului Blaj, Despărţământul ASTRA „Timo-

tei Cipariu” Blaj, Cercurile ASTRA din şcolile Bla-

jului 

18 mai 2015: Blajul, la moment aniversar – Simpozi-

on Naţional, ediţia a III-a; Locul desfăşurării: Li-

ceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj; Organiza-
tor: Cercul ASTRA al liceului (director Carol Ba-

dea, dir. adj. Ioan Laţiu). S-au distins profesorii: 

Maria Mărginean, Gabriela Sevestrian, Lucia Laţiu, 

Laura Gubaş 

15 iunie 2015: Proiectul educaţional zonal „Noi avem 

un singur dor”; Locul desfăşurării: la monumentul 

lui Eminescu de la Teiul poetului; Organizator: 
Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj (Silvia Pop, 

Ana Hinescu); Colaboratori: Cercurile ASTRA 

Blaj: Mihai Buia, Gh. Zereş, Adelina Sărătean, 

Cornelia Nicoară, Ioana Cătăuţă, Alina Orăşean 

17-24 iulie 2015: Tabăra de Cultură şi Civilizaţie 

Românească „Acasă la noi”; Locul desfăşurării: 
Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj; Organi-
zatori: Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, 

Despărţământul ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj 

(Silvia Pop, Ana Hinescu, Ion Pop). Colaboratori: 
Despărţământul Central Sibiu (Dumitru Acu, Octa-

vian Bologa), Despărţământul ASTRA 

Stremţ-Teiuş (Florin Bota), Primăria Bucerdea 

Grânoasă (primar Ioan Aldea), APIDAVA Blaj 

(Victor Mateş). Tinerii din tabără (elevi şi studenţi) 

din Basarabia, localitatea Sireţi, Raionul Stră-

şeni-Repub. Moldova au susţinut spectacolul folclo-

ric „Hai să dăm mână cu mână” în localităţile vizi-

tate: Teiuş, Mihalţ, Bucerdea Grânoasă, Sâncel, Si-

biu, Blaj. Au contribuit: Ioan Aldea, Ilie Frăţilă, Ion 

Pop, Ana Hinescu, Victor şi Alina Mateş 

25 iulie 2015: Lansare de carte: „Meşteri populari de 

pe Târnave şi Secaş” – autor Ioan Mihălţan; Lo-
cul desfăşurării: Biblioteca Comunei Valea Lungă; 

Organizatori: Despărţământul ASTRA „Timotei 

Cipariu” Blaj (Silvia Pop, Ana Hinescu, Rică Ro-

man, Ion Pop), Cercul ASTRA „Ion Bianu” Valea 

Lungă (preşedinte: prof. Călina Comşa; vicepreşe-

dinte: Maria Şovrea) 

1-12 august 2015: Tabăra Internaţională de Arte Vi-

zuale „Inochentie Micu Clain” Blaj, ediţia a 

XVIII-a; Locul desfăşurării: Muzeul de Istorie 

„Augustin Bunea” Blaj; Organizatori: Primăria şi 

Consiliul Local Blaj, Muzeul de Istorie „Augustin 

Bunea” Blaj, Despărţământul ASTRA „Timotei Ci-

pariu” Blaj 

23 august 2015: Sărbătoarea „Fiii satului” Cenade, 

ediţia a IV-a; Locul desfăşurării: Căminul Cultural 

Cenade; Organizatori: Primăria Cenade, C.J. Alba, 

Cercul ASTRA „Ion Agârbiceanu” Cenade (preşe-

dinte: prof. Livia Breaz), Despărţământul ASTRA 
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„Timotei Cipariu” Blaj (Ana Hinescu, Ioan 

Mihălţan, ziaristul Aurel Roman) 

6-7 septembrie 2015: Sărbătoarea „Fiii satului” Biia; 

Locul desfăşurării: Sala de sport Biia, Biblioteca 

Fundaţiei „Ioan Sălcudean”; Organizatori: Asociaţia 

„Fiii satului” Biia, Fundaţia „Ioan Sălcudean”, Des-

părţământul ASTRA Blaj (Silvia Pop, Ana Hinescu, 

Ion Pop, Ioan Popa, Aurel Roman, Ioan Mihălţan, 

Mihai Buia, Maria Zereş) 

25 septembrie 2015: Colocviile Literare „Ion Agârbi-

ceanu” Cenade; Locul desfăşurării: la bustul poe-

tului şi în Sala festivă a Şcolii Gimnaziale „Ion 

Agârbiceanu” Cenade; Organizatori: Cercul 

ASTRA „Ion Agârbiceanu” Cenade (preşedinte: 

prof. Livia Breaz; vicepreşedinte: Lenuţa Neamţu), 

Despărţământul ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj 

(Silvia Pop, Ion Buzaşi, Ioan Mărginean, Maria 

Zereş, Ana Hinescu, Ion Pop, Călina Comşa, Ioan 

Popa, Mioara Pop, Mihai Buia, Mia Stânea, Maria 

Suciu, Florina Haţegan, Diana Tocaciu, Carmen 

Simu, Ioan Laţiu ş.a.) 

1 octombrie 2015: Ziua Şcolii Gimnaziale „I. M. Mol-

dovan” – Simpozion comemorativ „Ion Micu 

Moldovan 100” (1833-1915); Locul desfăşurării: 
Şcoala Gimnazială „Ion Micu Moldovan” Blaj; Or-
ganizatori: Şcoala Gimnazială şi Cercul ASTRA 

„Ion Micu Moldovan” Blaj 

9-11 octombrie 2015: Cea de-a 110 Adunare Generală 

ASTRA, în oraşul Abrud; Locul desfăşurării: Li-

ceul Tehnologic Abrud; Organizatori: Asociaţiunea 

ASTRA Centrală Sibiu, Despărţământul ASTRA 

„Iosif Sterca Şuluţiu” Abrud-Câmpeni, cu sprijinul 

Primăriilor Abrud şi Câmpeni, Cons. Jud. Alba. A 

participat delegaţia Blajului, Despărţământul 

ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj (Silvia Pop, Ana 

Hinescu, Ion Pop, Maria Zereş). Au fost prezenţi: 

Acad. Ionel Valentin Vlad (preş. Academiei Româ-

ne), Acad. Emil Burzo (preşed. Filialei Academiei 

Române Cluj), dr. prof. univ. Dumitru Acu (preşed. 

ASTRA Centrală), I.P.S. pr. Irineu (Arhiepiscop al 

Alba-Iuliei), P.S. dr. Claudiu Pop (episcop 

greco-catolic de Blaj), prof. univ. dr. Daniel Breaz 

(rector al Universităţii „1 decembrie 1918” Al-

ba-Iulia 

23 octombrie 2015: Simpozionul Naţional „Ion Bianu 

şi Academia Română”; Locul desfăşurării: Şcoala 

Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă; Organiza-
tori:Asociaţiunea ASTRA Centrală Sibiu, Primăria 

Comunei Valea Lungă (primar: ing. Vasile Puşcă), 

Şcoala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lingă (direc-

tor: prof. Ana Maria Oneţ), Despărţământul 

ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj (Silvia Pop, Ana 

Hinescu, Ion Buzaşi, Ioan Popa, Ion Pop, ing. Ioan 

Mihălţan, prof. univ. dr. Vasile Frăţilă şi scriitorul 

Ioan Brad – Alba-Iulia), Cons. Jud. Alba (preşed. 

Ion Dumitrel), Cercul ASTRA „Ion Bianu” din Va-

lea Lungă (preşedinte: prof. Călina Comşa; vicepre-

şedinte: Mărioara Şavrea) 

30 octombrie 2015: Ziua satului Pănade, ediţia a 

IV-a; Locul desfăşurării: Căminul Cultural Pănade; 

Organizatori: Primăria Comunei Sâncel (primar: 

ing. Ilie Frăţilă, viceprimar: Gh. Poşa), Cercul 

ASTRA „Timotei Cipariu” Pănade (preşedinte: înv. 

Maria Zereş), Asociaţia Culturală „Fraţii Brad” Pă-

nade (preşedinte: Mărioara Brad) 

8 noiembrie 2015: Adunarea Jubiliară „ASTRA Re-

diviva – 25” a Despărţământului „Timotei Cipa-

riu” Blaj; Locul desfăşurării: Sala de Sport Biia; 

Organizatori: Cercul ASTRA „Ion Bianu” Biia 

(preşedinte: Maria Suciu, Vicepreşedinte: ing. Gri-

gore Pop), Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj 

(Silvia Pop –preşed., Ana Hinescu, Maria Beldea, 

Ion Pop, Ioan Popa, Ion Mihălţan, Mircea Frenţiu, 

Ioan Şolea); din partea Cercurilor ASTRA: Livia 

Breaz – Cenade, Călina Comşa – Valea Lungă, Ana 

Maria Oneţ – Valea Lungă, prof. Mihai Buia – Sân-

cel, înv. Maria Zereş – Pănade, prof. Ion Mărginean 

– Cergău Mare, înv. Maria Stânea – Mihalţ, Corne-

lia Nicoară – prof. Liceul Tehnologic „Ştefan Man-

ciulea” Blaj, Mărioara Bercea-Cercul ASTRA Mi-

căsasa, prof. Maria Daniela Pănăzan – Consilier 

Cultural ASTRA. Cu acest prilej i s-a conferit pre-

miul ASTRA 2015 prof. Maria Daniela Pănăzan 

pentru întreaga activitate şi pentru realizarea volu-

mului „ASTRA Rediviva Blaj – 25”  

19 noiembrie 2015: Simpozionul aniversar: „Blajul şi 

Marea Unire 1918”; Locul desfăşurării: Sala Fes-

tivă a Primăriei Municipiului Blaj; Organizatori: 
Primăria Municipiului Blaj (viceprimar: Livia Mu-

reşan), Despărţământul ASTRA „Timotei Cipariu” 

Blaj (preşedinte: Silvia Pop, vicepreşedinte: Ana 

Hinescu), Biblioteca Municipală „Şcoala Ardelea-

nă” Blaj(director: Simona Frâncu), Facultatea de 

Teologie Greco-Catolică Blaj (părintele lector dr. 

Anton Rus), Liceul Tehnologic şi Cercul ASTRA 

„Ştefan Manciulea” Blaj (director: prof. Ioan Mar-

cu, prof. Cornelia Nicoară-preşedinte Cerc 

ASTRA). La manifestare au participat: Elena Mi-

hu-cercetător arhivist Tg. Mureş, Aurel Ro-

man-ziarul „Unirea”  

13 noiembrie 2015: Balul bobocilor Colegiului Naţio-

nal „Iacob Mureşianu” Blaj; Locul desfăşurării: 
Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” Blaj; Organiza-
tori: Cercul ASTRA – Colegiul Naţional „I.M. 

Clain” Blaj (profesori coordonatori: Oancea Raica 

Claudia-consilier cultural ASTRA; Seicean Daiana 

– consilier educativ) 

12-13 decembrie 2015: Festivalul de Colinde „O, ce 

veste minunată”, ediţia a XVI-a; Locul desfăşură-
rii: Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” Blaj; Orga-
nizatori: Primăria Municipiului Blaj (primar: Ghe-

orghe Valentin Rotar şi echipa de protocol: Toader 

Aldea, Cristina Cristea, Silviu Gânţa), Despărţă-

mântul ASTRA Blaj (Silvia Pop, Ana Hinescu, Ma-

ria şi Gheorghe Zereş, Ion Mihălţan, Ion Pop), Căli-

na Comşa – preşed. Cerc ASTRA Valea Lungă, 

Cercurile ASTRA din Biia, Cetatea de Baltă, Sân-

cel, Cergău Mare, Roşia de Secaş, Cenade şi din 

Şcolile Blajului 

17 decembrie 2015: Ziua Liceului Tehnologic „Ştefan 

Manciulea” Blaj; Locul desfăşurării: Sala de gim-

nastică a liceului; Organizatori: Liceul Tehnologic 

şi Cercul ASTRA „Ştefan Manciulea” Blaj 
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PROGRAM DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 
 

 IANUARIE 2016 

13 * COLOCVIILE LITERARE „ARON 
COTRUŞ” – Ediţia a XVI-a; Organizează: Primăria 

Comunei Cergău Mare; ASTRA Despărţământul „Ti-

motei Cipariu” Blaj; Cercul Astra „Aron Cotruş” Cergău 

Mare; Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” Cergău Mare; 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia; Biblio-

teca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj; Locul: Cămi-

nul Cultural Cergău Mare. 

15 * ZIUA CULTURII NAŢIONALE 

„PORNI LUCEAFĂRUL... POPASUL LUI 
EMINESCU LA BLAJ – 1866”; PAGINI DE 
ISTORIE LITERARĂ: MICA ROMĂ – numele 
eminescian al Blajului – Moment poetic: „Dulce Ro-
mânie, ţara mea de glorii”. Locul: Piaţa 1848, la bustul 

poetului Mihai Eminescu. * EVOCARE LITERARĂ: 

Drumul spre Blaj, un pelerinaj în memoria profeso-
rului ARON PUMNUL (1818-1866) – Moment liric 

susţinut de membri Cenaclul literar „Fântâni ale daruri-

lor”. Locul: Statuia poetului Mihai Eminescu de pe Hula 

Blajului. * EXPOZIŢIE OMAGIALĂ „Te salut din 
inimă MICĂ ROMĂ”. Locul: Biblioteca Municipală 

„Şcoala Ardeleană” Blaj; Organizează: Primăria şi Con-

siliul Local al Municipiului Blaj; ASTRA Despărţămân-

tul „Timotei Cipariu” Blaj; Şcoala gimnazială „Toma 

Cocişiu” Blaj; Colegiul Naţional „I.M. Clain“; Bibliote-

ca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj 

22 * Manifestare cultural-artistică: „UNIŢI ÎN 
CUGET ŞI-N SIMŢIRI”. Evocare istorico-literară: 

ALEXANDRU IOAN CUZA– DOMNUL UNIRII 
(1859-1866); Expoziţie de carte: UNIREA 
PRINCIPATELOR – 1859 . Organizează: Despărţă-

mântul ASTRA Blaj, Primăria Mun. Blaj, Biblioteca 

Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj; Şcoala Gimnazială 

„Toma Cocişiu”. Locul: Biblioteca Municipală „Şcoala 

Ardeleană” Blaj  

30 * FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE 

„Ocrotiţi de Eminescu” – Ed. a XVI-a; Organizează: 

ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj; Primă-

ria şi Consiliul Local al Municipiului Blaj; Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga”, în colaborare cu Uniunea 

Scriitorilor din România – Filiala Alba-Hunedoara, Fili-

ala Mureş; Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” 

Blaj; Locul: Centrul Cultural „Iacob Mureşianu „Blaj. 

 

 FEBRUARIE 2016 
12 * EVOCARE OMAGIALĂ „IOAN 

MAIORESCU” (1811-1864); Organizează: Primăria şi 

Consiliul Local Comunal Bucerdea Grânoasă; ASTRA 

Despărţ. „Timotei Cipariu” Blaj, Cercul ASTRA „Ioan 

Maiorescu” Bucerdea Grânoasă şi Şcoala Gimnazială „I. 

Maiorescu” Bucerdea Grânoasă 

22 * REUNIUNEA ANUALĂ A 
COMITETULUI DIRECTOR al ASTREI – Despăr-

ţământul „Timotei Cipariu” Blaj; Locul: Şcoala Gimna-

zială „Toma Cocişiu” Blaj – Centrul de documentare 

27 * COLOCVIILE „Timotei Cipariu”, Ediţia 

a III-a, 2016; Lansarea volumului: Timotei Cipariu „Şti-
inţa sfintei scripturi”, Transcriere şi cuvânt introductiv 

de Pr. Daniel Marius Câmpean, Diacon Prof. Ion Bu-

zaşi; Organizează: Primăria şi Consiliul Local al Com. 

Sîncel; ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, 

Cercul ASTRA „Timotei Cipariu” Pănade, Asociaţia 

Culturală „Fraţii BRAD“ Pănade, Asociaţia Culturală 

„Timotei Cipariu” Pănade; Biblioteca Municipală 

„Şcoala Ardeleană” Blaj; Locul: Căminul Cultural Pă-

nade.  

 

 MARTIE 2016 – Lansarea Revistei „ASTRA 
BLĂJANĂ”, nr 1/ 2016 

05 * BALUL ASTREI – „Sărbătoarea Mărţişo-

rului 2016” – Ediţia a VI-a. Organizează: ASTRA Des-

părţământul „Timotei Cipariu” Blaj in colaborare cu 

Cercurile ASTRA şi Patronatul I.M.M. Blaj; Locul: Res-

taurantul „Târnavele „Blaj 

11 * MEDALION MUZICAL: ION BLĂJAN 

(1911-1973); Organizează: ASTRA Despărţământul 

„Timotei Cipariu” Blaj; Cercul ASTRA „Ion Blăjan” 

Roşia de Secaş; Şcoala gimnazială „Ion Blăjan” Roşia 

de Secaş.  

30 * PAGINI DE ISTORIE LITERARĂ – 

Eminescu în cercetarea dascălilor blăjeni: 
ALEXANDRU CIURA (1876-1936) – EMINESCU şi 

COŞBUC, Note comparative, 1908 (Elie Dăianu, Ştefan 

Manciulea, Radu Brateş, Ion Buzaşi)  

 

 APRILIE 2016  

06 * MEDALION OMAGIAL „ION 
BREAZU” (1901-1958); Organizează: ASTRA Des-

părţământul „Timotei Cipariu” Blaj; Şcoala gimnazială 

Mihalţ şi Cercul ASTRA „Ion Breazu” Mihalţ. 

 

16 * CONCURSUL DE POEZIE ŞI MUZICĂ 

RELIGIOASĂ „CREDO”, Ediţia a XVI-a; Organi-
zează: Despărţământul ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj; 

Cercurile Culturale ASTRA; Biblioteca Municipală 

„Şcoala Ardeleană” Blaj; Locul: Centrul Cultural „Iacob 

Mureşianu” Blaj. * OAMENI AI ASTREI: Dr. 
IONEL GURIŢĂ – Expoziţie de artă plastică: 

„FRUMUSEŢEA GÂNDULUI ÎN FORMĂ ŞI 
CULOARE”  

 

 MAI 2016 * TÂRGUL DE CARTE:, ALBA 
TRANSILVANA” – Festivalul Internaţional „Lucian 
Blaga”, Ediţia a XXXVI-a – 2016; Lansarea antologiei 

de poezii „Ocrotiţi de Eminescu” – 2016 

09 * PAGINI DE ISTORIE LITERARĂ: 

LUCIAN BLAGA (1895–1961) ŞI BLAJUL; Organi-
zează: ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj; 

Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj; Locul: 
Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj  

09-15 * SĂRBĂTOAREA LIBERTĂŢII – 
SESIUNE DE COMUNICĂRI: „Blajul şi Revoluţia Româ-
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nă de la 1848”. Personalităţi paşoptiste: Aron Pumnul 

(1818–1866), Ioan Lemeni (1780-1861), Andrei Mure-

şanu (1816-1866), Ion Maiorescu (1811-1864), Timotei 

Cipariu, Alex. Papiu-Ilarian, George Bariţiu, Alexandru 

Ioan Cuza, Simion Bărnuţiu. * EVOCARE 

ISTORICĂ: AXENTE SEVER (1821-1906); Organi-
zează: Şcoala Gimnazială „Axente Sever „Mănărade, 

Despărţământul ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj; Cercul 

Astra Elevi; Locul: Şcoala Gimnazială „Axente Sever” 

Mănărade. * CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE 

POEZIE PATRIOTICĂ „Noi suntem români” – Edi-

ţia a XII-a; Organizează: ASTRA Despărţământul „T. 

Cipariu” Blaj; Cercurile Culturale Astra; Cercurile Astra 

Elevi; Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Blaj, 

Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj, Muzeul 

de Istorie „Augustin Bunea” Blaj; Locul: Centrul Cultu-

ral „Iacob Mureşianu” Blaj. * Expoziţia „MEŞTERI 
POPULARI DE PE TÂRNAVE ŞI SECAŞ”, Ediţia 

a VIII-a; Lansare de carte: „Mărturii etnografice de 
pe Târnave şi Secaş” – Ioan Mihălţan; Organizează: 

ASTRA Despărţământul „T. Cipariu” Blaj; Cercurile 

Culturale ASTRA; Centrul Cultural „Augustin Bena” 

Alba Iulia, Asociaţia A.T.M.A.; Locul: Sediul ASTRA 

Despărţământul „T. Cipariu” Blaj * OAMENI AI 

ASTREI LA ANIVERSARE: CARDINAL LUCIAN 
MUREŞAN – 85 ANI (23.05.1931) * MEDALION 

OMAGIAL: TOMA COCIŞIU (1887-1986); ELENA 

MOLDOVAN (n. 1918) LA ANIVERSARE; Organi-
zează: ASTRA Despărţământul „T. Cipariu” Blaj; Cer-

cul ASTRA Şcoala Gimnazială „T. Cocişiu” Blaj; Bi-

blioteca Municipală, Şcoala Ardeleană” Blaj; Locul: 
Şcoala Gimnazială „T. Cocişiu” Blaj 

 

 IUNIE 2016 * Lansarea Revistei „ASTRA 
BLĂJANĂ”, nr 2/ 2016 

08 * Prezentarea volumului de poezii premiate la 

Concursului Naţional de Poezie „Ocrotiţi de Emines-
cu” – 2016. * Pagini de istorie literară „POPASUL LUI 
EMINESCU LA BLAJ – 150 – Ei l-au cunoscut pe 
Eminescu”: Iosif Vulcan (1841-1907), Ştefan Cacovea-

nu, Nicolae Densuşianu, Alex. Grama, Mihai Străjan...; 

Moment poetic: „Târnavă prinsă-n galbine maluri”; 
Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei Cipa-

riu” Blaj; Cercurile Culturale ASTRA; Cercurile Cultu-

rale ASTRA Elevi; Locul: Teiul lui Eminescu şi Monu-

mentul dedicat Popasului eminescian; Sediu ASTRA 

„Timotei Cipariu” Blaj 

11 * SPECTACOL: „TE SALUT DIN INIMĂ 
ROMĂ MICĂ” (lieduri, piese corale şi romanţe com-

puse de: Guilem Sorban (1876-1923), Sigismund Todu-

ţă (1908-1991), Augustin Bena (1880-1962), Iuliu Mu-

reşianu (1900-1956), Celestin Cherebeţiu (1901-1978); 

Organizează: ASTRA Despărţământul „Timotei Cipa-

riu” Blaj, Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” Blaj; Lo-
cul: Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” Blaj  

 

 IULIE 2016  

08 * SIMPOZION ŞI EXPOZIŢIE DE 

CARTE: „ASTRA (1861) ŞI ACADEMIA 

ROMÂNĂ (1866)”  – Timotei Cipariu; George Bariţiu; 

I. Micu Moldovan; Augustin Bunea; Nicolae Densuşia-

nu (1846-1911); Ion Bianu (1856-1935); Zenovie 

Pâclişanu (1866-1958); Emil Negruţiu (1911-1988); Oc-

tavian Fodor (1913-1976); Alexandru Borza 

(1887-1971); Camil Sextus Negrea (1882-1956); Nico-

lae Popea (1826-1908); Grigore Silaşi (1836-1897); Ni-

colae Iorga (1871-1940); Florian Porcius (1816-1906); 

Nicolae Hâncu; Organizează: ASTRA Despărţământul 

„Timotei Cipariu” Blaj, Muzeul de Istorie „Augustin 

Bunea” Blaj, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” 

Blaj; Locul: Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” 

Blaj  

11-17 * TABĂRA DE CULTURĂ ŞI 

CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ „Acasă la noi” – 

Ediţia a XX-a; Organizează: ASTRA Despărţământul 

„Timotei Cipariu” Blaj; Primăria şi Consiliul Local Blaj; 

Locul: în familii. 

31 * PORTRET PLASTIC – IULIU MOGA 
(1906-1976); Organizează: ASTRA Despărţământul 

„Timotei Cipariu” Blaj; Muzeul de Istorie „Augustin 

Bunea” Blaj. 

 

 AUGUST 2016  

01-14 *Tabăra Internaţională de Arte Plastice 
„Ioan Inochentie Micu-Klein” – Ediţia a XXI-a; Orga-
nizează: Consiliul Local şi Primăria Municipiului Blaj, 

Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj; ASTRA Des-

părţământul „T. Cipariu” Blaj; Locul: Muzeul de Istorie 

„Augustin Bunea” Blaj. 

27-28 * ADUNAREA GENERALĂ ASTRA 

2016, la ALBA IULIA – Participarea Delegaţie din par-

tea ASTREI Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj * 

MIHAI EMINESCU – DE LA BLAJ LA ALBA 

IULIA (1866); Organizează: ASTRA CENTRALĂ; 

Locul: ALBA IULIA 

27 * COLOCVIILE LITERARE „VASILE 
AARON”, Ediţia I-a * OAMENI AI ASTREI: Prof. 
univ. dr. VIOREL BUDIU (n. 1941); Organizează: 

ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj; Asoci-

aţia Culturală „Vasile Aaron” Glogoveţ; Primăria şi 

Consiliul Local Valea Lungă; Locul: Căminul Cultural 

Glogoveţ 

 

 SEPTEMBRIE 2016 * Lansarea Revistei 

„ASTRA BLĂJANĂ”, nr 3/ 2016 

* Simpozion GRĂDINA BOTANICĂ DIN 

BLAJ (1881); Organizează: ASTRA Despărţământul 

„Timotei Cipariu” Blaj; Biblioteca Municipală „Şcoala 

Ardeleană” Blaj, Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” 

Blaj; Locul: Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj. 

03-04 * FIII SATULUI BIIA– Festivalul „Cânt 
şi joc pe Târnave – Veta Biriş”; Organizează: Asocia-

ţia Fiii satului Biia; Cercul ASTRA „Ion Bianu” Biia; 

Fundaţia „Ion Sălcudean” Biia; ASTRA Despărţământul 

„Timotei Cipariu” Blaj.  

16 * COLOCVIILE DE LITERATURĂ „ION 
AGÂRBICEANU „Blaj – Cenade; Organizează: 

ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj; Cercul 
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ASTRA „Ion Agârbiceanu” Cenade; Primăria şi Consi-

liul local Cenade; Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba Iulia; Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” 

Blaj; Locul: Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Ce-

nade.  

20 * EVOCARE OMAGIALĂ: GEORGE 

COŞBUC (1866-1918) ŞI BLAJUL; Organizează: 

ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj; Biblio-

teca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj; Locul: Biblio-

teca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj  

 

 OCTOMBRIE 2016 

03-11 * „ZILELE ŞCOLILOR BLAJULUI” 
09 * Simpozion: „Şcolile Blajului „Fântâni ale 

darurilor” – Dascăli şi elevi de elită ai Şcolilor din 
Blaj: Anton Zeiler (1916-1994); Virgil Stanciu (n. 

1946); Iuliu Cheţan (1926-2003); Raul Şorban 

(1912-2006); Sorin Mircea Moldovan (n. 1936); Ilea-
na Berlogea (1931-2002); Ioan Mihălţan 

(1926- 2008); Nicolae Pauletti (1816-1848); Ion Irimie 

(n. 1931); Mircea Stroia (1940-2006); Traian Gher-
man (1879-1961); Vasile Crişan (1926-2000); Ion 
Chinezu (1894-1966); Nicolae Albu (1810-1986); Vir-
gil Stanciu (1906-1981); Aurel Cisteian (1926-1998); 

Nicolae Comşa (1905-1946); Simion Mi-
hali-Mihălescu (1843-1906); Bernard Ştef 
(1916-2010). Prelaţi ai BISERICII 
GRECO-CATOLICE:VICTOR MIHALI DE APŞA 

(1841-1918); IOAN LEMENI (1780-1861); VASILE 

HOSSU (1866-1916); ALEXANDRU NICOLESCU 

(1882-1941). 

11 * ZIUA ŞCOLII ARDELENE – Samuil Micu 

(1745-1806); Petru Maior (1761-1821); Dionis Popa 

(1904-1991); Lucian Blaga (1895-1961); Serafim Duicu 

(1938-2006). BICENTENARUL MORŢII LUI 

GHEORGHE ŞINCAI (1754-1816); Organizează: 

Primăria şi Consiliul Local Blaj; ASTRA Despărţămân-

tul „T. Cipariu” Blaj; Facultatea de Teologie, Biblioteca 

Municipală „Şcoala Ardeleană”, Muzeul de Istorie „Au-

gustin Bunea” Blaj; Locul: Primăria Blaj, Centrul Cultu-

ral „Iacob Mureşianu” Blaj, Facultatea de Teologie Gre-

co Catolică, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană”.  

21 * Colocviile literare ION BIANU – Ediţia a 

II-a;  Organizează: Primăria şi Consiliul Local Valea 

Lungă, ASTRA Despărţământul „T. Cipariu” Blaj; 

Şcoala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă; Cercul 

ASTRA „Ion Bianu” Valea Lungă; Locul: Şcoala Gim-

nazială „Ion Bianu” Valea Lungă. 

26 * ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ a 

ASTREI – Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj pe 

anul 2016 * REVISTA „ASTRA BLĂJEANĂ” LA 20 

DE ANI, Conferirea Premiului ASTRA al Despărţă-

mântului „T. Cipariu” Blaj pe anul 2016 * Oameni ai 

ASTREI, la aniversare: Ioan Mihălţan (n. 1956); Au-
rel Roman (n. 1941); Ion Mărgineanu (28.10.1941); 

Victor Mateş (n. 1951);Nicu Sorin Blaga (n. 1951); Li-
liana Tomoioagă (n. 1961); Monica Gavriş (n. 

1961);Adrian Solomon (n. 1951); Diana Tocaciu (n. 

1976); Organizează: ASTRA Despărţământul „T. Cipa-

riu” Blaj; Primăria şi Consiliul Local al Comunei Sîncel; 

Cercul ASTRA „Ioan Pop Reteganul” Sîncel; Locul: 
Căminul Cultural Sîncel 

 

 NOIEMBRIE 2016 – ZILELE ASTREI (15 

NOV. – 18 DEC.) 

* BLAJUL ŞI ASTRA (1861-1911-1936-1998-  
2011) 

16 * CENTENARUL NAŞTERII LUI 

ANDREI MUREŞANU (1816-1866). Evocare litera-
ră şi Expoziţie omagială; Organizează: ASTRA Des-

părţământul Blaj; Biblioteca Municipală „Şcoala Arde-

leană” şi Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj; Lo-
cul: Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj. 

22 * EXPOZIŢIE DE CARTE: BLAJUL – 

CENTRU FOLCLORISTIC ROMÂNESC 

EVOCĂRI: Margareta HODOŞIU (1891-1953); 
Monica ANTON (1943-1991); Nicolae PAULETTI 
(1816-1848); Traian GHERMAN (1879-1961); Ion 
BLĂJAN (1911-1975); Ştefan CACOVEANU 
(1843-1936).  

24 * Evocare istorico-literară: „BLAJUL ŞI 
MAREA UNIRE”: Alexandru BORZA (1887- 1971), 

Gavril PRECUP (1865-1921), Ioan COLTOR 

(1866-1934), Iuliu MAIOR (1886-1945), Zenovie 

PÂCLIŞANU (1866-1958); Organizează: ASTRA Des-

părţământul Blaj; Primăria şi Consiliul Local al Mun. 

Blaj, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană”, Muze-

ul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj; Locul: Primăria 

Mun. Blaj. 

28-30 * Participare delegaţiei ASTREI la Con-

gresul Spiritualităţi Româneşti de la Alba Iulia. 

 

 DECEMBRIE 2016 * Lansarea Revistei 

„ASTRA BLĂJANĂ”, nr. 4/ 2016 

01 * Participarea la Ziua Naţională a României la 

Alba Iulia. 

06 * Evocare omagială: PETRE ŢUŢEA 
(1902-1991) ŞI BLAJUL; Organizează: ASTRA Des-

părţământul „Timotei Cipariu” Blaj, Biblioteca Munici-

pală „Şcoala Ardeleană”; Locul: Biblioteca Municipală 

„Şcoala Ardeleană” Blaj  

10-11 * FESTIVALUL DE COLINDE „O, ce 
veste minunată”, Ediţia a XVII-a; Organizează: 

ASTRA Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, Primă-

ria şi Consiliul Local Blaj, Protopopiatul Greco-Catolic, 

Protopopiatul Ortodox Blaj, Cercurile Culturale 

ASTRA; Locul: Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” 

Blaj.  

20 * MEDALION LITERAR: IOAN 
ALEXANDRU (1941-2000); Organizează: ASTRA 

Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, Biblioteca Mu-

nicipală „Şcoala Ardeleană”; Locul: Biblioteca Munici-

pală „Şcoala Ardeleană” Blaj  

 

Silvia POP şi Ana HINESCU 
 
 


