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EDITORIALE 
 

OMAGIU LA ANIVERSAREA 

ACADEMIEI ROMÂNE 
 

 
 

niversarea a 150 de ani de la înfiinţarea celui mai 

înalt for cultural al românilor, Academia Română, 

este un moment binevenit, atât pentru a omagia ctitorii 

şi personalităţile care au marcat viaţa ştiinţifică şi cultu-

rală a României, cât şi pentru o reflecţie asupra valorilor 

spirituale şi a puterii de viaţă a neamului românesc. 

În viaţa unui popor există oameni şi instituţii care 

reprezintă partea cea mai aleasă a unei naţiuni. Acade-

mia Română a întruchipat de-a lungul timpului aspira-

ţiile cele mai nobile ale spiritului neamului nostru, re-

flectând capacităţile creatoare ale naţiunii. 

Este o mare bucurie să constatăm că printre 

membrii Academiei Române s-au aflat mai mulţi sluji-

tori ai Bisericii Greco-Catolice, dovedindu-se şi în acest 

caz că simbioza între Biserică şi viaţa culturală este ge-

neratoare de modele umane şi instituţionale demne de 

urmat. Mai mult, observăm că Blajul, ca centru biseri-

cesc şi cultural, nu doar că a avut un număr însemnat de 

academicieni, ci a avut o contribuţie aparte chiar la naş-

terea acestui for ştiinţific şi cultural al românilor, prin 

alegerea canonicului, filologului şi bibliofilului de talie 

europeană Timotei Cipariu, în 1866, ca vicepreşedinte 

al Societăţii Academice Române. 

În aceste momente gândul nostru se îndreaptă că-

tre Dumnezeu, căruia ne rugăm ca să învrednicească 

naţiunea română cu oameni şi instituţii care să călău-

zească poporul pe drumul valorilor profund umane şi 

autentic creştine. 

 

† Lucian Cardinal MUREŞAN 
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu 

Roma Greco-Catolică, 

membru de onoare al Academiei Române 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ LA 150 DE 

ANI ŞI LUMINILE BLAJULUI  
 

Catedrala „Sf. Treime”, Blaj, 2 iunie 2016 
 

minenţa Voastră, Părinte Cardinal Lucian Mureşan, 

M.O.A.R., Excelenţa Voastră, Părinte Arhiepiscop 

Mitropolit al Bisericii Romano-Catolice din România, 

Ioan Robu, M.O.A.R., P.S. Voastre Părinţi Episcopi ai Bi-

sericii Greco-Catolice din România, Prea cucernici Părinţi, 

Onorate Autorităţi ale Blajului, Onoraţi Membri ai Aca-

demiei Române, Vicepreşedinte Alexandru Surdu, Preşe-

dinte al Filialei Cluj, Emil Burzo, Distinşi membri ai Aso-

ciaţiunii ASTRA, Fraţi şi Surori în Cristos, 

Cristos a Înviat! 

În timpul mandatului nostru, se împlinesc 150 de 

ani de la înfiinţarea Academiei Române, mai întâi ca Soci-

etate Literară, apoi ca Societate Academică Română 

(S.A.R.), jumătate dintre cei care au elaborat Statutul noii 

Societăţi fiind membri ai Asociaţiunii Transilvane pentru 

Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), 

corifei ai luptei pentru unirea românilor: G. Bariţiu, Au-

gust Treboniu Laurian şi Timotei Cipariu. Eram încă de-

parte de Marea Unire, dar lupta elitelor româneşti din acea 

vreme era îndreptată către afirmarea identităţii noastre na-

ţionale, către idealul unităţii românilor din toate ţinuturile 

locuite de ei, către afirmarea culturii noastre pe plan euro-

pean. Mai păstrăm acest ideal, mai facem aceleaşi eforturi, 

mai avem aceeaşi solidaritate pentru interesul naţional? 

În biroul Preşedintelui, la Academie, am pus două 

tablouri de mare valoare: Domnitorul martir şi sfânt român 

Constantin Brâncoveanu, Principe al Sfântului Impe-
riu Roman şi Arhiepiscopul Mitropolit al Ardealului, Sf. 

Andrei Şaguna, învăţat al Blajului, Baron al Imperiului 

Habsburgic, Membru de onoare al Academiei Româ-
ne. Academia Română (A.R.) păstrează şi aminteşte dem-

nitatea, responsabilitatea şi smerenia în asumarea conduce-

rii prin aceste mari exemple. Le mai vedem şi acum în ju-

rul nostru?  

În fiecare an, refacem drumul lui Cristos, ne rea-

mintim sacrificiul personal pentru ceilalţi, urmăm Credinţa 

pe care ne-a lăsat-o Cristos – Bunul Păstor care cunoaşte, 

ascultă, ne dăruieşte Lumina, cheamă la viaţă, la iubirea 

aproapelui, la misiune, la sfinţenie. Mai vedem aceste fap-

te de credinţă în jurul nostru, ce să mai vorbim într-o Eu-

ropă unită cândva de credinţă creştină, dar acum într-un 

grad înalt de secularizare?  

Şi totuşi, noi credem. Şi mai sperăm în darurile pe 

ni care le-a dat Domnul, sperăm întâi în şcoală şi în edu-

caţie, în limbă şi istoria noastră şi în viitorul nostru, fi-

indcă se nasc şi aici Oameni. 

De Blaj – „Mica Romă”, cum a numit-o Mihai 

Eminescu – şi-au legat numele 41 de membri ai Acade-

miei Române.  

Dintre aceştia: 

A 

E 
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– 4 au fost episcopi mitropoliţi greco-catolici de 

Blaj (Victor Mihalyi de Apşa, Vasile Suciu, Alexandru 

Todea, Lucian Mureşan), ultimii doi Cardinali ai Bisericii 

Catolice; Iuliu Hossu, episcop de Cluj-Gherla, Cardinal al 

Bisericii Catolice (in pectore) 

– 7 au fost preoţi greco-catolici (Alexandru Borza, 

Augustin Bunea, Timotei Cipariu, Ioan Micu Moldovanu, 

Zenovie Pâclişanu, Gavril Pop, Grigore Silaşi) 

– 23 şi-au făcut studiile liceale sau superioare la 

Blaj ori au activat în Blaj (Ion Agârbiceanu, George Bari-

ţiu, Ioan Bianu, Tiberiu Brediceanu, Aron şi Nicolae Den-

suşianu, Silviu Dragomir, Octavian Fodor, Virgil Gligor, 

Emil şi Iuliu Haţieganu, Nicolae Dragoş Hâncu, Enea şi 

Iosif Hodoş, Iuliu Hossu, Iuliu Maniu, Iacob Mureşianu, 

Emil Alexandru Negruţiu, Alexandru Papiu-Ilarian, Ştefan 

Paşca, Gheorghe Claudiu Suciu, Andrei Şaguna, Augustin 

Vancea, Corneliu Coposu) 

Trec zilnic pe lângă lunga galerie a marilor fonda-

tori şi preşedinţi ai Academiei Române, mă opresc adesea 

lângă ei ca să mă gândesc la calea pe care au deschis-o, la 

exemplul lor de slujire a României şi a Românilor. 

Primul preşedinte al S.A.R, Ion Heliade Rădu-

lescu îl considera locul sacru de unde „a răsărit Soarele 

pentru toţi Românii”, oraşul şcolilor româneşti, al Şcolii 

Ardelene, al cărturarilor şi al Bisericii care a reunit pe Ro-

mâni cu Roma, în speranţa Marii Uniri. 

Timotei Cipariu, vicepreşedinte fondator al 

S.A.R, rostea la inaugurarea acestui mare for (1 aug. 

1867): „Până aci patria română, limba şi naţionalitatea 
ne-a fost călcată de huni, slavi, turci şi alţii. Am început a 
ne libera patria, am început a ne libera limba. Am început, 
domnilor, abia am început, dară nu am terminat; rămâne 
ca să continuăm şi să terminăm.... Cel Atotputinte (Atotpu-
ternic), care nu ne-a lăsat să perim în furtunele seclilor tre-
cuţi şi care-le şi-a întors îndurarea Sa şi către nepoţii Ro-
mei vechi, credem şi sperăm că ne va întinde sânta Sa mâ-
nă şi ne va binecuvânta lucrările noastre pentru că sunt cu-
rate, pie (pioase) şi devotate unei cauze sacre, ca însăşi re-
ligiunea, căria datorim sântului Său nume.” 

Al doilea preşedinte al S.A.R, August Treboniu 

Laurian (din familie greco-catolică din Fofeldea, lângă 

Sibiu), fizician şi matematician cu studii la Viena şi la Göt-

tingen, participant activ la Revoluţia de la 1848 din Tran-

silvania, a fost unul dintre membrii fondatori 

ai Academiei, secretar general şi preşedinte al Societăţii 

Academice Române şi preşedinte al Secţiunii Literare 

(1867–1876). El a pornit de la ideea că menirea omului de 

ştiinţă este de a servi patria prin demersul de a îndrepta 

limba şi de a îndepărta cuvintele ce nu par corecte. În-

tre 1871–76, în colaborare cu Ion C. Massim, profesor la 

Colegiul Sf. Sava, a publicat din însărcinarea Societăţii 

Academice Române „Dicţionarul limbii române”, în două 

volume, în care au încercat să prezinte o limbă purificată 

de elementele nelatine. A învăţat pe Principele Carol I 

limba română, într-o formă atât de bună, încât Principe-

le/Regele a ţinut un număr de cuvântări remarcabile în 

limba Ţării sale (de ex. „Nicopole 1394-1877-1902”, în 

care prezintă istoria unor batalii contra turcilor, la care au 

participat antecesorii săi din familia Zoller, alături de Re-

gele Ungariei, mai apoi Împărat al Sfântului Imperiu Ro-

man, Sigismund, si de Principele Mircea cel Bătrân; în 

1877, războiul pentru independenta Principatelor Române, 

condus de Principele Carol I). 

George Bariţiu, al şaptelea preşedinte al A.R. în 

1893 (care a propus ca membrii Societăţii să prezinte dis-

cursuri de recepţie; a ales sigla (sigiliul) S.A.R, a înfiinţat 

„Analele A.R.”) afirma un mare crez: 

„Să dăm în mâinile poporului, şi mai ales ale gene-

raţiunilor care ne succed nouă, istoria patriei, a naţiunii şi a 

bisericii, scrisă de bărbaţi nu numai erudiţi, ci şi pătrunşi 

de onoarea pentru adevăr... Din ziua în care se va da popo-

rului istoria sa scrisă bine, el va şi începe a învăţa din ea 

spre mântuinţa sa şi a patriei sale”. Cât de adevărate şi de 

actuale sunt aceste cuvinte! Să le punem la loc de cinste 

în şcoli şi universităţi!  
La alegerea sa ca preşedinte al A.R., Iosif Vulcan 

scria în paginile revistei Familia (martie 1893): „Un arde-

lean – preşedinte al Academiei Române la Bucureşti! Iată 

marele eveniment, a cărui glorie se revarsă asupra tuturor 

românilor de dincoace. Un eveniment şi mai important 

prin consideraţiunea că el ne indică identitatea culturală a 

neamului românesc!”. A fost singurul preşedinte simultan 

al A.R. şi al Asociaţiunii ASTRA. 

Ion Bianu, ctitorul Bibliotecii A.R. şi preşedinte 

al A.R. (1929-32) rostea următoarele cuvinte la deschide-

rea sesiunii academice din 15 mai 1932: „Formată din pu-
ţini şi cu puţin a doua zi după înfăptuirea unităţii celor do-
uă Principate Române şi în ajunul Regalităţii, Academia 
Română a ajuns cu timpul emblema vieţii intelectuale a 
românilor de pretutindeni, graţie voinţelor stăruitoare şi în-
ţelegerii reciproce a cărturarilor cari au alcătuit-o. Trebuie 
să înfrângem greutăţile ce ne stau în faţă, cu deosebire cele 
materiale, şi să asigurăm mersul înainte al instituţiunii 
noastre, spre a-şi îndeplini rolul ei de reprezentantă a cultu-
rii româneşti printre culturile celorlalte popoare.” 

Şi cel care vă vorbeşte, ales de Domnul şi de co-

legii săi ca al 35-lea preşedinte al A.R., cu multe misiuni, 

una importantă fiind organizarea celui de al 150-lea jubi-

leu, vă aduce recunoştinţa şi dragostea sa pentru tot ce fa-

ceţi în acest loc sacru.  

Eminenţa Voastră, Părinte Cardinal Lucian sunteţi 

un preţuit membru de onoare al înaltului for de cultură şi 

de ştiinţă a României. Avem gândurile cele mai bune şi 

dragostea noastră pentru E.V. pe care le exprimăm la săr-

bătorile creştine şi cu alte ocazii. La împlinirea a 85 de 

ani de viaţă şi activitate plină de har, în Lumina Dom-

nului nostru Isus Cristos şi în Lumina pe care a dat-o 

Blajului, în unirea creştinilor, Biroul Prezidiului Aca-

demiei Române m-a însărcinat să vă înmânez înalta 

distincţie a A.R. „Meritul Cultural” şi Medalia jubilia-

ră de argint „A.R.-150 de ani”. 

La mulţi ani! 

Tuturor celor de faţă, Pace şi Fericirile pe care 

ni le-a arătat Domnul nostru Isus Cristos! 

Ionel Valentin VLAD,  
Preşedintele Academiei Române 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1867
https://ro.wikipedia.org/wiki/1876
https://ro.wikipedia.org/wiki/1871
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_C._Massim
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ROLUL ASOCIAŢIUNII ASTRA ÎN CREAREA ŞI ÎN ACTIVITATEA 

ACADEMIEI ROMÂNE  
 

isul românilor de a fi reprezentaţi cultural şi ştiinţific 

de un for academic s-a înfiripat în secolele 

XVII-XVIII, prin unele iniţiative ale intelectualilor ro-

mâni de a crea: Cercul de cărturari, Târgovişte, 1650, am-

fitrion, Udrişte Năsturel, traducătorul din slavonă a roma-

nului popular „Varlaam şi Ioasaf”, Societatea 
Filosofească a Neamului Românesc în Mare Prinţipatul 
Ardealului, Sibiu 1795, gândită de Ioan Piuariu Molnar, 

primul medic oftalmolog român. Eforturile au continuat 

în prima jumătate a secolului XIX prin: Societatea Litera-
ră Română, Braşov, 1822, membri marcanţi fiind: Nico-

lae Văcărescu, Dinicu Golescu, Societatea de Medici şi 
Naturalişti, Iaşi, 1833, creată de: dr. Stanislau Cihac, dr. 

Mihail Zota, devenită, din 1835, Academia Mihăileană, 
Societatea Filarmonică, Bucureşti, 1833, printre întemeie-

tori aflându-se: Ion Câmpineanu, Ion Heliade. Rădulescu, 

Costache Aristia, Societatea Culturală „Ateneul Român”, 

Iaşi, 1860, avându-l în frunte pe Mihail Kogălniceanu, 

Societatea „Petru Maior”, Budapesta, 1862, creată de Io-

sif Vulcan şi Partenie Cosma, Societatea de Ştiinţe Natu-
rale, Bucureşti, 1865, întemeiată de dr. Carol Davila şi de 

dr. Nicolae Kretzulescu, Societatea Culturală „Ateneul 
Român”, Bucureşti, 1865, printre conducători aflându-se: 

P.A. Aurelian, Theodor Aman, Alexandru Lahovari, Gri-

gore Ştefănescu ş.a.  

Demersurile efective de creare a unei societăţi 

academice au început, la Bucureşti, în 1860, au continuat 

în 1864 iar în 1866, 1/13 aprilie, s-a aprobat înfiinţarea 
Societăţii Literare Române, devenite, în 1867, Societatea 
Academică iar în 1879, Academia Română.  

Între timp, în 1861, 23-26 octombrie, stil vechi, 

4-7 noiembrie, stil nou, la Sibiu, din dorinţa şi aspiraţia 

românilor de a se afirma prin cultură, de a se uni prin lim-

bă şi cultură, s-a constituit Asociaţiunea Transilvană pen-
tru Literatura Română şi Cultura Poporului Român / 
ASTRA. Petiţia, concepută de juristul Ioan Raţiu, semna-

tă de 176 de intelectuali de vază, a fost aprobată de Loco-

tenenţa Liechtenstein, după consultarea statutelor elabora-

te de Ioan cavaler de Puşcariu, Timotei Cipariu, George 

Bariţiu, Andrei Şaguna. Prestigiul înaltului ierarh al Bise-

ricii Ortodoxe Române, Andrei Şaguna, atunci în rang de 

episcop şi apoi de mitropolit, şi poziţia sa oficială de 

membru al Senatului Imperial de la Viena au cântărit mult 

în aprobarea înfiinţării, la Sibiu, a societăţii culturale pro-

iectate. La Adunarea Generală de Constituire de la Sibiu, 

Episcopul Andrei Şaguna a fost ales preşedinte, biroul fi-

ind constituit din: Timotei Cipariu, vicepreşedinte, Geor-
ge Bariţiu, secretar I, Antoniu Veştemeanu, secretar II, 

Antoniu Becniţiu, casier, Visarion Roman, arhivar şi bi-

bliotecar. 

Scopul iniţial formulat al Asociaţiunii Transilvane: 
„înaintarea literaturii române şi a culturii poporului român 
în deosebite ramuri prin studiu, elaborarea şi edarea de 
opuri, prin premii şi stipendii pentru diferite specialităţi de 
ştiinţe şi arte şi alte asemenea” a fost reperul programului 

elaborat în „Propuseţiuni” de George Bariţiu. Acesta in-

cludea: – elaborarea de cărţi scholastice, a unui compen-
diu din istoria Transilvaniei; – realizarea unui studiu 
comparativ privind starea agriculturii la români şi alte po-
poare; – realizarea unui studiu despre influenţa chimiei 
asupra agriculturii, sprijinirea pomăritului, horticulturii, 
creşterii viermilor de mătase, îmbunătăţirea raselor de 
animale; realizarea studiilor de etnografie; – înfiinţarea 
şcolilor; – realizarea unui compendiu de medicină; – înfi-
inţarea unei foi, a unei reviste”. Programul acesta, extins, 

completat şi îmbunătăţit cu propuneri şi hotărâri luate 

democratic în adunările generale (sigla – zeiţa înţelepciu-

nii, Minerva, crearea bibliotecilor, muzeelor, secţiunilor, 

despărţămintelor / filialelor, editarea de cărţi şi reviste, de 

dicţionare şi gramatici, a Enciclopediei Române, acorda-

rea de titluri: membru titular, membru corespondent, 

membru de onoare) semnalează proiectarea din start a 

unei societăţi de emancipare populară dar şi cu preocupări 

elevate, academice.  

Cunoscute fiind performanţele culturale de excep-

ţie ale Asociaţiunii Transilvane, au fost invitaţi membri ei 

marcanţi pentru a pune umărul la crearea instituţiei aca-

demice din capitala ţării. Astfel că, la întemeierea presti-

giosului for românesc de cultură şi ştiinţă au contribuit, 

alături de intelectuali de marcă din Bucureşti şi din alte 

centre, membri prestigioşi ai Asociaţiunii ASTRA. Încă 

din 1860, din prima comisie, creată la iniţiativa lui Dimi-

trie Ghica, ministru al Instrucţiunii şi Cultelor, au făcut 

parte, alături de alte personalităţi, viitori membri ai Asoci-

aţiunii Transilvane: August Treboniu Laurian, Ioan Maio-
rescu, Aaron Florian, Gheorghe Sion, preşedinte desem-

nat fiind A.T. Laurian, iar Gh. Sion, secretar. Proiectul 

societăţii avea ca scop formulat: „de a stimula ştiinţele şi 
literaturile şi de a aduna şi publica motivele atingătoare de 
istorie naţională”. Nu s-a primit niciun răspuns.  

Demersurile de înfiinţare a societăţii academice, 

eşuate în 1860, au fost reluate în 1864, prin eforturile lui 

Nicolae Kretzulescu şi V.A. Urechia. În 1866, în timpul 

ministeriatului lui C.A. Rosetti, viitor membru al Asocia-

ţiunii, s-a înaintat un memoriu pentru proiectata societate 

academică cu scopul direct de a se realiza „dicţionarul, 
gramatica şi glosarul limbii române”. Alături de persona-

lităţi bucureştene, unii membri ai Asociaţiunii au lucrat, în 

diferite comisii, la întocmirea statutelor şi la organizarea 

secţiilor. Prin Decretul nr. 582 din 1866 dat de Locote-

nenţa Domnească, s-a înfiinţat Societatea Literară Româ-
nă. Printre cei 14 membri propuşi să facă parte din forul 

academic se află, alături de alte personalităţi, membri, 

atunci în funcţiune, şi viitori membri ai Asociaţiunii 

ASTRA: Timotei Cipariu, George Bariţiu, Gavril Mun-
teanu, Iosif Hodoş, Alexandru Roman, Vincenţiu Babeş, 
Andrei Mocsonyi, Alexandru Hurmuzaki, Ion Gh. Sbiera. 

„Gazeta de Transilvania” de la Braşov, prin George Bari-

ţiu, revista „Familia” de la Oradea, prin Iosif Vulcan, au 

salutat cu entuziasm înfiinţarea Societăţii Literare. Tot 

Bariţiu va susţine, insistent şi cu argumente, în presă, anii 

următori, Societatea Academică, în pericol de desfiinţare. 

V 
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Odată cu deschiderea festivă, din 1/13 august 

1867, Societatea Literară Română a devenit, prin statut, 

Societatea Academică, scopul formulat fiind „conlucrarea 
la înaintarea literelor şi ştiinţelor la români”. Din primul 

birou statutar au făcut parte: Ion Heliade Rădulescu, pres-

tigios om de litere, ziarist, animator cultural – preşedinte, 

astriştii: Timotei Cipariu – vicepreşedinte, August 
Treboniu Laurian – secretar. Doi ani mai târziu, Al. Papiu 

Ilarian şi George Bariţiu au inaugurat, în 1869, discursuri-

le de recepţie.  

 

 
 

Acţiunile de organizare au continuat. S-au revizuit 

statutele şi, prin Decretul nr. 749 din 1879 semnat de Re-

gele Carol I, Societatea Academică a devenit Academia 
Română, scopul formulat fiind „cultura limbii şi istoriei 
naţionale, a literelor, a ştiinţelor şi frumoaselor arte”. Din 

primul birou al Academiei Române au făcut parte: Ion 
Ghica, scriitor, om politic, diplomat – preşedinte, Dimitrie 
Sturdza, Petre S. Aurelian, membrii Asociaţiunii ASTRA: 

George Bariţiu şi Gheorghe Sion – vicepreşedinţi, Ale-
xandru Odobescu, viitor membru al Asociaţiunii – secre-

tar. Primul membru de onoare al Academiei Române a 

fost Regele Carol I de Hohenzollern. Sigla Academiei 

Române a fost, la propunerea lui G. Bariţiu, zeiţa Miner-

va, aceeaşi cu a Asociaţiunii Transilvane. 

Cele două instituţii – Asociaţiunea ASTRA şi 

Academia Română – au fost proiectate în aceeaşi perioa-

dă, 1860, dar au evoluat în direcţii diferite privind meni-

rea, scopurile, programele, performanţele, anvergura. 

Asociaţiunea ASTRA a avut, ab initio, ca menire 

distinctă răspândirea culturii în rândul poporului, emanci-

parea lui, contribuirea la crearea unităţii prin limbă şi cul-

tură a românilor, la conştientizarea identităţii lor naţiona-

le, deşi s-au prevăzut obiective de ţinută academică şi s-au 

realizat unele lucrări de ţinută academică: studii filologi-

ce, etnografice, economice, agronomice, pedagogice, dic-

ţionare, gramatici. Momentul de vârf al publicaţiilor Aso-

ciaţiunii ASTRA a fost Enciclopedia Română 
(1898-1904), în coordonarea lui Cornel Diaconovici, pri-

ma din ţară şi a cincea din Europa, la elaborarea căreia au 

participat şi academicieni precum: Ludovic Mrazec, Ni-

colae Teclu, Alexandru Xenopol, Oscar Alfons Saligny, 
Grigore Antipa, Simion Mehedinţi. De aceea, prin per-

formanţe de excepţie, activităţi variate, pe arii teritoriale 

întinse, publicaţii centrale şi zonale, Asociaţiunea 
ASTRA a devenit o veritabilă şi inegalabilă academie de 

probleme sociale, culturale şi economice, după cum a fost 

definită la Congresul Cultural al ASTREI din 1930 de la 

Sibiu. 

Academia Română s-a creat din dorinţa şi aspiraţia 

comunităţii intelectuale cu performanţe culturale, ştiinţifi-

ce deosebite în toate domeniile şi a devenit cel mai înalt 

for de ştiinţă şi cultură cu menirea de a consacra valorile, 

dovadă sunt programele de anvergură, şi de a evidenţia 

elita intelectuală a membrilor săi – titulari, corespondenţi, 

de onoare, români şi străini, care i-au creat şi îi creează 

prestigiul în ţară şi în lume. 

Prezenţele Asociaţiunii ASTRA în evenimentele 

ce au marcat înfiinţarea şi organizarea Academiei Româ-

ne, implicarea în conducerea şi în realizarea programelor 

de anvergură ale înaltului for român sunt remarcabile. Cti-

tori ai Asociaţiunii ASTRA s-au aflat printre ctitorii Soci-

etăţii Literare / Societăţii Academice / Academiei Româ-

ne: George Bariţiu, Timotei Cipariu, Gavril Munteanu, 
Iosif Hodoş, Andrei Mocsonyi, August Treboniu Laurian. 
Alături de alţi intelectuali şi cărturari, aceştia au contribu-

it, ca membri ai comisiilor, la întocmirea statutelor şi la 

organizarea secţiilor. De la înfiinţare şi până în prezent, 

155 de personalităţi astriste au devenit membri ai Societă-

ţii Literare / Societăţii Academice / Academiei Române, 

unii remarcându-se în funcţii de conducere ale Academi-

ei, ale secţiilor ei, prin susţinerea dizertaţiilor, prin impli-

carea în realizarea programelor academice. 

Evidenţiem faptul că preşedinţi de onoare şi pro-

tectori ai Academiei Române: Ferdinand I, Carol al II-lea, 
Mihai I, regi din dinastia Hohenzollern, au fost şi membri 

de onoare şi protectori ai Asociaţiunii ASTRA. Preoţi cu 

vocaţie şi înalţi prelaţi ai Bisericii au fost membri ai Aso-

ciaţiunii şi ai Academiei Române: Andrei Şaguna, Sava 
Popovici Barcianu, Zaharia Boiu, Nicolae Popea, Ioan 
Micu Moldovan, Ilarion Puşcariu, Nicolae Bălan, Victor 
Mihaly, Augustin Bunea, Elie Miron Cristea, Vasile Su-
ciu, Nicolae Ivan, Nicolae Colan, Iuliu Hossu, Dumitru 
Stăniloae, Antonie Plămădeală, Nicolae Corneanu, Ale-
xandru Todea, Lucian Mureşan, Mircea Păcurariu, Liviu 
Streza. 

Amintim că, la conducerea Academiei Române, 

s-au aflat multe personalităţi astriste. Exemplificăm. Au-
gust Treboniu Laurian, celebru filolog, a fost al doilea 

preşedinte al Academiei, în perioadele: 1870-1872, 

1873-1876. George Bariţiu, istoric, ziarist, „Nestorul pre-

sei româneşti” cum l-a definit Ioan Lupaş, secretar I, pre-

şedinte al Asociaţiunii, fondator şi redactor al revistei 

„Transilvania”, a ocupat funcţiile academice de vicepre-

şedinte (1876-1879, 1887-1888), preşedinte al Secţiei de 

Istorie (1867-1888), preşedinte, al şaptelea (1893). Timo-
tei Cipariu, savantul filolog blăjean, preşedinte al Secţiu-

nii Literare, preşedinte al Asociaţiunii, a ocupat funcţia de 

vicepreşedinte al Academiei (1867-1872). Dimitrie Onci-
ul a fost preşedinte în perioada 1920-1923. Alexandru 
Lapedatu, istoric, membru al Secţiunii de Istorie a Asocia-

ţiunii a fost vicepreşedinte (1934-1935, 1938-1939), pre-

şedinte (1935-1938), secretar general (1938-1940) în 

Academia Română.  
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Amintim, de asemenea, că Andrei Bârseanu, Octa-
vian Goga, Mihail Kogălniceanu, B.P. Haşdeu, Felix Ia-
cob, Victor Babeş, Dimitrie Onciul, Ştefan Ciobanu ş.a. 

au fost vicepreşedinţi ai Academiei. August Treboniu La-
urian, V.A. Urechea, Alex. Obobescu, Gh. Sion au fost, în 

diferite perioade, secretari generali ai Academiei. Membri 

ai Asociaţiunii, printre care: George Bariţiu, Alexandru 
Roman, Gh. Sion, Nicolae Iorga, Sextil Puşcariu, Ioan 
Lupaş, Silviu Dragomir, Constantin Daicoviciu ş.a. au 

prezidat secţii ale Academiei. 

Remarcăm şi faptul că reprezentanţi ai Asociaţiu-

nii ASTRA şi membri ai Academiei Române s-au impli-

cat în proiectele filologice ale forului academic. Spre 

exemplu, Gavril Munteanu şi Timotei Cipariu (1867) au 

iniţiat proiecte ortografice. August Treboniu Laurian, în 

colaborare cu I.C. Massim, a realizat, în perioada 

1871-1876, „Dicţionarul limbii române” şi un „Glosar”. 

B.P. Haşdeu a publicat, în perioada 1886-1898, 

„Etymologicum Magnum Romaniae” (1886-1898). Sextil 
Puşcariu a coordonat „Dicţionarul limbii române” (finali-

zat de Marius Sala), a coordonat „Atlasul lingvistic ro-

mân” (3 volume). 

Menirea Academiei Române de a consacra valorile 

creaţiei în diferite domenii ale ştiinţei şi culturii s-a mani-

festat şi se manifestă şi prin premierea cărţilor, invenţiilor 

şi operelor de artă. 17 cărţi ale astriştilor au fost premiate, 

prima carte premiată de Academie a fost „Gramatica lim-

bii române. Partea analitică” (1867) a lui Timotei Cipariu. 

Amintim şi de Andrei Bârseanu, care a primit două premii 

ale Academiei pentru lucrarea „Istoria şcoalelor….” şi 

pentru culegerea întocmită împreună cu cehul Jan Urban 

Jarnic „Doine şi strigături din Ardeal”. 

Şi în planul recunoaşterii meritelor cercetătorilor 

străini Asociaţiunea ASTRA şi Academia Română au 

avut membri de onoare comuni. Amintim pe: Jan Urban 

Jarnic, filolog ceh, Gustav Weigand, Wilhelm Meyer 
Lubke, filologi germani, Emile Auguste Picot, Mario 
Rocques, filologi francezi, Robert William Seton Watson, 

istoric britanic, Elena Văcărescu, scriitoare franceză de 

origine română..  

Relaţiile de respect şi consideraţie dintre Asociaţi-

unea ASTRA şi Academia Română s-au manifestat şi se 

manifestă şi prin oferirea de donaţii în cărţi, reviste şi do-

cumente de preţ, prin schimburi de publicaţii, vizite, par-

ticipări la manifestări ştiinţifice şi culturale. De-a lungul 

timpului, publicaţiile Asociaţiunii ASTRA, dizertaţiile şi 

conferinţele susţinute au remarcat şi au popularizat perso-

nalităţi academice şi realizarea proiectelor înaltului for de 

cultură şi ştiinţă. Şi Academia Română a organizat şi or-

ganizează sesiuni omagiale privitoare la marcantele per-

sonalităţi astriste şi membri ai Academiei: George Bariţiu, 
Timotei Cipariu, Andrei Şaguna, Octavian Goga, Onisifor 
Ghibu, Silviu Dragomir, Aurel Vlaicu, Constantin Daico-
viciu, Sextil Puşcariu, Vasile Goldiş ş.a. şi cu sesiuni şti-

inţifice organizate cu prilejul împlinirii a 120, 125, 150 de 

ani de la înfiinţarea Asociaţiunii ASTRA.  

Amintim şi faptul că Academia Română a salutat 

evenimentul înfiinţării, în 1919-1920, a Universităţii „Da-

cia Superioară” / „Ferdinand I” din Cluj, prima universita-

te românească din Ardeal, la ctitorirea căreia Asociaţiunea 

ASTRA, prin delegaţia condusă de Onisifor Ghibu, a avut 

un rol esenţial. 

În trecut, prin Vasile Goldiş, în ultimii ani, prin 

Dumitru Acu, delegaţii ale Asociaţiunii au participat şi 

participă la manifestări ale Academiei Române. În mod 

frecvent, academician Alexandru Surdu, vicepreşedinte al 

Academiei Române, preşedinte al despărţământului 

ASTRA Braşov, academician Ionel-Valentin Vlad, preşe-

dintele Academiei Române, membru de onoare al Asocia-

ţiunii, Horia Colan, Dumitru Protase, Mircea Păcurariu, 
I.P. Laurenţiu Streza şi alte personalităţi academice au 

participat la adunări generale ale Asociaţiunii, la manifes-

tări culturale importante, la sărbătorirea Unirii de la 1 De-

cembrie 1918 din Alba Iulia. 

Anul acesta, în aprilie, o delegaţie a Asociaţiunii 

ASTRA, constituită din: Dumitru Acu, Elena Macavei, 
Paul Gruian, Alexandru Chituţă, a avut onoarea să parti-

cipe la Sesiunea solemnă, festivă „150 de ani de la înfiin-

ţarea Academiei Române” de la Ateneul Român din Bu-

cureşti.  
Vivat, crescat, floreat, Academia Română! 
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PROFESORI ŞI ABSOLVENŢI AI TEOLOGIEI DIN BLAJ, MEMBRI AI 

ACADEMIEI ROMÂNE 
 

 instituţie care a avut printre profesori şi ab-

solvenţi membrii ai Academiei Române a 

fost, cu certitudine, o instituţie de prestigiu. Una 

dintre primele instituţii transilvănene care a avut 

un număr însemnat de academicieni 

este Seminarul Teologic greco-catolic 

din Blaj, astăzi numit şi Departamen-

tul Blaj al Facultăţii de Teologie Gre-

co-Catolică din Universitatea Ba-

beş-Bolyai. Sunt mai mulţi academi-

cieni pe care Blajul i-a dat ţării, dar 

Seminarul Teologic greco-catolic din 

Blaj a dat nouă membrii ai Academiei 

Române, dintre care şapte profesori şi 

patru absolvenţi, numiţi în timpul sau 

după activitatea la Seminar.  

Primul dintre academicienii blă-

jeni profesor la Seminar a fost Timo-
tei Cipariu (1805-1887). Din anul 

1830 a fost numit profesor de teologie 

dogmatică, iar între 1834-1852 a 

funcţionat ca profesor la catedra de 

studiu biblic. În 1866 a fost unul din-

tre fondatorii Societăţii Literare Ro-

mâne, devenită apoi Societatea Aca-

demică Română, iar din 1879 Aca-

demia Română. Printre cei 21 de 

membri, aleşi din toate provinciile 

româneşti, s-a numărat şi canonicul, 

filologul şi bibliofilul de talie euro-

peană Timotei Cipariu, ales ca vice-

preşedinte al Societăţii Academice 

Române.  

George Bariţiu (1812-1893) a 

fost istoric şi publicist român tran-

silvănean, întemeietorul presei ro-

mâneşti din Transilvania. A fost ab-

solvent al Facultăţii de Teologie din 

Blaj (1831-1835). Atât tatăl, cât şi 

bunicul său au fost preoţi 

greco-catolici, însă el s-a decis pentru 

cariera didactică, predând la Liceul 

Comercial Românesc din Braşov. A 

fost membru fondator al Societăţii Li-

terare Române (1866), precursoarea 

Academiei Române, şi vicepreşedinte 

al acesteia (1887-1888), iar în anul 1893 a deve-

nit preşedinte al Academiei Române. 

Ion Micu Moldovan, Moldovănuţ 

(1833-1915) a activat în Seminarul Teologic ca 

profesor de studii biblice în anul 1857-1858. 

Teolog, istoric, filolog, pedagog şi folclorist, pre-

lat papal, profesor, director al tipogra-

fiei, autor de manuale, editor de pu-

blicaţii, colaborator al revistelor de 

prestigiu ale vremii: 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 încununată de alegerea sa ca 

membru corespondent (1871), apoi 

activ al Academiei Române, ales la 

11 aprilie 1894, în locul lui George 

Bariţiu. 

Gavrilă Pop-Laszlo 

(1818-1883), născut la Sălicea-Turda, 

a urmat teologia la Seminarul din 

Blaj, fiind numit apoi profesor la 

gimnaziul din localitate (1843), vicar 

de Haţeg (1857), canonic de Lugoj 

(1862). Pentru însemnătatea scrierilor 

sale istorico-critice a fost ales mem-

bru corespondent al Academiei Ro-

mâne în 7 septembrie 1871. 

În anul 1901 este ales membru 

corespondent al Academiei Române 

canonicul mitropolitan Augustin Bu-
nea (1857-1909), urmând apoi ca în 

1909 să fie ales membru titular. Isto-

ric excepţional, profesor memorabil, 

gazetar redutabil, publicist de talent, 

a fost profesor de dogmatică la Se-

minarul Teologic (1886-1888) iar cu 

două luni înainte de moarte numit ca 

rector. Ca şi mulţi alţii, Nicolae Iorga 

a avut mereu cuvinte de preţuire la 

adresa lui: „istoricul cel mai priceput 

al Ardealului” „,o glorie a culturii ro-

mâneşti de dincolo” „,un orator fără 

pereche”. Moartea sa a fost descrisă 

de preşedintele Academiei, Anghel 

Saligny, drept o „durere naţională”. 

Cea de-a şasea personalitate ca-

re va deveni membru al Academiei Române şi 

care şi-a desfăşurat activitatea, chiar dacă şi el 

pentru puţin timp, la Seminarul Teologic din 

O 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1812
https://ro.wikipedia.org/wiki/1893
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Blaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/1831
https://ro.wikipedia.org/wiki/1835
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/1866
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1893
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
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Blaj, este Iacob Radu (1869-1932). Născut în 

Rădeşti, a urmat studiile gimnaziale la Blaj, apoi 

cele teologice la Roma. În 1898 a fost numit pă-

rinte spiritual în Seminarul Teologic şi profesor 

de religie la preparandie şi şcoala su-

perioară de fete. După un an trece ca 

paroh în Bucureşti, apoi membru în 

capitlul din Oradea. Cercetător istoric 

literar, a fost membru corespondent 

al Academiei Române. 

Al şaptelea membru al Acade-

miei Române, profesor la Teologia 

din Blaj este mitropolitul Vasile Su-
ciu (1873-1935). Întors la Blaj după 

studiile la Roma, în anul şcolar 

1898-1899 este numit spiritual 

(1898-1904), prefect de studii în 

Seminarul Teologic (1900-1905) şi 

din 1898 este trecut la catedra de 

teologie dogmatică a Seminarului 

teologic. Cu o activitate prodigioasă 

în slujba Bisericii Unite (lucrări teo-

logice de dogmatică) şi a neamului 

românesc (în 1918 preşedinte al 

Consiliului Naţional Român din Blaj, 

apoi membru în Marele Sfat Naţional 

Român), în 1919 a fost ales membru 

de onoare al Academiei Române, iar 

în 1920 era numit mitropolit al Biseri-

cii Greco-Catolice.  

Preotul, profesorul, istoricul, di-

plomatul Zenovie Pâclişanu 

(1886-1957), după obţinerea doctora-

tului la Viena, activează ca profesor 

la Seminarul Teologic din Blaj 

(1911-1920). Ca o recunoaştere a ac-

tivităţii cultural-ştiinţifice şi ţinând 

seama de cercetările sale istorice, Ze-

novie Pâclişanu este ales, în şedinţa 

din 5 iunie 1919, la numai 33 de ani, 

la propunerea istoricului Nicolae Ior-

ga, ca membru corespondent al Aca-

demiei Române, la Secţia Istorică. 

Devine director al Arhivelor Statului 

din Cluj (1920-1922), director general în Minis-

terul Instrucţiunii şi Cultelor, apoi în cel de Ex-

terne (1922-1948). I s-a retras statutul academic 

în anul 1948, suferind închisoare pentru convin-

gerile sale religioase şi murind în timpul unei an-

chete în 1957. Este repus în drepturi de Acade-

mia Română în 1990 cu ocazia Adunării Genera-

le. 

Al nouălea academician care a activat şi la 

Teologia blăjeană este mitropolitul şi 

cardinalul Alexandru Todea 

(1912-2002). În toamna anului 1933 

începe studiile teologice la Academia 

de Teologie «Sf. Treime» din Blaj, 

pentru un an, fiind apoi trimis la Ro-

ma. După 18 ani de arestări, anchete, 

fugă, detenţie (1946-1964) pentru 

convingerile sale, în 1950 a fost con-

sacrat episcop. A fost reprezentantul 

rezistenţei anticomuniste a Bisericii 

Blajului. După 1989 a luptat pentru 

restabilirea repunerii în drepturi a 

Bisericii. A redeschis Seminarul Te-

ologic, predând o vreme teologia 

dogmatică. În 28 iunie 1991 a fost 

numit cardinal. În decembrie 1992 

Academia Română l-a primit în rân-

durile sale ca membru de onoare. 

Dintre cei nouă membri ai 

Academiei Române care provin de la 

Seminarul Teologic din Blaj, şapte au 

fost profesori (Cipariu, Moldovan, Bu-

nea, Radu, Suciu, Pâclişanu, Todea), 

iar patru au fost absolvenţi (Cipariu, 

Moldovan, Bariţiu, Pop-Laszlo). Toţi 

cei şapte profesori academicieni au fost 

preoţi. Dintre cei nouă, opt au fost pre-

oţi greco-catolici, iar unul a rămas mi-

rean (Bariţiu). Dintre cei patru absol-

venţi, trei au fost preoţi (Cipariu, Mol-

dovan, Pop-Laszlo), iar unul a rămas 

mirean: Bariţiu. Doi dintre academici-

enii de la teologia blăjeană au fost chi-

ar membrii fondatori (Cipariu şi Bari-

ţiu), unul preşedinte (Bariţiu) iar unul 

vicepreşedinte al Academiei (Cipariu). 

Unul dintre profesorii academicieni de 

la Teologie a fost cardinal (Todea), doi 

au fost mitropoliţi (Suciu, Todea). Este 

un fapt de mândrie instituţională pentru şcoala 

teologică de la Blaj că din rândurile ei s-au re-

marcat nouă membrii ai celui mai înalt for cultu-

ral al ţării, Academia Română.  

Anton RUS
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ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ 
 

BRAZDELE LUMII BLAGIENE 
 
 „Poet din clasa misticilor, expresia s-a făcut tot-

deauna pentru el în flacăra experienţelor sale, şi ochiul care 

urmărea aceste poezii, urechea care le asculta, atingea din-

colo de cuvinte şi de înlănţuirea lor, intuiţia directă a sufle-

tului care se exprima prin ele. Poet al sufletului şi nu al lu-

mii exterioare, forma lui Blaga a rămas astfel ceea ce trebu-

ia să fie. Şi dacă poezia sa nu cucereşte prin senzualitatea 

ei, ea vorbeşte puternic printr-o substanţă făcută din cele 

mai înalte nelinişti din câte pot atinge sufletul omenesc”
1
. 

Iată o afirmaţie care ne poate şoca. Să fie oare Lucian Bla-

ga un poet „din clasa misticilor”? 

Lucian Blaga (1885 – 1961) este o mare personali-

tate a secolului al XX-lea: filosof, prozator, dramaturg şi 

unul dintre cei mai importanţi poeţi din literatura română: 

„despre sine însuşi Blaga a afirmat în repetate rânduri că 

gândeşte mitic, că este un creator constant şi spontan de 

„mituri”.[..] A gândi mitic înseamnă pentru Blaga nu numai 

a organiza lumea după criteriile unei „geografii mitologi-

ce”, ci şi a crea mituri, înţelegând prin mituri dezvoltarea 

narativă a unei metafore. În Geneza metaforei şi sensul cul-
turii, mitul e înţeles ca o formă de creaţie culturală cu inten-

ţie revelatorie: „Toate miturile vor să fie într-un anume fel 
revelări ale misterului” – ceea ce deosebeşte de vis (afirmă 

Blaga în polemica deschisă cu interpretarea psihanalitică 

jungiană) şi le supune presiunii structurante a unei matrici 

stilistice”
2
. De aceeaşi părere este şi apreciatul critic clujean 

Ion Pop, care în monografia dedicată universului liric al lui 

L. Blaga analizează multitudinea de simboluri arhetipale, 

mitice din creaţia lirică (simboluri florale, simboluri ale fa-

unei, simboluri geografice), toate alcătuind ceea ce însuşi 

Blaga denumea ca fiind o „geografie mitologică”. Mitul 

eternei reîntoarceri şi mitul paradisului pierdut se regăsesc 

în substraturile conştiinţei lirice şi reliefează „un sistem di-

namic de simboluri, de arhetipuri şi de scheme care, sub 

impulsul unei scheme tinde să se realizeze ca o povestire”
3
 

(un mit, aşadar). Iar dacă pentru Lucian Blaga „religia, în-

trucât nu se leagă în chip necesar de ideea de Dumnezeu 

(există şi religii fără Dumnezeu), rămâne o manifestare 

permanentă a fiinţei umane, ca tendinţă spre autototalizare 

sau autodepăşire a fiinţei umane în corelaţie ideală cu ulti-

mele elemente şi coordonate ale misterelor existenţei”
4
, 

atunci putem vorbi despre religiozitate în volumele sale de 

poezii. Lucian Blaga a scris şi poezie de inspiraţie religioa-

să, deşi uneori vehement contestată precum cea argheziană. 

Cu toate că „poetul se profilează cu precădere pe fundalul 

miturilor păgâne, premergătoare creştinismului sau paralele 

cu el, începând de la Zamolxe şi terminând cu acela al satu-

                                                 
1 Tudor Vianu, Lucian Blaga, poetul, în „Gândirea”, An XIII, nr. 8, 

dec. 1934, p. 310, Apud Scriitori români de azi, Editura Minerva, 

Bucureşti, p. 60 
2 Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, Edi-

tura Dacia, Cluj-Napoca, 1989, pp. 92-93 
3 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Editura 

Univers, Bucureşti, 1977, p. 75 
4 Lucian Blaga, Trilogia valorilor, Gândire magică şi religie, în vol. 

Nebănuitele trepte. Texte alese. Filosofie, poezie, teatru, proză, Edi-

ţie îngrijită de Monica Manu, Editura Doina, Bucureşti, 2002, p. 58 

lui românesc (...) se poate vorbi, totuşi, cu suficientă în-

dreptăţire, de o poezie de inspiraţie religioasă a lui Bla-

ga, autorul fiind, în fond, un teist şi suferind, de-a lun-

gul vastei şi valoroasei sale opere, de o tulburătoare ne-

linişte metafizică.”
5
 De aceea, putem să apreciem că: 

„Dumnezeu este una din obsesiile poetului, nu atât de 

intensă şi de dramatică precum aceea a lui Arghezi, dar 

având în comun cu aceasta sentimentul absenţei divine. 

Universul poetic blagian se află „sub puterea magică a 

misterului, ca sub vraja compactantă a morţii şi a altor 

stihii, cum ar fi lumina, erosul, pământul, cerul, marea, 

izvorul nopţii. Fiecare element, fiecare lucru, făcând 

parte din „Marele Tot” îşi apără partea sa de in-creat. 

Acesta e, în fond, misterul, partea de in-creat, care ne-a 

mai rămas din Increatul originar. De unde gestul suav, 

dar energic, de protejare a tainelor, care sunt germenii 

viului”.
6
 

De altă părere este Nichifor Crainic care vede în 

universul spiritual blagian „un univers încenuşat” şi „un pa-

radis în destrămare”; prin urmare consideră că în poemul 

amintit „acest glas sfâşietor al lui Ioan e o eremediadă, o 

elegie pe mormântul mare cât lumea al credinţei religioase. 

Parcă într-acolo ne-ar îndruma viziunea stranie, apocalipti-

că a poetului (...) Un lucru e neîndoielnic: poetul participă 

îndurerat la această dărăpănare spirituală a lumii. Simţi nu 

ştiu ce suspin nearticulat îndărătul fiecărui tablou ce între-

geşte priveliştea stranie a pustiirii universale.”
7
 

Lucian Blaga are conştiinţa limitelor şi neputinţelor 

omului care înţelege că Dumnezeu s-a ascuns de la faţa lui 

sau, din contră, că omul modern nu mai are capacitatea de a 

contempla lumea şi lucrurile, nu mai are viziunea aceea 

creatoare care să-i permită să vadă Lumina. De aceea, el 

caută, dar fără a şti cu precizie ce scop are căutarea lui: 

„Caut, nu ştiu ce caut. Subt stelele de ieri,/ subt trecutele, 
caut/ lumina stinsă pe care-o tot laud” (Lumina de ieri).  

Motivul luminii apare în poezia cu acelaşi titlu, Lu-
mina, referinţele fiind însă arhetipale, creatoare de Lumină 

de la începuturi când lumea a fost creată prin Cuvântul lui 

Dumnezeu care a spus: „Să fie Lumină!”: „în poezia Lumi-
na, Blaga identifică lumina creată în ziua întâi, care e sub-

stanţa lumii, cu elanul vital al iubirii. Iubirea e lumină, căci 

din iubire şi în iubire a creat Dumnezeu lumea. Actul cos-

mogonic este evocat de poet simplu, fără măreţia eminesci-

ană şi fără fiorul sacru al lui George Coşbuc.”
8
 

Relieful liric blagian este un microcosmos de varia-

ţii mitico-simbolice, din care se încarcă de energie lumea 

spiritualizată a satului, acest axis mundi, obsesie a creatoru-

lui. Recunoscând forţa permanentă a fiinţei umane de a-şi 

transcende propria lume, Lucian Blaga îşi construieşte un 

                                                 
5 Bartolomeu Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Cluju-

lui, art. cit., p. 23 
6 Cornel Moraru, Lucian Blaga. Universul poeziei, în Istoria literatu-
rii române pentru elevi şi profesori, Coord. Gheorghe Crăciun, Edi-

tura Cartier, 2004, p. 475 
7 Nichifor Crainic, op.cit., p. 222 
8 Ibidem, p. 229 
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întreg edificiu arhetipal, menit să îl înalţe pe om deasupra 

limitelor fiinţării sale. Reperele „geografice” în ţesătura li-

rică sunt evidente: apar şi munţii şi pădurile şi peşterile şi 

grotele şi stalactitele, dar şi văile şi iezerele şi vatra şi albia 

şi fântâna şi arborele şi pomul roditor şi nenumărate simbo-

luri florale (mărul, trandafirul, brânduşele, floarea de lotus 

etc.) Toate aceste simboluri alcătuiesc un spaţiu sacru, spre 

care converg simbolurile arhetipale din grădina edenică a 

lui Lucian Blaga. Putem vorbi de un cronotop poetic şi mi-

tic, al cărui rost este de a reliefa în toată splendoarea „geo-

grafia mitologică”, a cărei destinaţie poate fi doar Et in Ar-
cadia ego.... 

„Structura poeziei lui Blaga e determinată de întâl-

nirea dintre două forţe divergente: una, ce urcă din planul 

concret senzorial, fascinată de miracolul existenţei, alta, 

coborâtă din zona unui spirit deprins a privi cu o tragică vo-

luptate stingerea materiei, destinul misterios al omului”
1
 

spunea Eugen Simion. Dar în această întâlnire a două forţe 

divergente nu dispare aspiraţia omului de a se întâlni cu ab-

solutul. Unele texte blagiene sunt marcate de fiorul sacrali-

tăţii, chiar dacă poetul nu face referire concretă la prezenţa 

lui Dumnezeu. Aceeaşi părere este împărtăşită de istoricul 

şi criticul literar Ion Pop, care afirmă într-un studiu recent 

dedicat poeziei sacre blagiene: „sacrul cunoaşte în poezia 

lui Blaga din etapa mediană a scrisului său, nuanţe diverse, 

de la „religiozitatea fior” în sensul cel mai benign, pozitiv 

(sentimentul unităţii originare a eului uman-poetic cu sub-

stanţa-energie universală, cel al comuniunii deplin armo-

nioase dintre teluric şi celest), la „înfiorarea” care nu mai e 

doar emoţie eterată a participării la Totul cosmic, ci angoa-

să profundă, abia atenuată de acea slăbire a facultăţilor vo-

liţionale, ce conduce spre acceptarea unui crepuscular des-

tin comun.”
2
 

Textul programatic al poeticii blagiene, Eu nu stri-
vesc corola de minuni a lumii are ca temă majoră relaţia 

omului cu divinitatea, a „eului” cu acea „corolă de minuni a 

lumii” pe care Dumnezeu a umplut-o de taine neasemuite 

„în flori, în ochi, pe buze ori morminte.” La fel cum „lu-

mina altora” care „sugrumă vraja nepătrunsului ascuns/ în 
adâncimi de întuneric” se distinge evident de „lumina 

mea” care sporeşte a lumii taină, tot astfel „tot ce-i neînţe-
les/ se schimbă-n ne-nţelesuri şi mai mari/ sub ochii mei -/ 
căci eu iubesc/ şi flori şi ochi şi buze şi morminte”. Prin 

urmare, lumina, florile, buzele, mormintele sau ochii sunt 

metafore poetice revelatorii care semnifică viaţa, absolutul, 

frumuseţea, devenirea, cunoaşterea, moartea, iubirea.  

La fel, poezii precum Scrisoare mamei, Cânele 

din Pompei, Pe multe drumuri, Biografie, Lumina raiu-

lui, Pax magna, Autoportret, Tristeţe metafizică, 9 mai 

1895, Glas în paradis, ca şi multe altele, freamătă de 
dorinţa întâlnirii cu Dumnezeu, chiar dacă în sistemul 
filosofic al lui Blaga, Dumnezeu este Marele Anonim. 
Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu este cunoaştere iar 
cunoaşterea este Iubire. Cunoscându-L, afli că Dumne-
zeu este Iubire, pentru că „dragostea este de la Dumne-

zeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cu-

                                                 
1 Eugen Simion, Prefaţă la Poeme alese, ediţie bilingvă, româ-

nă-franceză, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, Bucureşti, 

1998, p. VII 
2 Ion Pop, Sacrul în poezia lui Lucian Blaga, în vol. Sacrul în poezia 
românească. Studii şi articole, coord. Aurel Pantea, Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, p. 64 

noaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe 

Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Iubire” (I Ioan 4, 

7-8).  

Această caracteristică a poeziei blagiene poate fi 
desigur contestată. Nichifor Crainic, referindu-se la 
anumite poezii, mai ales cele din Paşii profetului, repro-
şează lui Blaga incoerenţa sistemului său filosofic dar şi 
poetic: „Dacă Lucian Blaga n-ar fi ţinut să fie în vers 
profetul Marelui Orb şi-n filosofie autorul Marelui 
Anonim, există o serie de poezii ale sale gata să te încre-
dinţeze că ai a face cu un poet creştin [s.n. M.D.P.], cel pu-
ţin prin izvoarele lor de inspiraţie biblică. Filosoful din 
el însă a vrut cu tot dinadinsul să ne spulbere această 
amăgire.”3 

Acesta este, de altfel, şi motivul pentru care conclu-

zia la care ajunge Nichifor Crainic este oarecum firească: 

„vorbind de această dedublare [filosof şi poet] nu voim să 

spunem categoric ca în Lucian Blaga avem de-a face cu un 

poet creştin opus unui filosof anticreştin. Elementele con-

tradictorii se găsesc rânduite pe amândouă planurile de ex-

presie a scriitorului, pe cel liric şi pe cel filosofic. În filoso-

fie, bunăoară, Spaţiul mioritic e contradictoriu cu Religie şi 

spirit. Teoria transcendentului care coboară, prin care Blaga 

definea acolo duhul ortodoxiei, e în opoziţie cu cenzura 

transcendentă şi cu negaţia revelaţiei divine de dincoace. Şi 

tot astfel şi în lirică, poeziile pe motive biblice sunt contra-

zise în puritatea lor spirituală de vedenia caricaturală a unei 

divinităţi oarbe, de caracter biologic, şi de pesimismul ce-

nuşiu în care se înfundă dureros elanul, aşa de luminos la 

început, al acestei poezii.”
4
 

Întrebările retorice de ordin metafizic sunt frecvente 

în opera blagiană. Ele nu izvorăsc neapărat dintr-o religio-

zitate profundă, ci îndeosebi din nevoia de a nu exprima 

misterul, ci doar de a-l atinge diafan, fără a-i descoperi sen-

suri: „Tradiţionalul poet creator de lumi, un soi de demiurg 

aflat în rivalitate cu Dumnezeu însuşi, cade în desuetudine. 

El devine un personaj asaltat de interogaţii, blocat de „um-

brele” care îi interzic să ajungă la sinele lucrurilor. Opţiu-

nea pentru tăcere se impune ca soluţie necesară, singura ve-

rosimilă, pentru poetul care realizează că pronunţându-se 

despre un lucru sau altul îi limitează fatal înţelesul”.
5
 Luci-

an Blaga foloseşte interogaţia retorică, precum şi verbe şi 

expresii dubitative, pentru a marca fiorul existenţial al 

omului modern, incapabil de-a mai înţelege taina luminii: 

„Dar unde-a pierit orbitoarea/ lumină de-atunci – cine ştie?/ 
Lumina, ce-o simt năvălindu-mi/ în piept când te văd – mi-
nunato,/ e poate că ultimul strop/ din lumina creată în ziua 
dintâi.”  

Deşi unii critici au văzut în opera blagiană motive 

poetice şi teologice „decantate” sau „scuturate de rigorile 

dogmei”, criticul C. Ciopraga spune că „la poetul Nebănui-
telor trepte antinomii ca arată-te sau ascunde-te indică, în 

fapt, balansul între daemonium meridiani şi incertitudinile 

de la amiaza somnului. Demersurile conştiinţei incendiate, 

în desfăşurări opozitive, ilustrează neîncetat drama Eului 

sfâşiat, împărţit între relativ şi absolut, refractar ambiguită-

                                                 
3 Nichifor Crainic, op. cit, p. 228 
4 Ibidem, p. 237 
5 Vasile Fanache, Chipuri tăcute ale veşniciei în lirica lui Blaga, 

Editura Dacia, Cluj-Napoca, Colecţia „Universitaria”, Seria 

Philologica, 2003, p. 8 
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ţilor dar nedepăşindu-le”
1
. Poetul nu se îndoieşte de exis-

tenţa lui Dumnezeu şi nici de calitatea Sa de creator al lu-

mii, ci doar se tânguie că Cel ce a zidit făptura a încetat să 

mai fie şi Proniator”
2
. De exemplu, poemul Ioan se sfâşie 

în pustie: „Unde eşti, Elohim?/ Lumea din mâinile tale-a 
zburat/ ca porumbelul lui Noe./ Tu poate şi astăzi o mai aş-
tepţi./ Unde eşti, Elohim?/ Umblăm turburaţi şi fără de vo-
ie,/ printre stihiile nopţii te iscodim,/ sărutăm în pulbere 
steaua de subt călcâie/ şi-ntrebăm de tine – Elohim!” 

Marcat mereu de imaginea începuturilor lumii, Bla-

ga scrie mai multe poezii în care încearcă a potenţa tainele 

lumii create. Modelul biblic al protopărinţilor Adam şi Eva 

şi paradisul pierdut îşi găsesc expresii metaforice revelato-

rii în Legendă, Eva, Lacrimile. Evident preocupat de taina 

creării omului pe care, consecvent poeticii sale, nu vrea s-o 

dezvăluie, ci s-o adâncească şi mai mult, Blaga pune în re-

laţie, dovedind o bună cunoaştere a interpretărilor teologice 

ale Creaţiei în poezia Legendă, evenimentul primordial al 

apariţiei omului şi pedepsirea lui din cauza neascultării, 

prin alungarea din Rai, cu Răstignirea lui Hristos pe lemn 

de măr, nu oricare măr, ci dintr-o sămânţă aruncată de Eva 

din mărul din care mâncaseră şi din care ar fi răsărit mai 

apoi alţi meri: „Şi trunchiul aspru şi vânjos al unuia din ei/ 
a fost acela,/ din care fariseii meşteri/ ciopliră crucea lui Ii-
sus./ Oh, sâmburele negru aruncat în vânt/ de dinţii albi ai 
Evei.” Poeziile Lacrimile şi Eva impun simboluri arhetipale 

ale altor taine ale creaţiei, taine nedezvăluite însă. Din tris-

teţea primului om alungat din Rai, care l-a rugat pe Dum-

nezeu să-i împăienjenească „ochii c-un giulgiu,/ să nu mai 
văd/ nici flori, nici cer, nici zâmbetele Evei şi nici nori,/ 
căci vezi – lumina lor mă doare”, s-au născut lacrimile pe 

care „Milostivul într-o clipă de-ndurare/ i le dete”. Taina 

Evei a rămas pentru veşnicie, deoarece: „De-atunci feme-
ia-ascunde sub pleoapă-o taină/ şi-şi mişcă geana parc-ar 
zice/ că ea ştie ceva,/ ce noi nu ştim,/ ce nimenea nu ştie,/ 
nici Dumnezeu chiar.” 

Îi aparţin lui Blaga şi câţiva psalmi, dovadă a preo-

cupărilor sale religioase de a exprima, în metafore revelato-

rii, posibila comunicare cu divinitatea. În Psalm, poem apă-

rut în volumul În marea trecere, Lucian Blaga structurează 

o ipostază arhetipală constituită pe mitul ne-cuvântului, al 

muţeniei, al tăcerii. Deus absconditus se găseşte în opoziţie 

cu homo absconditus. Această dihotomie lirică marchează 

profund cuvântul/ ne-cuvântul blagian: „O durere totdeauna 
mi-a fost singurătatea ta ascunsă,/ Dumnezeule, dar ce era 
să fac?/ Când eram copil mă jucam cu tine/ şi-n închipuire 
te desfăceam cum desfaci o jucărie”. Copilăria, timp sacru, 

este percepută ca un joc pe care omul şi-l permite cu Dum-

nezeu, dar vârsta maturităţii îl îndepărtează iar starea de pă-

cătoşenie îl determină pe om să se ascundă, la rândul lui, de 

Dumnezeu. Recunoscându-şi identitatea pierdută, eul liric 

simte nevoia unei regăsiri de sine: „Apoi sălbăticia mi-a 
crescut,/ cântările mi-au pierit/ şi fără să-mi fi fost vreodată 
aproape/ te-am pierdut pentru totdeauna/ în ţărână, în foc, 
în văzduh şi pe ape.” Iată, cele patru elemente primordiale, 

apa, aerul, focul, pământul care au atributele sacralităţii pi-

erdute. Paradisul pierdut, imaginat doar în jocurile şi reveri-

ile copilăriei, este o eternă aspiraţie spre armonia începutu-

                                                 
1 Constantin Ciopraga, Personalitatea literaturii române, ediţie revă-

zută şi adăugită, Editura Institutul European, Iaşi, 1997, p. 95 
2 Ibidem, p. 24 

rilor. Ruptura dintre Dumnezeu şi om pare ireparabilă, în-

săşi rugăciunea pierzându-şi, ca şi la Arghezi, atributele sa-

cralităţii: „nu ceri nimic. Nici măcar rugăciunea mea/ Iată 
stelele intră în lume/ deodată cu întrebătoarele mele tristeţi./ 
Iată, e noapte fără ferestre-n afară./ Dumnezeule, de-acum 
ce mă fac?/ În mijlocul tău mă dezbrac. Mă dezbrac de 
trup/ ca de-o haină pe care-o laşi în drum.” 

Un alt Psalm este un elogiu al iubirii omului care se 

împlineşte prin Iubirea divină, deşi finalul revine asupra 

aceleiaşi idei obsedante a stării perpetue de tăcere a divini-

tăţii. Blaga reia imaginile primordiale şi vede în prima pe-

reche creată în Rai un simbol al iubirii. Mai exact spus, po-

etul consideră că atunci când l-a creat pe Adam şi-apoi pe 

Eva din coasta lui, Dumnezeu a sădit în ei şi puterea fasci-

nantă a iubirii, a acelei iubiri care „mişcă sori şi stele”, cum 

zicea poetul italian Dante. Redau întreaga poezie pentru 

frumuseţea ei, nu numai prin mesaj, ci şi printr-o expresie 

poetică, cred, unică la Blaga: „Iubind – ne-ncredinţăm că 
suntem. Când iubim/ suntem în zi,/ suntem în tine, Elohim./ 
Subt lumile de aur ale serii/ Tu vezi-ne – cutrierându-ţi li-
vezile./ Umblăm prin marea săptămână/ gând cu gând şi 
mână-n mână./ Şi cum am vrea să te slăvim/ pentru iubirea 
ce ne-o-ngădui, Elohim!/ Dar numai rană a tăcerii/ e cuvân-
tul ce-l rostim.” 

Şi totuşi, în „geografia mitologică” sacră, accentu-

ând frumuseţea lumii create, este evidenţiată, la un moment 

dat, o fisură. Paradis în destrămare este metafora fisurii ge-

ografiei blagiene. Portarul înaripat care mai ţine în mâini 

doar „un cotor de spadă” simbolizează universul desacrali-

zat, aflat în părăsire. Aş putea spune că acest univers, deşi 

„în destrămare”, nu este părăsit definitiv, este un prezent 
etern care macină conştiinţa poetică anihilând atributele to-

posului sacru: „vai mie, vai ţie” este expresia supremă a su-

ferinţei celui damnat dar şi a celui care damnează. Deus 
absconditus nu reprezintă doar o imagine, ci este esenţa în-

săşi a vieţii care însă, părăsită, simte cum „păianjeni mulţi 
au umplut apa vie”, iar viitorul este incert: „odată vor pu-
trezi şi îngerii sub glie,/ ţărâna va seca poveştile din trupul 
trist.” Am putea spune că în această poezie, ca şi în altele 

asemănătoare prin tematică, Lucian Blaga încearcă o 

re-scriere a paradisului pierdut şi a ideii apocaliptice de 

sfârşit de lume dar şi de „pământ nou şi cer nou”, paradis 

pregătit pentru reînviere, acelaşi de la începuturi, aceasta fi-

ind „o idee arhaică şi extrem de răspândită de degradare 

progresivă a cosmosului, necesitând în mod periodic dis-

trugerea şi crearea lui din nou”
3
. 

Poezia senectuţii este însă detaşată de sistemul filo-

sofic blagian. Sufletul satului face trimitere evidentă la ges-

tul ritualic al rugăciunii, al confesiunii şi mărturisirii: „Co-
pilo, pune-ţi mâinile pe genunchii mei”. De ce acest gest? 

Pentru că poetul are convingerea aflării Eternităţii: „Eu 
cred că veşnicia s-a născut la sat.” Satul are suflet veşnic 

care nu-şi pierde rostul deoarece taina lui, fâlfâind „ca un 
miros sfios de iarbă tăiată”, nu face decât „să vindece setea 
de mântuire”. Reîntoarcerea la matcă, la arhetipul sacru al 

paradisului, împăcarea cu sine însuşi, introspecţie lirică 

evidentă, existenţă ritualizată, toate sunt menite a fi re-trăite 

prin fior sacru în spaţiul satului-idee. Geografia satului 

re-face o comunicare intimă cu absolutul: „Aici orice gând 
e mai încet,/ şi inima-ţi zvâcneşte mai rar,/ ca si cum nu 

                                                 
3 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Univers, Bucureşti, 1978, p. 58 
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ţi-ar bate în piept,/ ci adânc în pământ undeva./ Aici se vin-
decă setea de mântuire/ şi dacă ţi-ai sângerat picioarele te 
aşezi pe un podmol de lut.” În acest poem religios, „regă-

sim acea intimă întrepătrundere de nivele existenţiale. Or, 

vindecarea de „setea de mântuire” nu e altceva decât ieşire 

de sub regimul interogaţiei neliniştite a subiectului uman, o 

de-problematizare a raportului dintre uman şi divin.”
1
  

M-am oprit lângă tine este una dintre mărturiile 
de iubire pe care poetul o aduce, la vârsta senectuţii, 
realizând că se află lângă minunea cea mai simplă a 
lumii divine. Exclamaţia „Nu mă atinge!” pare o trimi-
tere evanghelică la Taina cea mare a creştinismului, În-
vierea lui Hristos. Când Maria Magdalena Îl recunoaş-
te, El i se adresează cu aceste cuvinte şi o trimite la 
apostoli ca să le dea Vestea cea Bună. Blaga foloseşte 
acest mesaj evanghelic ca pretext, pentru a spune lumii, 
la fel ca Arghezi în ultimul poem în proză, că a înţeles 
Taina Iubirii din Patria sa, lângă care s-a oprit şi a stat 
cum se cuvine: „Numai târziu am găsit-o aici. Aici,/ în 

patria mea, la seminţia mea./ M-am oprit lângă tine, 

când tăcerea ta/ mi-a spus: „Nu mă atinge!”/ M-am 

oprit lângă tine,/ descoperind că părul tău e o flacără/ 

pe care vântul n-o stinge./ Şi lângă minunea cea mai 

simplă/ am stat cum se cuvine.” 
Regăsindu-se pe sine, poetul invocă precum un 

Glas din paradis prezenţa omului în spaţiul sacru: „Vi-

no să şedem subt pom./ Deasupra-i încă veac ceresc./ În 

vântul adevărului, în marea umbr-a mărului,/ vreau 

părul să ţi-l despletesc/ să fluture ca-n vis/ către hotarul 

pământesc.” 
Cântec pentru anul 2000 este „o clipă de graţie” 

a poetului care „rememorează timpul ars în orizontul 
sibian şi, descifrându-şi rostul vieţii în lumina eternită-
ţii, se percepe şi se proiectează la modul mitic, eliberat 
de zgura circumstanţelor şi contopit cu elementele, ca 
într-un miraculos basm al cărui melos va reverbera 
de-a pururi în memoria posterităţii”2: „Lângă Sibiu, 

lângă Sibiu, prin lunci/ numai stejarii vor mai fi 

şi-atunci./ Mai aminti-mă-va vreun trecător/ vreunui 

străin, sub ceasul lor?/ Nu cred să mă vestească cineva,/ 

căci basmul ar începe-aşa:/ Pe-aici umbla şi el şi 

se-ntorcea mereu,/ contimporan cu fluturii, cu Dumne-

zeu”. Posteritatea a dovedit însă că teama lui Blaga, 
aceea de-a fi uitat peste timp, era neîntemeiată. Azi, 
cred eu, oricine ştie că Blaga a fost „contemporan cu 
Dumnezeu”, la fel cum suntem şi noi şi cum vor fi şi al-
ţii în istoria Logosului, şi a străbătut cu Paşi de profet, 
uneori creştin, alteori necreştin, aleile sau parcurile sau 
bibliotecile sau şcolile din Cetatea lui Hermann... 
Referindu-ne doar la lirica blagiană, putem spune că 
Lucian Blaga este un poet de mare valoare, „primul 
mare poet român care reuşeşte să sincronizeze în mod 
definitiv formele poetice româneşti cu cele europene”3. 

Poetul este „carte deschisă spre cer, spaţiu al semne-

lor care sunt [...] Blaga arată a fi reuşit să-şi rotunjească de-

plin viziunea mitică şi la nivelul meditaţiei despre poezie 

prin poezie. Naştere a cuvântului, suferinţă în şi pentru cu-

                                                 
1 Ion Pop, Sacrul în poezia lui Lucian Blaga, în op.cit., p. 65 
2 Ilie Guţan, op.cit., p. 243 
3 Marin Mincu, Lucian Blaga, Poezii, Editura Pontica, Constanţa, 

1995, p. 13 

vânt, moarte şi transfigurare a verbului – sunt reperele între 

care se desfăşoară aici demersul liric.”
4
 Confesiunea este 

sinceră: „Mă deschid cerului/ de-aici şi până departe. Orice 
gând, altul, mă ocoleşte./ Numai un vânt care nu citeşte,/ 
numai vântul mă răsfoieşte/ ca pe o carte” iar Stihuitorul 
blagian este şi mai sincer: „Chiar şi atunci când scriu stihuri 
originale/ nu fac decât să tălmăcesc./ Aşa găsesc că e cu ca-
le./ .../ Traduc întotdeauna. Traduc/ în limba românească/ 
un cântec pe care inima mea/ mi-l spune, îngânat suav, în 
limba ei.” Acest poem din ciclul Ce aude unicornul este pe 

cât de frumos, pe atât de adânc în semnificaţii liri-

co-religioase. Ceea ce mărturiseşte poetul este, de fapt, 

tocmai ce recunoaşte orice geniu creator: opera nu-i aparţi-

ne lui ca persoană, ci Aceluia care este Creatorul a toate.  

 

O. lumea e albastră haină în care ne cuprindem 
strânşi în taină spunea poetul Lucian Blaga într-un vers ce-

lebru. Poezia sacră are rolul de a recrea universul şi lumea 

în mişcarea ei de iubire, de a contura o viziune proprie asu-

pra Cuvântului pe care-l exprimă: „Întâlnirea cu religiosul 

este în acest mod indirect posibilă printr-o poezie care, fără 

concepte teologice, ne pregăteşte să înţelegem şi să accep-

tăm Marele Cod. Pe scurt, metafizica poetică duce de multe 

ori mai direct spre sugestia divinului decât poezia construi-

tă după canoanele teologice.”
5
  

Ne oprim asupra câtorva texte poetice blagiene, în 

care experienţele, poetice şi religioase, converg, în „brazde-

le lumii” blagiene. Inspiraţia poetică, la Lucian Blaga, este 

de factură metafizică şi plasată sub zodia bine cunoscutei 

„tristeţi metafizice”, pendul între mitic şi religios, între pro-

fan şi sacru. Creaţia poetică, şi în concepţia blagiană, este o 

experienţă interioară profundă. Poetul se cunoaşte pe sine 

însuşi prin poezie, se re-descoperă într-un univers propriu, 

absolut intim, univers pe care-l experimentează direct. Prin 

poezie experimentăm o călătorie în necunoscut, o călătorie 

a spiritului însetat de absolut. De aceea, „experienţa poetică 

este asemănătoare experienţei religioase, dar nu se confun-

dă cu aceasta; ele merg în direcţii diferite. Poezia prelu-

crează şi până la sfârşit exprimă misterul universal, în timp 

ce religia merge direct în transcendenţă”
6
. Această delimi-

tare conceptuală nu poate face abstracţie însă de „învecina-

rea” celor două experienţe: poetică şi religioasă. Poezia este 

o formă de rugăciune pentru oricine înţelege că relaţia lui 

cu semenii şi cu Dumnezeu este una de iubire. Chiar dacă 

respectă anumite norme, poezia „se împlineşte ca artă prin 

canoane formale, dar ea rămâne, în fundamentele ei, inspi-

raţie, cu izvoare în acea stare poetică pură, care se înveci-

nează cu rugăciunea”
7
.  

Un foarte interesant text este cel intitulat Lacrimile. 

Considerat de criticul Ion Pop ca fiind „situabil în seria ace-

lor „explicaţii” de factură mitică”, poemul este „o parabolă 

a alienării omului de obârşiile sale paradisiace” în care „mi-

tul biblic al expulzării din paradis apare ca tipar al viziunii 

blagiene. Nostalgia tărâmurilor începutului se anunţă ca dat 

                                                 
4 Ion Pop, Lucian Blaga – universul liric, ed. cit., p. 265 
5 Eugen Simion, Poezia religioasă, în Fragmente critice, Vol. I, Scri-
itura taciturnă şi scriitura publică, Editura « Grai şi suflet – Cultura 

naţională », Bucureşti, 1998, p. 137. 
6 Ernest Bernea, Trilogie filosofică. Adevăr şi cunoaştere. În căuta-
rea unei definiţii a omului. Cultura ca idee şi formă, Editura Dacia, 

Cluj-Napoca, 2002, p. 42. 
7 Ibidem, p. 43. 
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fundamental al unei existenţe marcate în egală măsură de 

sentimentul culpabilităţii şi de năzuinţa refacerii unităţii pi-

erdute. Motivul liric al lacrimii ilustrează perfect această 

ambiguitate, căci el semnifică, pe de o parte, o realitate a fi-

inţei umane (este semnul nevindecatei sale tristeţi), iar pe 

de alta, răsfrânge în sine obsedanta lumină a unui teritoriu 

aflat acum la distanţă”.
1
 Izgonirea din rai a omului este o 

metaforă fidelă a tristeţii blagiene în care „marea trecere” 

se amestecă, difuz, cu uimirea şi îngândurarea umanului în 

faţa frumuseţii infinite şi inexprimabile a divinului.  

Tăcerea este „umbra unui cuvânt” în percepţie bla-

giană şi de aceea osmoza metaforică cuprinde esenţa gândi-

rii lirice blagiene: lumina, zarea, norii, vederea, paradisul, 

albastrul, flori, cer. Toate se îmbracă în formă adamică şi 

primesc conotaţii estetice subtile, marjând între concret şi 

iluzoriu poetic. „Omul cel dintâi” nu e altul decât „pribea-

gul”, rătăcitorul paradisului, un căutător de sens şi obosit, 

prea obosit, de Lumina în care nu mai poate vieţui lăuntric. 

Cerând „împăienjenirea”, declaraţia lui confesivă e origina-

lă şi amprentează definitiv rostuirea firii: Dumnezeu îi ofe-

ră lacrimile, ca unic remediu la povara nefericirii care ma-

cină „sufletul de copil” al „întâiului om”. Recrearea mitului 

edenic evidenţiază originalitatea viziunii poetice blagiene şi 

conturează o privire vizionară asupra sensului vieţii pămân-

teşti.  

Tot lacrima este metaforizată într-un text liric sem-

nificativ pentru gândirea poetică în care ideea este de con-

topire şi de integrare în Marele Tot, în unicitatea şi unitatea 

cosmică a devenirii lumii/ luminii. Căutând sensul tristeţii 

ca exprimare metafizică a vocii sufletului: lacrima este 

„desprinsă dintre genele unei plăpânde amintiri / ce stă as-

cunsă-n fundul unui suflet”. Căderea ei, asemenea căderii 

edenice, este „pe albul unei fragede petale” peste care lu-

minează o rază – interogaţie divină a cunoaşterii metafizi-

ce, a luminării lăuntrice. Lacrima e definită şi ea în proce-

sul de descompunere, de clipă risipită în lumina eternităţii: 

In vreme ce se destrama în pulbere de soare, / Răspunse la-
crima:/ „Eu sunt un strop de suflet / Şi sunt / Ca picurii iz-
voarelor fierbinţi: / Vin totdeauna din adâncuri – mari!”... 
Comparaţia dezolvată, specifică de altfel liricii blagiene, 

subliniază contradicţia dintre „picurii” care din „izvoarele 

fierbinţi” vin înspre lume „din adâncuri mari”, vulcanice, 

termale, unind cosmicul şi pământescul, lumina cu întune-

ricul, ziua cu noaptea, omul cu Dumnezeu.  

În Lumina redescoperim întoarcerea la mitul paradi-

sului pierdut, la geneza universului şi starea originară, în 

splendoarea lor. Adevărat imn al Luminii, acest text emoţi-

onează prin trăirea lirică contradictorie. Între starea de des-

trămare a paradisului şi reconfigurarea mentală a acestuia 

eul liric redobândeşte statut primordial împlinind iubirea 

divino-umană. O iluminare străpunge sufletul îndrăgostit 

reconstituind starea edenică de fericire, dorinţa de evadare 

în lumea de la început. Tehnica ingambamentului poetic e 

dublată de tehnica refrenului realizată printr-o impresionan-

tă şi memorabilă interogaţie retorică nereluată însă în final, 

când afirmaţia devine categorială şi definitivă: Lumina ce-o 
simt / năvălindu-mi în piept când te văd / oare nu e un strop 
din lumina / creată în ziua dintâi, / din lumina aceea-nsetată 
adânc de viaţă? Finalul însă e consubstanţial şi valorifică 

                                                 
1 Ion Pop, Lucian Blaga – universul liric, Editura Cartea Româ-

nească, Bucureşti, 1981, p. 32 

un cerc închis: între „un strop” şi „ultimul strop” se interca-

lează eternitatea fiinţei iubitoare, căutătoare de sens şi de 

veşnicie. Lumina cea neînserată e simbolizată metaforic în 

asumarea conştientă, fiindcă, aşa cum spune Ion Pop în 

monografia dedicată universului liric blagian, „universul nu 

e doar prozaica realitate cognoscibilă, ci şi o lume de sem-

ne, de simboluri”. În Lumina raiului metafora contrariilor 

este şi mai evidentă: Ca un eretic stau pe gânduri şi 
mă-ntreb: De unde-şi are raiul – / Lumina? – Ştiu: îl lumi-
nează iadul / cu flăcările lui! 

Multe texte blagiene abordează tematica religioasă 

însă o adevărată capodoperă a genului (înafara cunoscutului 

Psalm) este poemul apărut în volumul În marea trecere, din 

anul 1924 şi intitulat Înviere de toate zilele. Deşi e mai pu-

ţin citat şi uzitat de critica literară, el surprinde inefabilul 

celei mai mari sărbători creştine, Învierea:  

 

O înviere e pretutindeni, pe drum  
şi-n lumina deşteaptă. 
Ochii mi se deschid umezi, şi sunt împăcat 
ca fântânile din imperiul lutului.  
Trecătorule, oricine-ai fi, 
ridică şi tu peste mine mâna ta dreaptă.  
Astăzi n-o să mai cert nicio fiinţă, 
nici pietrele, nici oamenii, nici buruienele.  
Sunt în mijlocul privighetorilor. Învie străbunii?  
Rugăciunea de-atâtea ori începută 
mi se sfârşeşte şi zic:  
Tată, te iert că-n adânc 
m-ai semănat între brazdele lumii. 
Ziua vine ca o dreptate făcută pământului.  
Flori peste fire de mari 
îmi luminează din larg - 
aureole pierdute pe câmp de sfinţii trecutului. 
 

Trăirea în Înviere este obligatorie în ritmul liturgic 

al fiinţei îndumnezeite, în sfinţirea universului uman semă-

nat „între brazele lumii”. Învierea este „pretutindeni”, e 

universală, nu ne aparţine nouă ca fiinţe supuse stării de 

păcătoşenie, ea este a tuturor şi, obligatoriu, trăită în iertare 

şi iubire, fiindcă Învierea este un „astăzi” etern, căzut în fi-

inţa ce trăieşte „în mijlocul privighetorilor”. Hristos este cu 

noi până la sfârşitul veacurilor, într-un „astăzi” ce ne rea-

minteşte permanent că suntem aici, în această lume, într-o 

„trecere” spre „Marea trecere” a eternităţii. Omul, fire în-

dumnezeită, este chemat să reînvie, prin viaţa lui, cele mai 

nobile sentimente creştine, când „ziua vine ca o dreptate fă-

cută pământului”. Învierea e răscumpărare, e mântuire, e 

salvare, e cel mai de preţ dar al lui Dumnezeu pentru om. 

Redescoperit astfel, Lucian Blaga ne relevă impor-

tanţa marilor evenimente creştine, arătând, în viziune filo-

sofico-creştină, că poezia îşi găseşte „izvorul” în trăirea au-

tentică, în Lumina care ne ocroteşte divin. În brazele lumii 

blagiene căutăm mereu sensuri noi şi găsim răspunsuri la 

probleme existenţiale, metafizice.  

 

Maria-Daniela PĂNĂZAN 
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DESPRE POETUL, PROZATORUL ŞI PUBLICISTUL MIHAI EMINESCU ÎN 

VIZIUNEA BISERICII, DESPRE RAPORTAREA SA LA ÎNVĂŢĂTURA 

CREŞTINĂ, PRECUM ŞI ABORDAREA VIEŢII ŞI OPEREI SALE DIN 

PERSPECTIVA CREDINŢEI CREŞTINE… 
 
Studiul operei eminesciene, şi când 

spunem asta nu ne gândim numai la poezie, ci 
la întreaga producţie literară pe care o găsim 
consemnată în manuscrisele sale, în articolele 
apărute în presa timpului, ne descoperă o per-
sonalitate cu o neostoită sete de cunoaştere, 
dornică de a-şi însuşi tot ceea ce oferea gândi-
rea omenească în cele mai variate domenii de 
manifestare a spiritului. „Nu e ramură de şti-
inţă, afirma Ioan Slavici despre Mihai Emi-
nescu, pentru care el n-avea, cum zicea, o 
„particulară slăbiciune”, şi când se înfigea 
odată în vreo chestiune, citea un întreg şir de 
cărţi privitoare la ea…” Ar fi interesant un 
scurt voiaj prin gândirea lui, cu accent pus pe 
viziunea sa asupra creştinismului şi pe perspectiva din care 
evalua omul. 

 

Ion Slavici avea dreptate. Cursurile audiate de Mihai 

Eminescu la Viena şi Berlin sunt dovada unei preocupări pen-

tru dobândirea unei culturi enciclopedice. Drept, economie 

politică, ştiinţe financiare, filologie, istorie modernă şi geogra-

fie, fizică, medicină şi filozofie sunt domeniile care pentru 

Mihai Eminescu prezentau un interes deosebit. Nu degeaba 

cartea lui Constantin Noica îl prezenta pe cel născut la Ipoteşti 

ca „omul deplin al culturii româneşti”. 

Nu avem ştiinţă ca Mihai Eminescu să fi urmat vreun 

curs de teologie în anii studiilor în străinătate. Avem mărturie 

însă că în primul rând acasă, şi mai apoi la Cernăuţi, a făcut 

cunoştinţă cu biserica şi cărţile liturgice. Ceasloavele, litur-

ghierele, mineiele, sinaxarele, cărţile de învăţătură n-au rezis-

tat curiozităţii tânărului din Ipoteşti şi au fost cercetate cu 

atenţie. Chipul lui Iisus Hristos apare evocat în câteva poezii 

şi în articolele publicate în „Timpul”. Intuiţiile lui Mihai Emi-

nescu asupra Persoanei Fiului lui Dumnezeu întrupat nu sunt 

foarte numeroase, dar compensează prin profunzimea lor. Cel 

mai reprezentativ text cu privire la creştinism este un articol 

intitulat „Şi iarăşi bat la poartă…”, publicat în ziarul „Tim-

pul”, datat 12 aprilie anul 1881. Se pare că este vorba de Vi-

nerea Mare sau chiar Sâmbăta din Săptămâna Mare a acelui 

an, pentru că autorul scrie: „Astăzi încă Iisus Hristos este în 

mormânt, mâine se va înălţa din giulgiul alb ca floarea de 

crin, ridicându-şi fruntea sa radioasă la ceruri”. 

Despre cea mai înaltă formă a existenţei umane 
Vorbind despre Evanghelie şi mesajul ei adus lumii, 

Mihai Eminescu aşază creştinismul pe prima treaptă în istoria 

evenimentelor care au schimbat lumea. În comparaţie cu cele-

lalte învăţături religioase apărute, mai apropiate sau mai de-

părtate de venirea lui Iisus Hristos, credinţa creştină propune 

iubirea drept cea mai înaltă formă a existenţei umane: „Sunt 

două mii de ani aproape de când ea (Evanghelia) a ridicat po-

poare din întuneric, le-a constituit pe principiul iubirii aproa-

pelui, două mii de ani de când biografia fiului lui Dumnezeu e 

cartea după care se creşte omenirea. Învăţăturile lui Buddha, 

viaţa lui Socrate şi principiile stoicilor, cărarea spre virtute a 

chinezului La-o-tse, deşi asemănătoare cu învăţămintele creş-

tinismului, n-au avut atâta influenţă, n-au ri-

dicat atâta pe om ca Evanghelia, această sim-

plă şi populară biografie a blândului nazari-

nean a cărui inimă a fost străpunsă de cele 

mai mari dureri morale şi fizice, şi nu pentru 

el, pentru binele şi mântuirea altora. Şi un sto-

ic ar fi suferit chinurile lui Iisus Hristos, dar 

le-ar fi suferit cu mândrie şi dispreţ de seme-

nii lui; şi Socrate a băut paharul de venin, dar 

l-a băut cu nepăsarea caracteristică virtuţii ci-

vice a Antichităţii. Nu nepăsare, nu dispreţ: 

suferinţa şi amărăciunea întreagă a morţii au 

pătruns inima mielului simţitor şi, în momen-

tele supreme, au încolţit iubirea în inima lui şi 

şi-au încheiat viaţa pământească cerând de la 

tată-său din ceruri iertarea prigonitorilor. Astfel, a se sacrifica 

pe sine pentru semenii săi, nu din mândrie, nu din sentiment 

de datorie civică, ci din iubire, a rămas de atunci cea mai înal-

tă formă a existenţei umane”. 

Măreţia Persoanei lui Iisus Hristos nu constă doar în 

sublimul învăţăturii predicate de El celorlalţi, ci în împlinirea 

cuvintelor rostite de Iisus în propria Sa viaţă. Mihai Eminescu 

subliniază ideea că o doctrină, nişte principii abstracte nu vor 

fi niciodată de-ajuns pentru a mişca popoarele să le urmeze. 

Doar exemplul unei persoane reale, care face vie învăţătura pe 

care o propune, aduce cu sine convingerea că Iisus Hristos es-

te Adevărul absolut: „E uşoară credinţa că prin precepte teore-

tice de morală, prin ştiinţă oarecum, omul se poate face mai 

bun. Omul trebuie să aibă înaintea lui un om ca tip de perfec-

ţiune, după care să-şi modeleze caracterul şi faptele. Precum 

arta modernă îşi datoreşte renaşterea modelelor antice, astfel 

creşterea lumii nouă se datoreşte prototipului omului moral, 

Iisus Hristos. După el încearcă creştinul a-şi modela propria 

sa viaţă”. Întrebării retorice de ce Iisus Hristos este aşa de ma-

re, Mihai Eminescu îi dă un răspuns simplu: „Pentru că prin 

iubire el a făcut cearta între voinţe imposibilă. Când iubirea 

este, şi ea este numai când e reciprocă, şi reciprocă absolut, va 

să zică universală; când iubirea e, cearta e cu neputinţă” (M. 

Eminescu, Fragmentarium, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedi-

că, Bucureşti, 1981).  

„De aproape două mii de ani ni se predică să ne 

iubim, iar noi ne sfâşiem…” 
Într-un articol intitulat „Paştele”, apărut în ziarul 

„Timpul” din 16 aprilie anul 1878, Eminescu comentează ru-

găciunea patriarhului Calist al Constantinopolului, rostită pen-

tru încetarea secetei şi pune în evidenţă bunătatea lui Dumne-

zeu care nu răsplăteşte răul cu rău, ci se milostiveşte de făptu-

ra sa. Textul publicat dă la iveală familiaritatea autorului cu 

cărţile de cult şi cu slujba pascală pentru că articolul debutea-

ză cu o stihire din canonul Paştilor: „Să mânecăm 

dis-de-dimineaţă şi în loc de mir cântare să aducem Stăpânu-

lui”, încheind cu Slava Laudelor de la Înviere: „Să ne primim 

unul pe altul şi să zicem fraţi şi celor ce ne urăsc pe noi…” 

Dar să revenim la fondul afirmaţiei. Autorul deplânge 

faptul că, deşi „aproape de două mii de ani ni se predică să ne 

iubim, noi ne sfâşiem” şi că „în loc de a urma prescripţiunile 



Astra blăjeană, nr. 2 (79), iunie 2016 

 

14 

unei morale aproape tot atât de vechi ca şi omenirea, în loc de 

a urma pe Dumnezeu, omenirea necorijabilă nu-I urmează de-

loc; ci întemeiată pe bunătatea lui, s-aşterne la pământ în ne-

voi mari şi cerşeşte scăpare” (M. Eminescu, Opere, vol. X, 

Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 

1989, p. 78). „Cum suntem vrednici a lua facerile tale de bi-

ne? Că Tu eşti dirept, noi nedirepţi; Tu iubeşti, noi 

vrăjmăşuim; Tu eşti îndurat, noi neînduraţi; Tu făcător de bi-

ne, noi răpitori! (…) Lesne este mâniei Tale celei atotputerni-

ce ca într-o clipeală să ne piarză pe noi şi, cât este despre gân-

dul şi viaţa noastră, cu direptul este nouă să ne dăm pierzării, 

prea direpte judecătoriule! Dar… îndurării cei nebiruite şi bu-

nătăţii cei negrăite nu este acest lucru cu totul vrednic, prea 

iubitorule de oameni stăpâne!” Redactorul ziarului recunoaşte 

la finalul citării sale: „Rar ni s-a întâmplat să vedem şiruri 

scrise cu atâta cunoştinţă de caracterul omenesc: Tu eşti bun, 

recunoaştem că noi suntem răii-răilor, dar bagă de seamă că 

nu-i vrednic de tine să-ţi răsplăteşti asupra noastră pentru că ai 

sta în contrazicere cu calităţile tale de atotbun, îndelung răb-

dător, lesne iertător”. 

Dacă moartea are ultimul cuvânt, viaţa este lipsită 

de sens 
„Menirea vieţii tale e să te cauţi pe tine însuşi. Adevă-

rul este stăpânul nostru, nu noi stăpânii adevărului. Sucul în-

vietor al gândirii este patima. Este vorba numai ca această pa-

timă să aibă un obiect nobil şi desigur că cel mai nobil este 

adevărul. Adevărul este în inimă, creierul nu este decât lache-

ul inimii”, exprimă crezul unui neobosit călător prin scurta vi-

aţă în aflarea sensului existenţei: 

„Au e sens în lume?  

Tu chip zâmbitor 

Trăit-ai anume ca  

astfel să mori? 

De e sens într-asta,  

e-ntors şi ateu, 

Pe palida-ţi frunte  

nu-i scris Dumnezeu”  

(Mortua est, 1871, 1 martie). 

Ce vrea să spună de fapt poetul în aceste versuri? Zoe 

Buşulenga observă într-un comentariu al său că condiţionalul 

dacă, în poezie prezent prin de e, precede definirea sensului 

de întors şi ateu. Aşadar, doar dacă moartea ar fi ţelul singur 

al vieţii, atunci viaţa ar primi aceste atribute. Ultimul vers ex-

primă conştiinţa că omului nu-i sunt proprii atributele divine. 

De altfel, tot Mihai Eminescu nota: „Ideea dumnezeirii s-a 

născut din negaţie, din ceea ce nu este spiritul nostru – atotşti-

utor; din ceea ce nu este braţul nostru – atotputernic; din ceea 

ce nu este viaţa noastră – infinită; din aceea ce nu este sufletul 

nostru – ubiguu”. Avem aici trasată în linii fine diferenţa între 

cele două condiţii, cea divină, absolută şi cea umană, mărgini-

tă. Dar pasajul de mai sus poate fi interpretat şi în cheie apofa-

tică, a cunoaşterii lui Dumnezeu prin negaţia tuturor limitări-

lor omeneşti.  

„Omul este oarecum naşterea eternă” 

Cu toate acestea, Mihai Eminescu are convingerea că 

între om şi Dumnezeu există afinităţi care fac posibilă comu-

nicarea între cei doi. „Dumnezeu. El are predicabiliile câtor 

trele categorii ale gândirii noastre. El este pretutindeni – are 

spaţiul; el e etern – are timpul; El este atotputernic – dispune 

de întreaga energie a Universului. Omul este după asemăna-

rea Lui: Omul reflectă în mintea lui – in ortum – câteşitrele 

calităţile Lui”.  

În studiul său antropologic, Mihai Eminescu consideră 

că omul nu rămâne niciodată la acelaşi nivel, ci în firea lui 

există dorinţa unui progres, a unei lupte spre desăvârşire, prin 

care se încearcă autodepăşirea: „Omul conţine în el o contra-

dicţiune adâncă. Fiecare om are în sine ceea ce numim noi o 

destinaţiune internă. Facultatea, puterea, voinţa chiar de a 

dezvolta mereu, de-a produce prin sine însuşi o viaţă nouă. 

Nu e nici un om mulţămit de-a rămânea etern pe acelaşi punct 

– omul e oarecum naşterea eternă. Această devenire eternă 

află în om o putere numai mărginită. Din această contradicţi-

une a puterii mărginite şi-a destinaţiunii nemărginite rezultă 

ceea ce numim viaţa omenească. Viaţa este lupta prin care 

omul traduce destinaţiunea sa, intenţiunile sale în lumea 

naturei. Această viaţă întrucât are de obiect realizarea scopuri-

lor personalităţii în obiectele naturii se numeşte lucru. Întrea-

ga viaţă omenească este o viaţă a lucrului” (Fragmentarium, 
p. 153). Împotriva celor ce se declarau liber-cugetători, Mihai 

Eminescu a dat o replică în „Timpul” din 2 februarie anul 

1879: „...a vorbi despre o religie a liberei-cugetări este ceea ce 

se numeşte în logică o contradictio in adjecto, este ca şi când 

ai zice «oţel de lemn»”. 

Mihai Eminescu a fost în genialitatea sa un om de o 

modestie greu de întâlnit în lumea contemporană. Conştient 

de darurile cu care fusese înzestrat, atrăgea totuşi atenţia tutu-

ror ca „nimănui să nu-i abată prin minte c-ar fi un geniu. Pă-

mântul nostru este mai sărac în genii decât Universul în stele 

fixe. Homer şi Shakespeare, Rafael, geniile în arte se nasc o 

dată la 3, 4 mii de ani, Newton şi Galilei, Kant şi geniile în 

ştiinţă, o dată la o mie de ani, încât nu ştiu zău dacă de la 

Adam până la Papa Leo IX au existat de toţi o duzină. Încolo, 

suntem cu toţi nişte bieţi mizerabili cărora aceşti regi ai cuge-

tării ne dau de lucru pentru generaţii înainte” 

(Fragmentarium, p. 178). 

Câteva cuvinte despre „naţionalismul” lui Mihai 

Eminescu 
Multă lume şi-a creat impresia falsă că Mihai Emines-

cu ar fi un naţionalist disperat, care detesta existenţa celorlalte 

popoare, dar ceea ce apără el în fapt sunt tradiţia neamului, 

limba curată, românească şi credinţa creştină: „naţionalismul 

este un semn rău la un popor. Nimeni nu ţine la esistenţa sa 

decât acela ce are să o piardă în curând şi aceasta se simte in-

stinctiv. Nicăieri nu se manifestă voinţă de viaţă mai tare de-

cât acolo unde viaţa este periclitată sau prin boală internă sau 

prin pericol estern” (Fragmentarium, p. 129). Cosmopolitis-

mului, la modă spre sfârşitul secolului al XIX-lea, veacul 

constituirii naţiunilor moderne, cosmopolitism pe care Mihai 

Eminescu îl învinuia că ar fi introdus în estul Europei „forme-

le costisitoare de cultură ale Apusului”, îi opunea cultura naţi-

onală în adevăratul înţeles al cuvântului.  

Într-un articol, publicat în ziarul „Timpul” la 22 ianua-

rie anul 1880, autorul mărturisea cu nedisimulată amărăciune: 

„În loc de-a merge la biserică, mergem la Caffé-chantant, un-

de ne-ntâlnim cu omenirea din toate unghiurile pământului, 

scursă la noi ca prin minune. Ba pentru că limba noastră cam 

veche, cu sintaxa ei frumoasă, dar grea, cu multele ei locuţi-

uni, îi cam jena pe prietenii noştri, am dat-o de o parte şi am 

primit o ciripitură de limbă păsărească cu sintaxa cosmopolită 

pe care cineva, dacă ştie niţică franţuzească, o învaţă într-o 

săptămână de zile. Bietul Varlaam, mitropolitul Moldovei şi 

al Sucevei, care în înţelegere cu Domnii de atunci şi c-un si-

nod general al bisericei noastre au întemeiat acea admirabilă 

unitate care-a făcut ca limba noastră să fie aceeaşi în palat, în 
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colibă şi-n toată românimea, şi-ar face cruce creştinul auzind 

o păsărească pe care poporul, vorbitorul de căpetenie şi păs-

trul limbei, n-o mai înţelege”.  

Legătura dintre Biserica Ortodoxă şi neamul româ-

nesc Mihai Eminescu o considera a fi fundamentală pentru 

dăinuirea în istorie a poporului din care şi el făcea parte. Rolul 

pe care Biserica l-a avut în dezvoltarea culturii şi identităţii 

naţionale este incontestabil şi aceasta pentru că „Biserica răsă-

riteană e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului 

latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit şi unificat limba noastră 

într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fă-

ră dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit de înghiţirea prin poloni, 

unguri, tătari şi turci, ea este încă astăzi singura armă de apă-

rare şi singurul sprijin al milioanelor de români cari trăiesc 

dincolo de hotarele noastre. Cine-o combate pe ea şi ritualele 

ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal 

şi orice i-o veni în minte, dar numai român nu e” (M. Emi-

nescu, Opere, vol. X, Editura Academiei Republicii Socialiste 

România, Bucureşti, 1989, p. 187). 

„Moralitatea este pentru suflete identică cu sănăta-

tea pentru trup!” 
Pasiunea naţională şi socială a scriitorului venea din 

dorinţa de a vedea pe români ieşiţi din starea nenorocită în ca-

re se aflau: „Populaţia rurală în marea ei majoritate, mai ales 

cea depărtată de târguri, n-are drept hrană zilnică decât mă-

măligă cu oţet şi cu zarzavaturi, drept băutură spirt amestecat 

cu apă, trăind sub un regim alimentar aşa de mizerabil, ţăranul 

a ajuns la un grad de anemie şi slăbiciune morală destul de în-

tristătoare. Chipul unui ţăran român, om de ţară, trăit în aer li-

ber, seamănă cu al uvrierului stors de puteri din umbra fabri-

cilor. Cine a umblat prin satele noastre, mai ales prin cele de 

câmp şi de baltă, a putut constata că de-abia din trei în trei ca-

se se găseşte câte o familie care să aibă un copil, mult doi, şi 

aceia slabi, galbeni, lihniţi şi chinuiţi de friguri permanente”.  

Educaţia poporului constituia în gândirea eminesciană 

un pilon de sprijin pentru societatea românească. Instrucţia 

publică are în vedere şi integritatea morală a cetăţenilor pen-

tru că „moralitatea e pentru suflete identică cu sănătatea pen-

tru trup. Un popor imoral este fizic nesănătos sau degenerat”. 

Faţă de calamităţile fizice cu care se confruntă adeseori ţara 

întreagă, dar care se răsfrâng mai cu seamă asupra celor să-

raci, pericolele pe care le reprezintă oamenii corupţi, vicleni, 

superficiali sunt mult mai mari şi descurajatoare pentru con-

tribuabilul român: „Între caracter şi inteligenţă n-ar trebui să 

existe alegere. Inteligenţe se găsesc foarte adesea, caractere, 

foarte arare. Ceea ce trebuie încurajat într-o societate ome-

nească sunt oamenii de caracter. Energia centrului lor de gra-

vitate şi dreapta ascensiune a liniei lor de mişcare trebuie des-

cărcată de greutăţi prea mari. Precum Arhimede cerea un 

punct fix, pentru a ridica cu pârghia lumea din ţâţâni, astfel 

caracterele tari şi determinate sunt (ilizibil) împrejurul căreia 

se-nvârt lucrurile lumii. Este drept că ele adeseori sunt rezul-

tatul mişcării sociale”. 

Schimbând acum, registrul discuţiei noastre, mă întreb 

şi vă întreb: Cum mai este receptat, tratat şi abordat astăzi 

Mihai Eminescu? Aşa cum spunea într-un interviu criticul li-

terar Felix Nicolau, Mihai Eminescu este respectat şi amintit 

doar de zilele naşterii şi morţii sale, dar mai rău decât atât este 

faptul că în ultimii ani s-a pus accentul pe omul Mihai Emi-

nescu mai mult decât pe opera sa. Ce mai ştie generaţia de azi 

despre cel numit şablonard „poetul nepereche al literaturii 

române” şi „poetul naţional al românilor”? Citeam recent niş-

te păreri ale unor tineri prin unele spaţii virtuale de dezbatere 

– deloc de neluat în seamă – potrivit cărora Mihai Eminescu 

ar fi mult mai preţuit ca scriitor dacă nu li s-ar băga „pe gâtul 

elevilor” prin programa şcolară. Dacă ar fi să luăm de bun 

faptul că tot ceea ce este obligatoriu este automat şi rău, pro-

babil ar trebui să trecem tot ce este de învăţat în şcoală la ca-

pitolul „facultative”, că doar la ce bun atâta efort! Nu părerile 

acestea sunt motiv de îngrijorare, ci rolul dascălilor. Cât de fă-

ră vocaţie trebuie să fie nişte profesori de limba şi literatura 

română pentru ca Mihai Eminescu să le devină indezirabil şi 

nesuferit elevilor? Când astfel de profesori nu au ştiinţa de a 

provoca dragostea de lectură la cei tineri, chiar în condiţiile 

ispitind la a nu citi din lumea de azi, ar fi de preferat ca din 

mâinile lor să iasă nişte elevi care să vorbească şi să scrie co-

rect în limba română. Dar ştim că nu e chiar aşa. De aceea, 

trecând peste orice vină de o parte ori de alta a catedrei, este 

important ca Eminescu să fie citit, pentru că are meritul mai 

presus de orice de a fi turnat în cele mai frumoase forme lim-

ba noastră.  

Prin urmare, altfel, s-ar cădea să ne amintim de Mihai 

Eminescu, nu doar într-un mod şi într-un cadru festivist, de 

ziua lui, ci recitindu-i o poezie pentru a ne da seama de ce este 

un geniu. Iar dacă, de bine, de rău, opera sa poetică încă este 

cunoscută, în schimb, articolele de ziar îi sunt ştiute mai mult 

de specialişti, de criticii literari şi de o mână de oameni pasio-

naţi. Interesant ar fi să mai facem un salt: de la cunoaşterea 

doar a „Luceafărului” şi a „Scrisorii III” la articolele lui de 

presă. Poate ne va fi mai greu să facem acest lucru, publicisti-

ca sa fiind strânsă în volume uriaşe pe care nu le are oricine în 

casă, dar cu siguranţă le-am găsi în orice bibliotecă, iar efortul 

ne-ar fi răsplătit de însăşi lectura textului.  

Prezentându-şi ideile polemic, ca expresie a unui spirit 

dinamic, Mihai Eminescu arată o cuprinzătoare privire de an-

samblu asupra lumii, fiind mereu preocupat de evoluţia socie-

tăţii moderne româneşti. Printre tezele fundamentale ale gân-

dirii eminesciene cu privire la naţiunea română, exprimate în 

articole de ziar, se află chestiunea unirii, situaţia păturilor so-

ciale în procesul de trecere la o societate modernă, dar şi evo-

luţia noastră istorică privită în raport cu aşezarea străinilor în 

teritoriile româneşti. Mihai Eminescu a iubit România şi, ca 

orice romantic, totdeauna trecutul i-a părut mai frumos, mai 

plin de oameni mari, de figuri aureolate de vitejie şi eroism. 

De aceea, vorbind despre poporul român se vede în textele lui 

totdeauna o undă de durere când se raportează la prezent şi o 

înflăcărare când îşi aminteşte de marii bărbaţi ai istoriei noas-

tre: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul. 

Uimit de vastitatea unei minţi atât de sclipitoare, Nico-

lae Iorga scria în anul 1934: „Mihai Eminescu stăpânea cu 

desăvârşire cunoştinţa trecutului românesc şi era perfect iniţi-

at în istoria universală, nimeni din generaţia lui n-a avut în 

acest grad instinctul adevăratului înţeles al istoriei, la nimeni 

până la el nu s-a prefăcut într-un element permanent şi deter-

minant al întregii lui judecăţi”. 

Trecând acum, într-un alt registru al dezbaterii noas-
tre, vom susţine şi remarca că „în cultura lumii, locuim emi-
nescian”, spunea profesorul de limba română Costel Zăgan, 
iar poetul Mihai Robea ne atenţionează că „vom exista atâta 
timp cât îl vom apăra pe Mihai Eminescu”, subliniind esenţial 
necesitatea raportării noastre identitare şi la dimensiunea 
Eminescu. În această dimensiune este cuprinsă şi relaţia ma-
relui poet cu Ortodoxia, cu Biserica, contestându-i-se nejust 
sau, dimpotrivă, exagerându-i-se deseori legătura, preocupa-
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rea pentru religie, pentru credinţa ortodoxă. Dincolo de toate 
aceste opinii, până la urmă fireşti când discutăm de un geniu, 
străluceşte imperial adevărul: Mihai Eminescu şi familia lui 
au trăit credinţa ortodoxă.  

Numai zelul sincer şi iscoditor al unor cercetători res-

ponsabili au scos la lumină, după lungi şi multe decenii de ig-

norare sau interesate omiteri, adevăruri nespuse despre poetul 

nepereche, scos programatic din conştiinţa multor generaţii de 

români. Lor trebuie să le mulţumim pentru faptul că astăzi pu-

tem afirma, cu probe, că familia Eminescu a avut dintotdeau-

na o profundă credinţă ortodoxă şi o strânsă legătură cu Bise-

rica neamului, poetul însuşi reflectându-le cu scânteierea ge-

niului în multe din creaţiile sale. 

Despre unchii şi mătuşile din mănăstire ale lui Mi-

hai Eminescu 
Aflăm aşadar din studiile unor eminescologi, precum 

profesorii Nae Georgescu sau Theodor Codreanu, ca să-i po-

menim acum doar pe cei din ale căror cercetări am extras in-

formaţiile ce urmează, că, de pildă, din familia poetului Emi-

nescu au ales drumul slujirii lui Dumnezeu mai mulţi membri. 

Astfel, doi fraţi şi trei surori ale mamei poetului, Raluca 

Eminovici, au intrat în călugărie. Este vorba despre Calinic şi 

Jachift, ultimul fiind chiar stareţ, şi de Fevronia, Olimpiada şi 

Sofia, toate călugăriţe la Mănăstirea Agafton, iar o altă soră a 

mamei lui Mihai Eminescu, Safta, avea o fiică, Xenia, care 

s-a călugărit şi ea tot la Agafton. De altfel, Mihai Eminescu, 

în copilărie, cum arată profesorul Nae Georgescu, mergea 

foarte des la Mănăstirea Agafton, unde rămânea cu săptămâ-

nile, participa la viaţa de obşte, asculta poveşti, cântece şi în-

tâmplări povestite de călugăriţe, iar mătuşa Fevronia l-a ajutat 

chiar să descifreze alfabetul chirilic şi i-a înlesnit accesul la 

cărţile şi manuscrisele din mănăstire. La rându-i, maica 

Olimpiada Juraşcu, stareţa de mai târziu a mănăstirii, l-a ur-

mărit aproape toată viaţa pe poet, interesându-se la un mo-

ment dat de cumpărarea unei case în Botoşani pentru Mihai şi 

sora sa Harietta, care îi îngrijea sănătatea. 

Despre spovedirea şi împărtăşirea de la Mănăsti-

rea Neamţ 
Tot cercetătorul Nae Georgescu vorbeşte într-unul din 

studiile sale despre un episod mai puţin cunoscut de lume din 

viaţa lui Eminescu, care la rândul lui atestă trăirea în comuni-

une creştină a poetului şi primirea Sfintelor Taine. Este vorba 

de anul 1886, când Eminescu se afla la Mănăstirea Neamţ de 

Sfinţii Mihail şi Gavriil, unde a cerut să fie spovedit şi împăr-

tăşit de preot. Consemnarea preotului referitoare la acest mo-

ment a fost făcută cunoscută de către profesorul Paul Miron şi 

citată de Nae Georgescu. Iată ce scria la vremea respectivă 

preotul: „Pe ziua de Sfinţii Voievozi în anul 1886 m-au che-

mat la M-rea Neamţu, la bolniţă, şi l-am spovedit şi l-am îm-

părtăşit pe poetul M. Eminescu. Şi au fost acolo Ion Gheor-

ghiţă, din Crăcăoani, care acum este primar. Iar Mihai Emi-

nescu era limpede la minte, numai tare posac şi trist. Şi mi-au 

sărutat mâna şi mi-au spus: Părinte, Să mă îngropaţi la ţărmu-

rile mării şi să fie într-o mânăstire de maici, şi să ascult în fie-

care seară ca la Agafton cum cântă Lumină lină. Iar a doua 

zi…” Aici textul se întrerupe pentru că pagina următoare a 

cărţii de rugăciuni pe care îşi făcuse însemnarea preotul s-a 

pierdut. Au rămas vii în schimb ecourile vibrante ale trăirilor 

din mănăstire ale poetului în sonetul „Răsai asupra mea”, de 

pe la anul 1879, din zona manuscris a cunoscutei „Rugăci-

uni”, cum spune Nae Georgescu: „Răsai asupra mea, lumină 

lină,/ Ca în visul meu ceresc de odinioară…” 

Poetul a gândit serios şi sincer să se călugărească 
Un alt aspect mai puţin cunoscut de către publicul larg 

se referă la faptul că la un moment dat Eminescu pare a fi do-

rit sincer să se călugărească. Despre acest lucru a vorbit cerce-

tătorul Theodor Codreanu în volumul „Eminescu şi mistica 

nebuniei”. Această alternativă a mărturisit-o poetul în perioa-

da epuizantă de la „Timpul”, în luna iunie anul 1883, când era 

„stricat cu toată lumea”, iar Titu Maiorescu şi Simion cloceau 

o viitoare internare „salvatoare” a lui Mihai Eminescu. Iată ce 

nota criticul referitor la intenţia poetului: „Foarte excitat, sen-

timent al personalităţii exagerat (să înveţe albaneza!), vrea să 

se călugărească, dar să rămână la Bucureşti”. De ce dorea el o 

călugărire la Bucureşti? Ne explică profesorul Codreanu: pen-

tru că dorea avantajul „păstrării contactului cu marele centru 

cultural al ţării”. 

De altfel, gândul călugăririi l-a mărturisit şi lui Zamfir 

C. Arbore, un confrate de la „Românul”, în anul 1882, când 

Titu Maiorescu nu-i descoperise încă semne de „alienat”. 

„Ştii ce, dragul meu, hai să demisionăm, tu de la „Românul”, 

eu de la „Timpul”, şi hai să ne călugărim, căci nu suntem fă-

cuţi să trăim între lupi. La mănăstire, în chiliile solitare, să 

scriem letopiseţe în cari să înşirăm tot ce îndură nenorocitul 

neam românesc, pentru ca să se ştie cât amar a suferit româ-

nul, cât a trăit pe acest pământ”, îi spunea poetul. În anul 

1884, repetă gândul salvării prin călugărire, ecoul lui răzbă-

tând într-o scrisoare a lui Petre Missir către Titu Maiorescu, 

pus însă pe seama nebuniei şi luat drept glumă. Că nu putea fi 

vorba doar de o simplă glumă sau de un semn al alienării, o 

dovedesc eroii săi din „Sărmanul Dionis”, „Cezara”, „Poves-

tea magului călător în stele”, aflaţi în ipostaza cea mai grăitoa-

re, aceea a călugărului, cum susţine profesorul Codreanu. Ta-

tăl poetului, fiu de dascăl, cu biserică lângă casă 
Încheiem această succintă prezentare şi abordare, 

citându-l şi pe Corneliu Botez, cel care a avut iniţiativa oma-

gierii lui Mihai Eminescu, pentru prima dată de la moartea sa, 

la Galaţi. Iată ce scria acesta despre tatăl lui Eminescu, Ghe-

orghe Eminovici, în lucrarea sa, „Omagiu lui Eminescu”, 

scrisă la 20 de ani de la moartea gânditorului, în anul 1909: 

„…obijnuia să-şi invite rudele şi prietenii la Ipoteşti, unde-i 

primea şi ospăta bine, mai ales la sărbători mari, cum este la 

Paşti ori la Sfântul Gheorghe, când îşi sărbătorea ziua nume-

lui. Îi ducea la biserică, unde asculta slujba cu multă evlavie, 

căci atât dânsul cât şi mama poetului erau religioşi, nu lipseau 

duminica şi în zi de sărbătoare de la biserică şi se supuneau 

obiceiurilor religioase în mod strict”. Iar Nae Georgescu 

aminteşte şi el că „tatăl poetului avea bisericuţă lângă casă” şi 

chiar „că era fiu de dascăl de biserică. Iar tatăl său, Vasile 

Eminovici, bunicul patern al poetului, a plecat din Blaj şi s-a 

stabilit în Bucovina, la Călineşti, prin anul 1802, unde a ridi-

cat o căsuţă şi, alături, o biserică din lemn la care a slujit. În 

Bucureşti, Gheorghe Eminovici trăgea la o adresă din Strada 

Biserica Enei nr. 1, unde şi Mihai Eminescu a locuit un timp”. 

Iată aşadar adevărul despre modul în care familia Eminescu, 

poetul însuşi, a trăit relaţia cu Ortodoxia, sincer şi evlavios, cu 

speranţă şi respect, întocmai unor buni creştini. Şi ca să nu 

mai fie nici un dubiu, acest lucru îl mărturiseşte însuşi Mihai 

Eminescu, atunci când spune: „Istoria omenirii este desfăşu-

rarea cugetării lui Dumnezeu. Nu se mişcă un fir de păr din 

capul nostru fără ştirea lui Dumnezeu”… 

 

Stelian GOMBOŞ 
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 DE VORBĂ CU ACADEMICIANUL NICOLAE HÂNCU 
 

e
*
naşte la Blaj, în 6 iulie 1940, într-o familie cu bună as-

cendenţă intelectuală şi profundă angajare în slujba naţi-

unii sale celei româneşti (farmacistul Ştefan Dragoş, bunicul 

său, fusese primar al Blajului şi participant activ la Marea 

Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918).  

Încheind cursurile şcolilor blăjene în anul 1957, por-

neşte spre înaltele şcoli de medicină ale Clujului, vocaţia că-

tre cercetare şi studiul aprofundat al ştiinţei medicale 

făcându-l remarcat şi propulsându-l către cariera universitară 

(după absolvirea Facultăţii de Medicină Generală de la IMF 

Cluj, în 1963). 

Se specializează în diabet, nutriţie şi boli metabolice, 

ramură în care atinge performanţe notabile, făcându-se cu-

noscut în ţară şi în străinătate, atât prin activitatea ştiinţifică 

desfăşurată cât, mai cu seamă, prin publicaţiile de referinţă în 

domeniu. 

Este membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale 

şi deţinător a numeroase premii, titluri ştiinţifice şi academi-

ce. 

 

SUNT UN INS PĂMÂNTEAN, NESUIT ÎNCĂ 

PE PIEDESTALURI 

V-aţi consacrat viaţa şi activitatea suferinzilor – din 
păcate atât de mulţi! – de diabet, nutriţie şi boli metabolice. 
Şi nu fără rezultat, ceea ce aţi înfăptuit punând mărturie fără 
de tăgadă. V-aş ruga, domnule profesor, să vă completaţi bi-
ografia cu ceea ce se cuvine a spune. 

Sunt medic primar în diabet, nutriţie şi boli metaboli-

ce – aşa după cum spuneai şi dumneata – din anul 1988 şi, 

tot din acelaşi an, şeful secţiei respective a Spitalului Clinic 

Judeţean Cluj-Napoca. În cadrul Universităţii de Medicină şi 

Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca sunt profesor şi 

şef al catedrei specialităţii mai înainte enunţate, din anul 

1995. Din anul 1971 deţin şi titlul de doctor în medicină. 

Activitatea ştiinţifică vă defineşte cu atât mai mult, ea 
constituind suportul celor mai sus spuse. 

Da. Activitatea ştiinţifică s-a desfăşurat şi se desfă-

şoară în domeniile: lipidologie clinică, managementul clinic 

al diabetului zaharat de tip 2, riscul cardiovascular global, 

obezitatea abdominală. Sunt autor şi co-autor a peste 250 lu-

crări ştiinţifice publicate în ţară şi peste hotare, a 13 mono-

grafii sau tratate (autor sau co-autor), colaborator la 12 cărţi 

şi editor şef al monografiei „Cardiovascular Risk în tipe 2 

diabetes mellitus”, Springer Verlag, Berlin 2001. E mult? E 

puţin? Pretenţios cu mine însumi socotesc că încă nu este de 

ajuns, de aceea voi merge înainte. 

Se pare că cele împlinite nu v-au rămas fără de răs-
plată, că multe premii şi titluri v-au încununat activitatea de 
peste ani. 

Este adevărat. Voi înşira, iată, doar câteva dintre ele.  

Premii: 

-Premiul „Victor Babeş” al Academiei Române, 

1978; 

-Premiul Societăţii Spaniole de Diabet,1990; 

-Premiul Societăţii Latio Americane de Obezitate, 

1993; 

                                                 
* Text reprodus din volumul Ioan Popa, Blajul. Dialoguri subiec-
tive, Editura Astra Blaj, 2002, p. 104-107. 

-Premiul de Excelenţă „Iuliu Haţieganu” pe anul 

2001 al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţie-

ganu” Cluj-Napoca; 

-Diplomă de Excelenţă acordată de Universitatea 

„Vasile Goldiş” din Arad; 

-Diplomă de Excelenţă acordată de Prefectura judeţu-

lui Cluj şi Consiliul Judeţean Cluj. 

Activitate şi titluri în societăţile ştiinţifice şi academi-

ce:  

-Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, 

1996; 

-Preşedinte al Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie, 

Boli Metabolice, începând cu martie 2001; 

-Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Studiul Dia-

betului, 1997 şi în prezent; 

-Preşedinte al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie 

şi Boli Metabolice, 1999-2001; 

-Membru în Board-ul Executiv al Asociaţiei Interna-

ţionale de Obezitate,1993 şi în prezent; 

-Membru în Board-ul Executiv al Asociaţiei Europe-

ne de Obezitate, 1988 şi în prezent; 

-Membru în Consiliul Executiv al Asociaţiei Europe-

ne de Diabet, începând cu septembrie 2001;  

-Secretar al Comitetului de Învăţământ Postuniversi-

tar al Asociaţiei Europene de Diabet, începând cu septembrie 

2001; 

-Membru a numeroase Societăţi ştiinţifice internaţio-

nale dintre care cele mai importante au fost deja menţionate.  

Aş mai adăuga: membru al Academiei de Ştiinţe din 

New-York începând din 1995 precum şi al Societăţii Spanio-

le de Nutriţie Bazică şi Aplicată din anul 2001; 

-Participant în calitate de „speaker” invitat, chairman 

sau moderator la numeroase congrese, conferinţe, wor-

kshop-uri internaţionale; 

-Membru al Facultăţii Internaţionale Itinerante de 

Educaţie Medicală Continuă în cadrul Cursurilor Postuniver-

sitare organizate de Asociaţia Europeană de Diabet. 

Nici viaţa spiritual-ştiinţifică a cetăţii nu vă este străi-
nă, implicându-vă trup şi suflet-cum ar zice românul – în de-
rularea ei. Vreţi să ne arătaţi ce aţi iniţiat şi pe această cale?  

Sunt iniţiatorul şi organizatorul reuniunilor lunare 

„Medicină, Artă, Cultură” începând cu anul 1995. Acestea 

sunt organizate de către Filiala din Cluj a Academiei de Şti-

inţe Medicale, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu” şi Academia de Muzică „Gh. Dima”. Ceea ce la 

nivelul urbei noastre nu este puţin lucru.  

Cât de sobru, pragmatic şi rigid păreţi în ceea ce spu-
neţi. Şi cât de cald, deschis şi apropiat omului vă dovediţi to-
tuşi a fi în relaţie directă cu el. 

Aşa este. Una mi-e firea în apropierea bolnavului, în 

comunicarea cu el ori cu omul obişnuit, şi alta în faţa expe-

rimentului, a cercetării. Cea dintâi cere înţelegere şi porneşte 

de la sufletu-mi împovărat cu o nouă suferinţă: cea a pacien-

tului din faţa mea. Şi nu pot să rămân de piatră oricât aş vrea 

când văd că pe altul îl doare. Cealaltă faţă a firii nu-mi îngă-

duie „sufletisme” de nici un fel. Acolo raţiunea şi rigoarea 

ştiinţifică primează, făcându-mă omul exact, raţional şi grav. 

Şi totuşi, „feţele” reuşesc să se armonizeze 

definindu-mă ca pe un ins pământean, nesuit încă pe piedes-

taluri şi neuitându-mi nicicând şi niciunde obârşia, pe cei cu 

S 
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care am venit în contact ori am intrat în relaţie de-a lungul 

anilor. Între care te numeri, iată, şi tu, dragul meu coleg!  

 

DOR DE BLAJ 
Reîntoarcerile spre rădăcini, spre obârşii, fac 

parte din ciclurile repetitive ale fiinţei noastre la care 

cu toţii ne supunem. Astfel, din când în când, sub im-

pulsurile cele mai neaşteptate, gândul ne zboară în am-

bientul mirific al copilăriei, în cel tumultuos al adoles-

cenţei sau temperat al maturităţii. În urmă cu săptă-

mâni, un strălucit reporter TV mă provoca cu dibăcie 

referitor la Blajul natal. Am răspuns cu plăcere. Dar de 

atunci mă întorc cu plăcere la el, realizând că dorul de 

Blaj este mult mai mult decât nostalgia copilăriei; este 

imensa admiraţie pentru aşezarea de la îmbrăţişarea 

Târnavelor şi pentru vocaţia sa istorică. O vocaţie în-

cepută în 1754 prin celebrele şcoli şi continuată în 

1848 pe Câmpia Libertăţii.  

Gândul mă duce cu deosebire la ultima vară a 

copilăriei mele, cea din 1951, de la care, cu greu pot 

accepta, s-au scurs 50 de ani. A fost vara în care, zilnic, 

străbăteam pe jos Câmpia Libertăţii spre via bunicului 

meu, farmacistul Ştefan Dragoş, fost primar al Blaju-

lui, unul din participanţii activi la Marea Adunare de la 

Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. El era unul din ro-

mânii ce refuza cu cerbicie să vadă norii negri ce se 

adunau treptat pe cerul României. I-a văzut însă peste 

câteva luni de după gratiile închisorii din Aiud şi, îm-

preună cu alţi membri ai familiei, din care unii nu s-au 

mai întors din lagărele de exterminare de la „Canal”. În 

vara aceea am învăţat de la el ce a însemnat Câmpia 

Libertăţii, cine a fost Avram Iancu şi cum a fost acope-

rit cu pământ „Monumentul Libertăţii” pentru a fi sal-

vat de trecerea trupelor „eliberatoare” prin Blaj în 

toamna lui ‟44. Împreună cu el, de sub nucii aflaţi pe 

culmile viei, nu ne săturam privind la frumuseţile de la 

picioarele noastre. Satul Mănărade la stânga, Pădurea 

Mişca cu pepinierele de viţă de vie în faţă şi Câmpia 

Libertăţii spre dreapta, toate străjuite de Târnava Mare 

care trecea lin pe sub dealul ce împlinea „Valea”. Şi 

parcă îl aud şi acum zicând: „minunat este Ardealul 

nostru, nu mă mir că este aşa jinduit”.  

În toamna lui ‟54 deveneam elev la Liceul din 

Blaj, redeschis după 6 ani tenebroşi. În 11 octombrie a 

aceluiaşi an, profesorul Cheţan ne şoptea la ora de lim-

ba română: „Copii, azi se împlinesc 200 de ani de la 

deschiderea primei şcoli în limba română din Transil-

vania”. Evident se referea la excepţionalul eveniment 

din 1754 protagonizat de Petre Pavel Aron. Şoaptele 

sale au avut atunci o influenţă infinit mai mare asupra 

noastră decât au acum sforăitoarele discursuri 

hiperdecibelice, pseudo-patriotarde. A fi fost licean la 

Blaj… iată o mândrie pe care mi-am prelungit-o până 

azi. Mai mult, mi-am îmbogăţit-o asimilând noi trepte 

de cunoaştere şi exersând comparaţii, întotdeauna favo-

rabile „Liceului” meu. Totuşi, trebuie spus că anii din 
perioada Liceului de la Blaj (1954-1957) făceau parte 

dintr-o perioadă mult mai lungă şi mai grea. Grea pen-

tru blăjeni care trebuiau să plătească tributul pentru tre-

cutul oraşului. Grea pentru locul Blajului în ierarhiile 

administrative unde, practic, era desconsiderat total. Şi 

totuşi… deşi flăcările ce au aprins conştiinţa latinităţii 

în Transilvania şi România au fost stinse de către auto-

rităţii, jarul continua, existând persoane care ştiau să-l 

întreţină. Aceasta, printr-o vulcanică forţă lăuntrică, 

născută odată cu destinul lor. Un destin de români ade-

văraţi pentru totdeauna, şi nu de circumstanţe. Unul din 

ei era bunicul meu.  

Scăpat ca prin minune din două detenţii crimina-

le şi obligat să predea via, bunicul îşi reia locul în far-

macia spitalului. O altă întâmplare legată de el simt că 

trebuie să o relatez. Una din acelea, a cărei amintire, 

aşa cum scrie Dickens în „Marile speranţe”, le însoţeş-

te toată viaţa. Era o duminică însorită la începutul iernii 

lui ‟54. Paşii ne-au dus din nou spre Câmpia Libertăţii. 

Totul o pustietate. Ne privea doar „Crucea lui Avram 

Iancu” şi ne ascultau numai firele de iarbă uscată. Şi 

atunci, în acel loc istoric, am primit de la el cea mai au-

tentică lecţie de istorie. O rostire visceral patriotică, gâ-

tuită de emoţia împătimită funciar îmi era adresată mie, 

adolescent uimit de ce descopeream. Adică hăul ce 

despărţea adevărurile ce le auzeam şi faptele din manu-

alul de istorie al lui Roller. Ziua aceea nu poate fi uitată 

de mine, pentru că era de fapt 1 Decembrie. Şi, atunci, 

la 14 ani, aflam de la unul care a înfăptuit-o, ce a în-

semnat ea pentru neam.  

În casa bunicilor de la Blaj am văzut mulţi oameni 

de vază pe care în perioada liceului îi admiram cu ochii 

copilului adolescent: scriitorul Ionel Pop, profesorul Şte-

fan Manciulea, generalii Enescu şi Mociulski, profesorii 

de medicină Al. Pop, I. Manta şi Iuliu Haţieganu. Abia 

mai târziu am realizat valoarea şi poziţia lor în societatea 

românească. Dar în acei ani grei, ei trebuiau să convieţu-

iască cu cei care nu demult îi hăituiau. De la unii din ei 

am învăţat că-n viaţă trebuie să ierţi, dar să nu uiţi. Iar mai 

târziu, gândindu-mă tot la ei, am înţeles ce tristă dreptate 

avea Emil Cioran când scria: „pentru a supravieţui trebuie 

să-ţi învingi propriile dezgusturi”. 

Am devenit într-un târziu unul din cei care prin 

şansă şi poate nu numai prin ea, am ieşit în lumea lar-

gă; largă şi mult mai civilizată decât îmi închipuiam. 

Dar oriunde am fost, am luat faptele Blajului cu mine 

şi ori de unde am venit, m-am întors la locurile lui. Pot 

deci rosti cu deplină cunoaştere că pentru mine Cate-

drala din Blaj este cea mai importantă din lume, Câm-

pia Libertăţii cel mai simbolic loc de pe pământ şi Li-

ceul… loc de învăţare fără de pereche. Târnavele ră-

mân fluviile copilăriei, iar cei trei brazi din faţa casei 

noastre, cei mai falnici văzuţi vreodată. Iar fosta lume a 

Blajului, deşi în parte apusă, rămâne în străfundul su-

fletului meu şi probabil a altora ce au pornit din ea. De 

acolo, din când în când iese pentru a mă mângâia, 

amintindu-mi că perenitatea amintirilor de cristal exis-

tă. Că ea se metamorfozează în consistenţa şi vigoarea 

faptelor maturităţii, fapte pe care, sub formă de flori ale 

recunoştinţei, cu pioşenie le plantăm repetitiv la margi-

nea drumului devenirii noastre. 

Ioan POPA 



Astra blăjeană, nr. 2 (79), iunie 2016 

 

19 

GHEORGHE BULUŢĂ, UN DEMN CONTINUATOR AL PROFESORULUI 

DAN SIMONESCU 
 

arele cărturar blăjean Timotei Cipariu, care 

aminteşte de minţile enciclopedice ale Renaşterii, 

a cercetat, printre altele, şi cartea ro-

mânească veche, preocupare continua-

tă de colaboratorul său apropiat Ioan 

Micu Moldovan şi ulterior de Ioan Bi-

anu, la Bucureşti, de asemenea fost 

elev eminent al Blajului, ajuns, ca şi 

dascălii săi, membru al Academiei 

Române. 

Cea mai importantă lucrare rea-

lizată de Ioan Bianu este, desigur, mo-

numentala Bibliografie Românească 
Veche (1508-1830), apărută în patru 

tomuri la Bucureşti, între anii 

1903-1944, la care a colaborat cu Ner-

va Hodoş şi Dan Simonescu. 

Gheorghe Buluţă, născut la Bu-

cureşti în 3 martie 1947, absolvent al Facultăţii de Lim-

bă şi Literatură Română (secundar franceză) a Universi-

tăţii din Bucureşti (1971), a avut marea şansă de a se fi 

aflat în preajma profesorului Dan Simonescu, Membru 

de Onoare al Academiei Române, care i-a şi coordonat 

teza de doctorat cu titlul Evoluţia modelor editoriale 
româneşti (1989). 

L-am cunoscut pe Gheorghe Buluţă şi pe distinsa 

sa soţie Sultana Craia, la Blaj, în anii tinereţii noastre 

(deci înainte de 1989), când eram atât de dornici de a 

sluji cultura românească, fiecare după puterile sale. De 

atunci încoace am urmărit cu mult interes traseul profe-

sional pe care l-a parcurs acest intelectual de elită al 

României contemporane: redactor sau secretar de re-

dacţie la diferite reviste, dintre care şi la Luceafărul, di-

rector al Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu” 

(1987-1996) şi al Bibliotecii Centrale a Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Carol Davila” (1998-2011), am-

bele din capitală, şi lector la Universitatea din Bucu-

reşti, precum şi la Universitatea „Valahia” din Târgo-

vişte. 

De multiplele şi temeinicele sale cunoştinţe de 

ordin cultural, oferite oral sau prin diferite scrieri, au 

beneficiat nenumăraţi cercetători tineri sau vârstnici din 

întreaga ţară şi nu numai. Operele sale vizând aspecte 

din istoria şi arta cărţii manuscrise şi tipărite, de biblio-

logie şi biblioteconomie, de istorie literară ş. a. sunt 

frecvent citate în lucrări de licenţă, masterat şi doctorat. 

Îndrăgind munca în echipă, Gheorghe Buluţă semnează 

unele cărţi în colaborare cu unul sau doi autori.  

Dintre numeroasele volume publicate de vredni-

cul cercetător bucureştean mă voi referi doar la acelea 

aflate în biblioteca mea personală, pe care le-am achizi-

ţionat, de-a lungul anilor, sau pe care eu şi fiica mea 

Anca Elisabeta le-am primit cu dedicaţie de la autor. 

Dan Simonescu împreună cu Gheorghe Buluţă 

semnează lucrarea, apărută în condiţii tipografice deo-

sebite, Pagini din istoria cărţii româ-
neşti, Bucureşti, Editura Ion Crean-

gă, 1981, însoţită de o bibliografie 

judicios selectată şi urmată de un re-

zumat în limbile franceză, engleză şi 

rusă. Ilustraţia bogată, ce o însoţeşte, 

ajută cititorul să înţeleagă variatele 

probleme, abordate cu evident dis-

cernământ. O nouă ediţie a lucrării, 

de data aceasta intitulată Scurtă isto-
rie a cărţii româneşti, vede lumina ti-

parului la Editura Demiurg din Bu-

cureşti, în 1994. Nemaiexistând cen-

zură, au fost „operate unele modifi-

cări” şi a fost adăugat un capitol des-

pre Cartea românească în Basarabia, 
scris de Iurie Colesnic. 

Gheorghe Buluţă, asemenea mentorului său Dan 

Simonescu, se apleacă cu răbdare asupra investigării 

cărţii româneşti vechi. În acest sens întocmeşte, împre-

ună cu Elena Dima şi Simona Ceauşu, volumul Cartea 
românească veche în Bibliotecile Documentare ale Ar-
hivelor Statului. Catalog, Bucureşti, 1985. Acest catalog 

„descriptiv şi analitic poate servi – după cum afirmă 

Dan Simonescu în Cuvânt înainte – pentru studiul as-

pectelor diverse ale istoriei cărţii româneşti vechi din 

punctul de vedere al tematicii, al artei tiparului, al artei 

gravurii, al tehnicilor de ilustrare, al artei legăturii cărţi-

lor” etc. 

Ca şi Dan Simonescu (Codex aureus, Bucureşti, 

1972; Codex burgundus, Bucureşti, 1975) sau G. Po-

pescu Vîlcea (Anastasie Crimca, Bucureşti, 1972; Mi-
niatura românească, Bucureşti, 1981 ş.a.), Gheorghe 

Buluţă a adus contribuţii meritorii la cunoaşterea minia-

turii europene şi româneşti. 

Împreună cu cercetătorul Corneliu Dima-Drăgan 

semnează lucrarea Manuscrise miniate franceze în co-
lecţii din România, apărută sub o înfăţişare elegantă la 

Editura Meridiane din Bucureşti, în 1978, în care se 

vorbeşte, în cunoştinţă de cauză, despre modul în care 

sunt împodobite manuscrisele: Codex aureus (sec. IX), 

Psaltirea lui David cu calendar (sec. XIII), Rationale 
divinorum officiorum (sec. XIV), Breviarum 
Davidicum (sec. XV), Codex burgundus (sec. XV), Les 
noms, arms et blasons des anciens chevaliers de la Ta-
ble Ronde (sec. XVII), Maisons Royales de France 

(sec. XVIII) şi Ecole de Mars (sec. XVIII). 

Tot la Editura Meridiane, Gheorghe Buluţă şi 

Sultana Craia publică în anul 1984 lucrarea, temeinic ar-

gumentată, Manuscrise miniate şi ornate din epoca lui 
Matei Basarab. Se constată că în vremea renumitului 

M 
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domn muntean asistăm la „interferenţa activă a unor in-

fluenţe diverse, a căror asimilare de către spiritul autoh-

ton a produs sinteza prin care se defineşte fenomenul 

cultural”. Influenţelor venite „din apusul şi din sud-estul 

Europei li se adaugă contactele, impuse domnitorului de 

interesele politice şi economice ale ţării sale, cu ortodo-

xia slavă, cu Kievul ucrainean”, unde păstorea mitropo-

litul Petru Movilă (fiul lui Simion Movilă, care a domnit 

în Ţara Românească şi Moldova). 

La aceeaşi editură, în anul 1990, lui Gheorghe 

Buluţă îi apare lucrarea Manuscrise miniate şi ornate 
româneşti în colecţii din Austria. Despre luxosul Apos-
tol, decorat de Anastasie Crimca la Mănăstirea Drago-

mirna, în 1610, păstrat la Biblioteca Naţională din Vie-

na, aflăm că posedă ilustraţii inspirate din Vechiul şi 

Noul Testament, în care personajele cu „trăsături indi-

vidualizate şi mişcări fireşti” sunt alungite într-un mod 

specific. „Haşurile cu aur sporesc aspectul somptuos al 

veşmintelor”.  

În sfera obiectivelor urmărite mai sus de harnicul 

cercetător bucureştean se înscrie şi cărticica cu rol pro-

pagandistic, cu numeroase reproduceri în culori, întitu-

lată Cultura scrisă la români, tipărită sub auspiciile De-

partamentului Informaţiilor Publice al Guvernului Ro-

mâniei, în 1996. În finalul acesteia se precizează urmă-

toarele: „Chiar în condiţiile bugetelor de austeritate din 

ultimii ani, guvernul României susţine cultura naţională 

scrisă prin subvenţii şi comenzi de stat acordate unor 

lucrări reprezentative din diferite domenii ale cunoaşte-

rii, publicate de editurile de stat şi particulare”. 

Interesantă şi scrisă într-un limbaj atractiv este 

deopotrivă cartea Scurtă istorie a editurii româneşti, 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996. Fiind conside-

raţi editori doar „producătorii de carte imprimată” se 

poate „afirma că istoria editurii româneşti a început în 

primul deceniu al secolului al XVI-lea” (Liturghier, 
1508 şi Octoih, 1510, tipărite la Târgovişte de călugărul 

Macarie). Activitatea editorială, desfăşurată de-a lungul 

secolelor, este nuanţat prezentată, ea terminându-se cu 

aceea din zilele noastre. 

O carte cu adevărat folositoare, atât pentru speci-

alişti cât şi pentru marele public însetat de cultură, este 

Civilizaţia bibliotecilor, Bucureşti, Editura Enciclopedi-

că, 1998. Autorul şi-a propus să ne prezinte aspecte 

„reprezentative” din respectivul domeniu, din ce în ce 

mai supus unui proces de modernizare pe plan naţional 

şi mondial. Astfel se discută pertinent despre istoria bi-

bliotecilor din lume şi din ţara noastră, precum şi de 

aceea a cenzurii, despre bibliologi români renumiţi sau 

despre începuturile bibliografiei naţionale. Aceste „fap-

te” şi „fenomene”, dar şi altele existente în carte, consti-

tuie adevărate puncte de reper în investigarea ştiinţifică 

a civilizaţiei bibliotecilor.  

În dorinţa de aprofundare a domeniului de mai 

sus se situează şi apariţia volumului Scurtă istorie a bi-

bliotecilor din România, Editura Enciclopedică, 2000. 

Se precizează faptul că „o istorie a bibliotecilor şi a lec-

turii în România nu s-a scris până acum”. „Cartea de fa-

ţă se bazează pe studiul lucrărilor anterioare publicate în 

volume şi periodice, pe cercetarea personală a unui nu-

măr important de cataloage de biblioteci vechi (de obi-

cei dispărute), nevalorificate până în prezent, pe inves-

tigaţii în arhive, în biblioteci care nu au făcut obiect de 

monografie, pe cercetarea periodicelor vechi”. Notele 

de la sfârşitul capitolelor şi ampla bibliografie de la 

sfârşit certifică, deopotrivă, competenţa care l-a călăuzit 

pe Gheorghe Buluţă în elaborarea acestei lucrări atât de 

necesare pentru cunoaşterea culturii româneşti. 

De stringentă actualitate este şi cartea Biblioteca 
şi societatea informaţiei, tipărită la Bucureşti de 

Do-Mino R, în 2007, semnată de Gheorghe Buluţă, Sul-

tana Craia şi Victor Petrescu, specialişti cu îndelungi 

preocupări în acest subiect. Analiza detaliată cuprinde 

patru capitole: Condiţia bibliotecii azi; Condiţia biblio-
tecarului; Condiţia publicului; Biblioteca şi învăţămân-
tul. 

Deosebit de util, pentru un evantai larg de citi-

tori, este, de asemenea, Dicţionarul de comunicare şi 
ştiinţa informării, Braşov, Editura Universităţii „Tran-

silvania”, 2002, rod al colaborării lui Gheorghe Buluţă 

cu Sultana Craia şi Silvia Popa. Autorii apreciază, pe 

drept cuvânt, că la ora actuală este mai necesară ca nici-

odată „standardizarea terminologiei de specialitate în 

domeniul comunicării bibliologiei, biblioteconomiei şi 

ştiinţei informării”. 

Bibliotecar pasionat şi priceput, Gheorghe Bulu-

ţă a realizat, cu aceeaşi seriozitate profesională, şi bibli-

ografii referitoare la istoria cărţii, tiparului, culturii: 

Bibliographie (concernant l‟histoire du livre et des 

bibliothèques roumaines qui représentaient des 

contributions nouvelles, originaires), în Revue 
Roumaine, 8-9, 1983, p. 197-210; Bibliotheca Bibliolo-
gica (în colaborare cu Monica Mocanu), Catalog, vol. 

1-2, Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Carol Davila” Bucureşti, Biblioteca Centrală, 

2008-2009; 2010-2011. În aceste volume este inclusă 

donaţia făcută de Gheorghe Buluţă respectivei presti-

gioase instituţii, alcătuită din „cărţi şi periodice din do-

meniul bibliologiei şi ştiinţei informării şi anume: 1727 

exemplare publicaţii”…, cu intenţia de a sta „la dispozi-

ţia tuturor celor interesaţi”. Iată, aşadar, o altă faţetă a 

intelectualului de stirpe aleasă, aceea de mecena. 

Neobositul cercetător Gheorghe Buluţă a mai 

publicat şi alte cărţi, studii şi articole valoroase prin care 

a îmbogăţit cultura românească contemporană. Profeso-

rul Dan Simonescu nu s-a înşelat atunci când l-a ales 

printre ucenicii săi. 

Cornel TATAI-BALTĂ 
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ISTORIE ŞI CULTURĂ 
 

CANONICUL AUGUSTIN BUNEA, ISTORICUL ŞI ORATORUL BLAJULUI, 

MEMBRU AL ACADEMIEI ROMÂNE 
 
AUGUSTIN BUNEA 

ÎNTRE DASCĂLII BLAJULUI 
Cartea lui Nicolae Comşa şi 

Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului 
numără câteva sute de slujitori ai ca-

tedrelor şcolilor blăjene, unii dintre ei 

şi slujitori ai altarului, fiecare cu 

vredniciile lor didactice şi, cu partea 

de contribuţie ştiinţifică pe tărâm pe-

dagogic, istoric, filologic, muzical, 

plastic. Mulţi dintre dascălii Blajului 

sunt personalităţi ale culturii naţiona-

le, membri (unii chiar fondatori!) ai 

Academiei Române. Sunt acei „băr-

baţi mari”, pomeniţi de Timotei Ci-

pariu într-o interogaţie retorică în 

Discursul aniversar la centenarul Şcolilor blăjene: „Care 

şcoală între toate Şcolile româneşti poate să arate atâţia 

bărbaţi mari ieşiţi din sânul lor…?” 

Un asemenea „bărbat mare” ieşit din şcolile Blaju-

lui a fost Augustin Bunea (1857-1909), preot şi profesor, 

canonic mitropolitan, rector al Seminarului Greco-Catolic 

arhidiecezan, istoric, orator şi publicist. 

A avut o viaţă scurtă, (a trăit numai 52 de ani!), dar 

rodnică, a avut însă şi o postumitate mai ingrată decât alţi 

dascăli ai Blajului, pentru că o sută de ani nu i-a fost ree-

ditată nici una din operele sale, nici nu i s-au consacrat, 

aşa cum se obişnuieşte îndeobşte, simpozioane sau sesiuni 

de comunicări la date aniversare sau comemorative. S-au 

scris, e drept, în timp, câteva articole despre istoricul Au-

gustin Bunea, şi alte câteva referinţe, de altfel, inevitabile, 

la opera sa, mai ales în cărţile apărute după 1990. 

Augustin Bunea este în primul rând istoric. Iorga îl 

socotea „istoricul cel mai bun al Transilvaniei”. El conti-

nuă pe reprezentanţii Şcolii Ardelene cu scrierile lor isto-

rice, dar este şi autorul primelor monografii istorice scrise 

de dascălii Blajului: Mitropolitul Dr. Ioan Vancea de Bu-
teasa, Blaj, 1890, Episcopul Ioan Inocenţiu Micu-Klein 
(1728-1751), Blaj, 1900, Episcopii P.P. Aron şi Dionisiu 
Novacovici sau Istoria românilor transilvăneni de la 1751 
la 1764, Blaj, 1903. Deşi consacrate unor personalităţi ale 

Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolice), ele 

depăşesc cadrele unei monografii obişnuite şi sunt, după 

titlul unei cărţi cunoscute a lui G. Bariţ – „părţi din istoria 
Transilvaniei”, aşa cum şi menţionează subtitlul ultimei 

monografii citate. Ca şi scrierile celebre ale altor dascăli 

ai Blajului (Hronica … lui Şincai, Discursul lui Bărnuţiu 

din Catedrala Blajului, Răsunetul lui Andrei Mureşanu), 

monografia consacrată episcopului întemeietor al Blaju-

lui, a devenit o carte de referinţă: tot ce s-a scris despre 

acest „episcop-voievod” nu a putut ocoli această carte a 

lui Augustin Bunea, exemplară prin temeinicia documen-

tării şi prin obiectivitate. 

A fost un mare orator. El a 

ilustrat în cel mai înalt grad oratoria 

de amvon, prin două specii ale omile-

ticii: predica funebră sau necrologul şi 

panegiricul, în care a rămas neîntre-

cut. Contemporani l-au socotit „orator 

fără pereche”, pentru că la înălţarea la 

cele veşnice ale unor personalităţi ale 

istoriei, bisericii şi culturii noastre (G. 

Bariţ, Iacob Mureşianu, Ion Raţiu ş.a.) 

a rostit memorabile discursuri fune-

bre. Ele se aseamănă prin vigoarea li-

niilor portretistice cu paginile marelui 

său prieten N. Iorga din volumul Oa-
meni cari au fost, având faţă de aces-

tea un plus de patetism, conferit de so-

lemnitatea momentului. Şi în această privinţă ele continuă 

pe reprezentanţii Şcolii Ardelene, pe Samuil Micu şi Petru 

Maior, autorii unor „propovedanii sau predici la îngropă-

ciunea oamenilor morţi”. Aşa cum în discursurile ţinute în 

cadrul Astrei îl continuă pe Timotei Cipariu, pentru care a 

nutrit un adevărat cult, afirmând răspicat încrederea în pu-

terea de viaţă a naţiunii române. De aceea, pe bună drep-

tate, evocând pe marii oameni ai Blajului, Radu Brateş îl 

numeşte un „om care a crezut în puterile neamului”. Este 

cel mai de seamă reprezentant al panegiricului între orato-

rii blăjeni, o altă specie a omileticii, înrudită cu predica 

funebră în care se elogiază o personalitate contemporană 

autorului sau defunctă. Panegiricul Amintirea lui Cipariu 

rămâne capodopera oratoriei sale. 

A fost un gazetar remarcabil. Publicaţiile blăjene 

„Foaia bisericească şi scolastică”, „Foaia scolastică” şi 

mai ales „Unirea” cuprind în coloanele lor numeroase ar-

ticole semnate de Augustin Bunea. Ele au rămas, în cea 

mai mare parte, între filele acestor reviste blăjene de odi-

nioară şi numai şase articole au fost retipărite cu ocazia 

acestui centenar comemorativ(2009) de către Editura Bu-

na Vestire din Blaj. Reprezentanţii Şcolii Ardelene n-au 

avut la îndemână, în activitatea lor de îndrumare a neamu-

lui românesc această formă de comunicare. El continuă în 

publicistică pe Cipariu şi pe Bărnuţiu din cea de-a doua 

generaţie a Şcolii Ardelene, generaţia paşoptistă. Pe Cipa-

riu, prin stăruinţa cu care susţine necesitatea instrucţiei 

şcolare a fetelor şi prin afirmarea categorică a mulţumirii 

sufleteşti de a aparţine Bisericii Catolice – nimeni n-a 

scris mai frumos decât Augustin Bunea – despre Sfânta 

Unire de la 1700 şi binefacerile acesteia pentru neamul 

românesc; pe Simion Bărnuţiu prin afirmarea categorică a 

drepturilor naţiunii române, pe temeiul conceptului filozo-

fic al dreptului natural. 

În discursurile sale elogiind el însuşi pe marii das-

căli ai Blajului, citează un verset din Epistola I. a Sf. Ap. 

Pavel către Timotei, cap 5,17: „Preoţii cei ce-şi ţin dregă-
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toria, de îndoită cinste să se învrednicească, mai ales cei 

ce se ostenesc în cuvânt şi întru învăţătură”. Ostenindu-se 

el însuşi „în cuvânt şi întru învăţătură” părintele Augustin 

Bunea este vrednic de această „îndoită cinste”. 

 

AUGUSTIN BUNEA – ORATOR 
Dintre marii dascăli ai Blajului, Augustin Bunea a 

avut în postumitate cel mai vitreg destin. Apreciat de N. 

Iorga ca istoric erudit şi informat al Transilvaniei, elogiat 

de mari personalităţi ale vremii pentru talentul său orato-

ric, opera sa nu a cunoscut nici o reeditare de mai bine de 

un secol de când a fost tipărită; nu s-a învrednicit nici de 

pomenirea şi exegeza operei sale cu prilejuri festive, aşa 

cum se obişnuieşte în calendarul cultural al unui popor. 

Augustin Bunea s-a născut la 4 august 1857 la 

Vad, în Ţara Făgăraşului, de unde a venit la Blaj timp de 

două secole şi mai bine ierarhi (ca întemeietorul Blajului 

Inochentie Micu Klein, episcopul voievod, Mitropolitul 

Vasile Suciu, Vasilie Vodă supranumit de Nicolae Iorga 

Mitropolitul Marii uniri, şi atâţia dascăli şi cărturari, înce-

pând cu Augustin Bunea, istoricul şi oratorul, şi termi-

nând cu Virgil Fulicea, sculptorul. Tatăl său, Arsenie Bu-

nea, era preot şi îşi avea originea în Tilişca, satul frumos 

din Mărginimea Sibiului; după mamă era nepotul lui Da-

vid baron Urs de Marginea, vestitul ofiţer căruia îi va pur-

ta o vie admiraţie toată viaţa. Îşi începe studiile în satul 

natal, în Vad, şi le continuă într-un sat vecin, Ohaba, unde 

încheie cursurile şcolii primare. Gimnaziul îl urmează la 

Braşov, între 1870-1877, unde este coleg de clasă, de ca-

meră şi bun prieten cu Andrei Bărseanu, viitorul scriitor şi 

preşedinte al Astrei. Din amintirile lui Andrei Bărseanu 

(v. Album în amintirea canonicului Augustin Bunea, Ti-

pografia Seminarului Greco-Catolic, 1910, pp. 194-200), 

aflăm că a fost un elev eminent, cu rezultate strălucite, în-

deosebi la literatura română (profesorul îi lăuda compozi-

ţiile şcolare, iar în secret scria poezii) şi la limba latină. 

Elevii citeau cu interes revista Convorbiri literare, şi, după 

modelul ei, au tipărit câteva numere dintr-o revistă şcola-

ră, Conversaţiuni, în paginile ei colaborarea cea mai im-

portantă era a lui Augustin Bunea; puneau în scenă piese 

de teatru, şi atunci când s-au gândit să interpreteze teatru 

de Schiller, tot lui i-au repartizat rolul cel mai dificil, pe 

care l-a interpretat memorabil. Un moment important în 

biografia sa intelectuală este anul 1877, când se transferă 

la liceul din Blaj, unde erau profesori câţiva dintre cei mai 

învăţaţi cărturari ardeleni: Timotei Cipariu, Ion Micu 

Moldovan, Constantin Papfalvi ş.a. Remarcând calităţile 

intelectuale şi sufleteşti ale tânărului făgărăşean, îl trimit 

la studii la Roma, la De propaganda fide, acolo unde şi-au 

desăvârşit învăţătura marii săi înaintaşi, începând cu re-

prezentanţii Şcolii Ardelene. Aici obţine şi doctoratul în 

teologie, se hirotoneşte preot şi, din 1882 până în 1909, 

anul prematurei şi neaşteptatei sale morţi, începe perioada 

blăjeană a activităţii sale, cea mai rodnică şi care îl va 

consacra printre marile personalităţi ale Blajului cărtură-

resc. Într-un interval de timp de mai puţin de trei decenii, 

urcă, prin hărnicie şi pricepere, treptele demnităţii preo-

ţeşti, ajungând canonic şi apropiat sfetnic al mitropoliţilor 

Ioan Vancea de Buteasa şi Victor Mihali de Apşa, cu care 

a lucrat; a publicat lucrări importante de istorie, unele ne-

întrecute sub raportul probităţii documentare nici astăzi, a 

colaborat la ziarul Unirea, organul de presă al Mitropoliei 

blăjene, întemeiat în 1891, fiind unul dintre întemeietorii 

acestuia; a rostit în Catedrala Blajului, la ... Braşov sau 

Sibiu, discursuri memorabile, care-i conturează efigia de 

cel mai mare orator al Micii Rome şi unul din cei mai 

proeminenţi din istoria elocinţei româneşti. În primăvara 

lui 1909, a fost ales membru al Academiei Române, dar, 

la câteva luni, pe neaşteptate, trece la cele veşnice, în no-

iembrie 1909. Tristul eveniment este vestit presei şi opini-

ei publice de către Iuliu Maniu, pe atunci avocatul Mitro-

poliei blăjene, printr-o telegramă: Canonicul dr. Augustin 
Bunea, membru al Academiei Române, mândria neamu-
lui românesc, a murit subit în mijlocul muncii sale stărui-
toare. Stăm înmărmuriţi sub povara loviturii. Durerea e de 
nedescris. înmormântarea joi, după ameazi. – Maniu. (v. 

Albumul Bunea, p. 7). Clericii din Seminarul Buneivestiri 

din Blaj, care-şi dau seama că doliul Blajului este doliul 

neamului românesc întreg, editează la puţină vreme un 

Album în amintirea canonicului Augustin Bunea..., care şi 

prin titlu, şi (în parte) prin conţinut, ne aminteşte de Lă-
crămioarele învăţăceilor gimnazişti la mormântul prea iu-
bitului lor profesore Aron Pumnul, Cernăuţi, 1866; vom 

găsi şi aici o elegie funebră, precum aceea a junelui M. 

Eminoviciu privatist, semnată de liceanul Aron Cotruş, 

intitulată atât de asemănător: La moartea marelui A. Bu-
nea. Invocaţiile retorice încă din primul vers, rostind un 

adevărat doliu naţional, precum şi referinţele mitologice 

trimit la cunoscuta elegie funebră eminesciană:  

Te scaldă neam în lacrimi, căci Bunea nu mai este! 

O! plânge, plânge viaţa-i, eroică poveste, 

Căci El s-a dus în moarte şi n-o să vină iară  

S-aducă zori de bine şi-n inimi primăvară. 

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

Te-ai stins, te-ai stins Tu soare, când greul ne do-

boară, 

Când viaţa ni-e fortună, când gloanţele ne-omoară; 

Te-ai stins când groapa-i gata şi-aşteaptă să ne 

stingem, 

Te-ai dus, divin Ahile, şi ne-ai lăsat să plângem. 

Ion Bianu spune: „Bunea a fost întâiul şi cel mai 

puternic orator bisericesc al românilor... cuvântările fune-

bre ale lui Bunea au fost cele mai puternice şi mai înălţă-

toare lecţiuni de virtute omenească şi de datorie româ-

nească”. Ele au rămas ca modele de predică funebră şi de 

panegiric.  

Predicile funebre rostite de Augustin Bunea nu 

urmează întotdeauna cu servitute schema omileticii, acor-

dând importanţă deosebită următoarelor trei secvenţe: tex-
tul, tratarea şi încheierea. Textul este preluat fie din Ve-
chiul Testament, fie din Noul Testament, dar şi din Epis-
tolele Sf. Apostol Pavel. La Augustin Bunea, textul, acest 

citat esenţial din Biblie, este un fel de moto al predicii şi 

dă sugestia unei caracterizări esenţiale, de aceea revine 

uneori în text ca un fel de laitmotiv. 

În predica despre George Bariţ, textul este ales din 

Sf. Apostol Pavel, II, Tim., 4, 7: Luptă bună m-am luptat, 
curgerea am plinit, credinţa am păzit. Toate celelalte sec-
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venţe vor ilustra acest adevăr ce fixează coordonatele vie-

ţii celui care a fost părintele presei româneşti din Transil-

vania: datele biografice (studiile la Cluj şi Blaj, întemeie-

tor al presei ardelene, al şcolii româneşti de la Braşov, 

membru fondator al Astrei (1861), membru fondator al 

Academiei Române (1863), preşedinte al Academiei Ro-

mâne) sunt rememorate pentru a arăta că Bariţ a voit ca să 
se facă dascălul poporului român. De aici încep câteva 

consideraţii despre ştiinţă şi despre omul de ştiinţă, ca în 

panegiricul despre Cipariu, oratorul considerând că ştiinţa 

este o mare bunătate pentru neamul românesc, dar sunt 

oameni care vor să ştie numai pentru ca să ştie, alţii ca să 

se impună în faţa semenilor, alţii ca să se îmbogăţească.
1
 

Bariţ însă a muncit şi a asudat numai cu scopul nobil ca să 
se facă dascălul poporului român. Din opera lui sunt 

amintite publicaţiile braşovene, prin care a contribuit la 

cultivarea limbii româneşti şi scrierea lui principală, Părţi 
alese din istoria Transilvaniei, în care lucrul cel mai preţi-
os [...] sunt faptele săvârşite de Bariţiu, care nu numai a 
scris, ci a şi făcut istorie pentru Români. O serie de invo-

caţii dureroase, cugetări profunde şi interogaţii retorice, şi 

un portret cuprinzător şi viu, atât de viu încât avem parcă 

lucrarea unui pictor, arată virtuţile de scriitor ale lui Au-

gustin Bunea: 

Figura lui nobilă, modestă, [...] ochii lui scânteie-

tori, care ţi se păreau că sunt în stare să străbată şi prin vă-

lul cel mai des, după care stă ascuns viitorul unei naţiuni, 

cununa argintie, [pe] care i-o împletiseră pe capul lui cla-

sic nu numai anii numeroşi, ci şi gândirile lui înalte, de 

care a fost pururea frământat pentru fericirea poporului 

român, manierele lui dulci şi condescendente, care trădau 

o inimă învăpăiată de iubire sinceră către semenii lui, toa-

te aceste însuşiri sufleteşti şi trupeşti, precum şi amintirile 

unui trecut glorios şi încărcat de nepieritoare merite, ne 

fermecară atât de mult pe noi toţi... 

Înşiruirea elementelor acestui memorabil portret 

este rezumată la începutul predicii prin sintagma caracte-

rizantă: modelul virtuţilor româneşti. Încheierea, cuprin-

zând obişnuitele cuvinte de adio, de supremum vale şi de 

mângâiere, aduce convingerea că 

...dacă [poporul român] nu va şti afla în munţii pa-

triei sale atâta granit ori marmură cât să însemneze mor-

mântul lui pentru totdeauna, tot se vor afla destui omeni 

de inimă, care cel puţin în piepturile lor vor păstra aminti-

rea binecuvântată a nemuritorului şi marelui român Geor-

ge Bariţiu... 

Pentru că, după 1880, moartea a răpit atâţia bărbaţi 

iluştri, atâţia cărturari ardeleni, Augustin Bunea se face, 

după propria-i expresie, interpretul durerii generale. În oc-

tombrie 1887 rosteşte o predică funebră la trecerea la cele 

veşnice a lui Iacob Mureşianu, colaboratorul lui George 

Bariţiu în domeniul şcolar şi publicistic. În viziunea sa, 

Iacob Mureşianu apare ca un înţelept, de aceea i se pare 

potrivit versetul din Înţelepciunea lui Isus Sirach, 24, 1: 

Înţelepciunea va lăuda sufletul său şi în mijlocul poporu-
lui se va mări. Această înţelepciune s-a vădit în studiile 

                                                 
1 Pe exemplarul lui Ioan Bianu, în legătură cu aceste consideraţii, ci-

tim această notă marginală: ştiinţă – comerţ – ruşine. 

urmate la Blaj şi în activitatea lui didactică şi publicistică 

din oraşul de la poalele Tâmpei. A fost o adevărată bine-

cuvântare pentru braşoveni, şi această binecuvântare este 

rostită cu repetiţii şi exclamaţii de mare efect oratoric: 

Ferice! ferice! de locuitorii acelei cetăţi, care vor 

ave norocirea de a primi în mijlocul lor pe un bărbat în-

zestrat cu cunoştinţe atât de vaste, sacre şi profane, şi îm-

podobit cu virtuţi atât de frumoase, creştine, civile şi soci-

ale, cum a fost fericitul în Domnul după terminarea studii-

lor sale în Blaj: ferice de voi, fraţilor Braşoveni, care mai 

întâi şi nemijlocit aţi primit reflexul razelor, ce se revărsau 

din[tr]-o minte atât de luminată, şi avântul, ce l-a impri-

mat societăţii româneşti exemplul virtuţilor marelui Iacob 

Mureşianu! 

Şi scriitorul Augustin Bunea găseşte, pentru a ilus-

tra activitatea rodnică a defunctului, o sugestivă compara-

ţie amplă, un paralelism sintactic cu imagini plastice: 

Eu nu ştiu cu ce aş putea asemăna mai bine cariera 

parcursă de acest bărbat vrednic, decât cu drumul, ce-1 

parcurge soarele la începutul primăverii. Când se ridică cu 

faţa sa pompoasă, află pământul bătut de vânturi reci, 

acoperit cu un veşmânt de gheaţă şi cu nori înfiorători, şi 

numai după mari lupte şi mari greutăţi reuşeşte a răspândi 

lumina în toate părţile, a îmblânzi sălbăticia vânturilor, a 

stoarce ploaia caldă din norii stâmpăraţi, a topi gerul şi 

îngheţul şi a face ca sub înrâurinţa razelor sale calde toate 

să încolţească, să crească şi să înflorească pe pământul 

trezit din amorţeală. O astfel de muncă este glorioasă, însă 

şi obositore, pentru aceea binevenită şi plăcută este soare-

lui odihna, ce-1 aşteaptă în valurile prietenoase ale mării. 

Astfel a fost şi cariera lui Iacob Mureşianu.
2
 

Încheierea, un fel de dezlegare preoţească, îl aşază 

pe Iacob Mureşianu în plaiurile cereşti, alături de mari 

spirite ale neamului, înaintaşi ori contemporani ai defunc-

tului, alături de care va mijloci pe lângă pronia cerească 

pentru ca urmaşii să rămână credincioşi învăţăturii acesto-

ra. Stilul solemn capătă cadenţe poetice prin enumeraţii şi 

epitete ornante: 

Acum mergi în pace suflet nobil pe plaiurile ferici-

rii cereşti şi acolo, întâlnindu-te cu aceia care ne-au pără-

sit înaintea ta: cu Maior, Şincai, Clain, Maiorescu, Lauri-

an şi amicul tău Cipariu, uniţi-vă cu toţii rugăciunile la 

treptele Tronului divin, şi cereţi de la Părintele îndurărilor, 

ca să inspire poporului românesc aceea statornicie şi alipi-

re de învăţăturile voastre, care să nu poată scădea şi dispă-

rea nici atunci, când nici o picătură de apă nu va mai cur-

ge pe albia noroioasei Tise, când vor seca valurile maies-

tuoasei Dunări, când va înceta murmurul lin al Nistrului şi 

va amuţi freamătul pletoşilor Carpaţi! 
Capodopera oratoriei de amvon a lui Augustin Bu-

nea o reprezintă panegiricul Amintirea lui T. Cipariu, ros-
tit în Catedrala Blajului la centenarul naşterii marelui în-
văţat blăjean. 

                                                 
2 Am în faţă un exemplar din Discursuri, raritate bibliofilă, cu dedica-

ţia autorului către Ion Bianu: Domnului Ioan Bianu, semn de dragoste 
şi preţuire de la autorul. Exemplarul cuprinde şi câteva sublinieri şi 

adnotări marginale. La acest fragment, Ioan Bianu a notat: Exageraţie 
cu totul necumpătată!! 
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Panegiricul este o specie a omileticii, înrudită cu 
predica funebră. Şi predica funebră are o componentă pa-
negirică, adeseori partea a doua transformându-se de fapt 
în panegiric, adică într-o apologie, într-un elogiu, un cu-
vânt de laudă, rostit în împrejurări festive solemne, în faţa 
unei mulţimi: pan (întreagă) + agora (adunare a poporului 
într-un spaţiu public). Ca şi necrologul, panegiricul apar-
ţine şi oratoriei laice. 

Panegiricul rostit de Augustin Bunea cu acel prilej 
aniversar cuprinde una din cele mai complexe şi mai 
exacte caracterizări a activităţii cărturăreşti atât de bogate 
a lui Cipariu. În bogata bibliografie a referinţelor critice 
despre Cipariu, poate numai paginile lui Al. I. Odobescu 
şi N. Iorga pot sta alături de panegiricul lui Bunea, care, 
după o introducere cu rol de captatio benevolentiae, înfă-
ţişând dificultatea unei asemenea expuneri, desfăşoară în 
cuvinte scânteietoare caracterul enciclopedic al ştiinţei ci-
pariene, universală şi naţională, căci tot ce a scris el a avut 
în vedere numai fericirea neamului nostru. Între filologii 
şi istoricii români, sau chiar între dascălii Blajului, Timo-
tei Cipariu e singular şi prin faptul că nu a studiat în vesti-
te universităţi apusene, ci în modesta sa chilie de la Blaj, 
unde şi-a alcătuit una dintre cele mai mari biblioteci ce 
le-a avut vreodată om singuratic în Ardeal. Marea iubire 
şi marea pasiune a lui Cipariu a fost limba românească, 
despre care a scris cuvinte ce pot concura cele mai fru-
moase ode închinate limbii materne, şi pe care a studiat-o 
în toate aspectele devenirii sale, aceste studii conferindu-i 
pe drept efigia de părinte al filologie române. La aceasta 
se adaugă şi activitatea sa didactică (profesor, director de 
şcoală, autor de manuale didactice şi de programe şcolare 
moderne), culturală (Astra, Academia Română) şi politică 
(Dieta transilvană), integrându-se însufleţit în destinul 
neamului său, prin această admirabilă profesiune de cre-
dinţă a unui patriot: ce va păţi o naţiune întreagă, eu încă 
sufăr bucuros. Se adaugă, de asemenea, bogata sa activita-
te ecleziastică şi mândria de a fi membru al bisericii cato-
lice: 

A fi de o confesiune cu toată viţa latină şi cu cea 
mai mare parte a naţiunilor celor mai civilizate, [...] îmi 
ţin de onoare..., cuvinte atât de asemănătoare cu aserţiu-
nea din publicistica lui Eminescu: 

Toate popoarele care posedă înaltă civilizaţiune as-
tăzi, dacă nu sunt, au fost măcar mult timp catolice. 

Nicolae Iorga, care-1 preţuia în mod deosebit pe 
Augustin Bunea, va relua în portretul pe care-1 face lui 
Cipariu în volumul Oameni cari au fost, două trăsături 
esenţiale schiţate de oratorul blăjean în 1905: despre bi-
blioteca lui Cipariu, citim în panegiricul lui Bunea că 

te pune în uimire prin mulţimea extraordinară a 
operelor şi prin varietatea lor, în care întâmpini tot ce au 
produs minţile cele mai mari ale popoarelor culte şi chiar 
şi ale poporului arab, şi nu lipseşte din ea aproape nimic 
din ceea ce s-a scris şi tipărit vreodată în limba româneas-
că şi foarte puţin din ceea ce au scris străinii despre nea-
mul nostru; iar despre munca lui necontenită aflăm că nu 
deosebea noaptea de zi, nici nu-1 lăsa să stingă vreodată 
de seara până în zori lumânarea de pe masa sa. 

Nicolae Iorga vorbeşte despre lampa din chilia lui, 
care, ca un simbol, nu se stingea niciodată, şi despre boga-

ta sa bibliotecă, în care se aflau tratate celebre din ştiinţele 
apusene, alături de fine şi delicate manuscrise arabe. 

Augustin Bunea îşi numeşte frumos panegiricul 

său cununa recunoştinţei, pietăţii şi admiraţiunii faţă de 

Cipariu, cu speranţa că ea a fost depusă de mâini vrednice 

ale urmaşilor. Încheierea, vibrantă şi profetică, este o 

chemare la viaţă de înaltă spiritualitate, la cinstirea mari-

lor dascăli ai Blajului, întemeietori de şcoli şi fundaţii cul-

turale, la adunarea cărţilor din bibliotecile particulare 

într-o mare Bibliotecă a Blajului. Acestea sunt formele 

unei adevărate omagieri a lui Cipariu, iar asupra gândului 

întemeierii unei biblioteci blăjene şi respectului pentru 

înaintaşi, Augustin Bunea a revenit un an mai târziu, 

într-un paragraf din testamentul său, în care 

Veneratul Capitul este rugat ca toate venitele 

acţiilor să le adauge la ceilalţi bani depuşi spre fructifica-

re, până când banii ce se vor aduna vor ajunge la o sumă 

atât de mare, încât cu ea să se poată clădi pe un loc al Ve-

neratului Capitul de fundaţiune bobiană din Blaj o casă 

bună şi frumoasă pentru locuinţa unui canonic de fundaţi-

une bobiană şi prevăzută cu încăperi mari, în cari să se 

poată aşeza toate bibliotecile gr.-cat. mai mari din Blaj, 

toate obiectele de artă ce s-ar aduna din Provincia Mitro-

politană ori şi de aiurea, şi toate portretele bărbaţilor bi-

nemeritaţi pentru poporul român şi pentru biserica română 

greco-catolică.
1
 

Blăjenii au simţit lipsa oratorului în momentele 

înălţătoare ale istoriei noastre. Astfel, în 1911, când, la 

Blaj, s-au desfăşurat Serbările semicentenarului Astrei, 

prin care se întrezărea speranţa Marii Uniri, Ion Agârbi-

ceanu, aflat în Catedrala Sfintei Treimi, de pe amvonul 

căreia a răsunat de atâtea ori glasul lui Augustin Bunea, 

nota aceste gânduri: 

Amintirea oamenilor mari e, în toate timpurile, o 

şcoală nepreţuită pentru cei ce trăiesc în urma lor. Îndru-

marea lor, îndemnul lor, o inimă adevărată trebuie să le 

primească totdeauna, iar o inimă bolnavă trebuie să se în-

sănătoşească sub înrâurirea lor binefăcătoare. Şi mă gân-

desc, neuitate părinte Augustine, ce zguduire neştearsă ar 

rămânea, pe toată viaţa, în sufletele noastre, dacă Tu ne-ai 

vorbi azi din amvonul Catedralei şi, fulgerându-ne slăbi-

ciunile, ne-ai pune înaintea ochilor pildele vii ale înainta-

şilor, iubitori de neamul, de cultura şi credinţa noastră.
2
 

Acestea sunt discursurile lui Augustin Bunea, au-

tor de măiestre necrologuri şi panegirice. Sigur că discur-

sul e alcătuit ca să fie rostit; atunci oratorul impune, pe 

lângă ars bene dicendi, prin ţinută, gestică, modulaţii ale 

vocii etc. Dar, pentru că, în mai vechile tratate de teorie li-

terară, figura alături de celelalte genuri şi genul oratoric, 

discursul-predică, laolaltă cu toate sub-speciile lui, poate 

fi considerat şi o pagină de literatură. 

Oratorul este şi scriitor. Un asemenea ora-

tor-scriitor a fost Augustin Bunea. 

Ion BUZAŞI 

                                                 
1 V. Albumul Bunea, p. 209. 
2 V. Serbările de la Blaj, 1911. O pagină din istoria noastră culturală, 
Blaj, Tipografia Seminarului Teologic Greco- Catolic, p. 125. 



Astra blăjeană, nr. 2 (79), iunie 2016 

 

25 

PÂCLIŞAN ZENOVIE. REPERE BIOBIBLIOGRAFICE 
 

ăstrarea în actualitate a unor nume însemnate din istoria 

perenă a Blajului – oraşul de la confluenţa Târnavelor, 

reşedinţă de trei secole a Întâiului Stătător al Bisericii 

Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, oraş vestit al şcoli-

lor româneşti – constituie un act meritoriu şi necesar. Cine să 

spună viitorimii despre anii de glorie şi de suferinţă a unui 

popor, dacă cei care le-au trăit sau le-au auzit de la semenii lor 

care au trăit aici, nu le-ar incrusta în istorie.  

Marile personalităţi ale Blajului, atât din sânul Biseri-

cii cât şi al şcolilor – pentru că Blajul a fost leagăn de credinţă 

şi cultură românească – au fost evocate fie episodic, fie con-

stant în scrierile atâtor talentaţi condeieri din trecut şi prezent. 

Chiar unii dintre aceştia au devenit sau trăiesc potenţiala 

„candidatură” de a fi socotiţi oameni ai Blajului, deoarece tră-

iesc şi desfăşoară nobila misiune pedagogică şi pastorală în 

aşa-zisa „Mica Romă”. 

Personal, având cunoştinţă despre valorile locului, 

m-am învrednicit de a cunoaşte pe unii dintre aceştia – şi pen-

tru a nu greşi dau doar două exemple – preoţi şi deopotrivă 

dascăli, aşa cum era obiceiul locului – pe Preotul Ioan 

MICLEA cunoscut ca „filosoful Blajului” şi pe preotul profe-

sor universitar doctor în geografie Ştefan MANCIULEA. Am 

făcut această divagaţie deoarece, în satul Straja am păşit în 

repetate rânduri şi am călcat pe urmele de odinioară a eruditu-

lui cărturar Manciulea dar am localizat şi urmele casei unde 

s-a născut PÂCLIŞANU Zenovie, despre care voi dezvolta 

câteva elemente de identitate biografică şi bibliografică. De-

sigur că l-am cunoscut din scrierile altora care mă ajută azi să 

alcătuiesc această schiţă bio-bibliografică. 

Vorbind despre Intelectualitatea ecleziastică. Preoţii 
Blajului (1806-1948) Cornel SIGMIREAN face o cronologie 

riguroasă care cuprinde şi acest nume, cu o sinteză de date 

asupra sa (vezi nr. 1556, p. 226 din lucrarea amintită)
1
. Re-

dăm În continuare reperele propuse: 

1.- PÂCLIŞAN Zenovie s-a născut în ziua de 1 mai 

1886 în localitatea Straja, Judeţul Alba, într-o familie de ţă-

rani agricultori; tatăl său avea numele Teodor. Urmează şcoa-

la elementară din satul natal. Studiile gimnaziale le face la Li-

ceul Romano-Catolic din Alba Iulia iar studiile liceale la face 

la Liceul greco-catolic de băieţi „Sfântul Vasile cel Mare” din 

Blaj. Studiile teologice le începe la Academia Teologică din 

Blaj, şi bursier al Mitropoliei le continuă la Facultatea de teo-

logie din cadrul Universităţii Ungare de Ştiinţe, între anii 

1906-1910. Continuă pregătirea teologică la Universitatea din 

Viena, fiind membru al Institutului Augustinian în anii 

1910-1911. Obţine titlul de doctor în teologie şi istorie la 4 

decembrie 1916 cu teza Relatio Rumenorum e terris coronae 
Sancti Stephani ad Reformataionem saeculis XVI et XVII, te-

ză elaborată sun îndrumarea profesorului Celestin Stephani
2
. 

A fost hirotonit ca preot în anul 1916. 

2.- A desfăşurat o bogată activitate cultural-ştiinţifică 

în diferitele funcţii în care a fost numit. După obţinerea titlului 

academic, la sfârşitul anului 1916 se întoarce la Blaj unde 

ocupă postul de profesor la Academia Teologică 

                                                 
1 SIGMIREAN Cornel, Intelectualitatea ecleziastică. Preoţii Blajului 
(1806-19948), Editura Universităţii Petru Maior, Târgu-Mureş,2007 
2 Cf. HINESCU Ana – HINESCU Arcadie, Oameni de ieri şi de azi ai 
Blajului Dicţionar, Ediţia a II-a, Editura Napoca Star, Cluj Napoca 

2012, pp. 416-417. 

(greco-catolică). Pe tărâm obştesc ocupă funcţia de Secretar al 

Comitetului Executiv al Consiliului Naţional  Român din 

Blaj, din 1918. Totodată devine primul director al Bibliotecii 

Centrale (Arhidiecezane) din Blaj şi între anii 1920-1922 di-

rector al Arhivelor Statului din Cluj. 

Este promovat în diplomaţie prin numirea în anul 

1929 consilier pentru misiunea diplomatică română la Vati-

can. A fost promovat între anii 1922-1948) Director General 

în cadrul Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor, apoi în Minis-

terul Afacerilor Străine. 

Între anii 1946-1947 este cooptat ca membru în Comi-

sia politico-juridică a Delegaţiei române la Conferinţa de pace 

de la Paris. 

În activitatea bisericească, după arestarea episcopilor 

Tit liviu Chinezu şi Vasile Aftenie, a fost numit vicar general 

mitropolitan pentru enoriaşii uniţi din Vechiul Regat. Anul 

1948 a adus cu sine mari încercări pentru Biserica Română 

Unită cu Roma, greco-catolică, aceasta fiind scoasă înafara 

legii. Pâclişan Zenovie va fi de-acum urmărit. Apoi arestat şi 

condamnat la închisoare sub învinovăţirea că desfăşoară acti-

vitate clandestină religioasă greco-catolică; moare la închisoa-

rea Jilava din Judeţul Ilfov în data de 9 noiembrie 1958. 

3.- Pe lângă funcţiile de mare importanţă pe care le-a 

îndeplinit în viaţa civilă şi bisericească, Pâclişan Zenovie a 

avut o importantă contribuţie în domeniul literar şi publicistic; 

a fost un mare colaborator prin studii de istorie şi articole la 

revistele vremii Transilvania de la Braşov, Cultura creştină de 

la Blaj Revue de Transylvanie, Revista Istorică Română, Re-
vista Arhivelor, Revista de filologie romanică, Analele Aca-
demiei Române, Răvaşul, Neamul românesc, Convorbiri lite-
rare. 

Ca specialist în istorie a elaborat şi cărţi de profil, cum 

sunt: Luptele politice ale românilor ardeleni din 1790-1793, 
apărută la Bucureşti în 1923; Documente privitoare la istoria 
şcoalelor din Blaj, Bucureşti 1930; Corespondenţa din exil a 
episcopului Inochentie Micu-Clain 1766-1768, Blaj, 1924; 
Un vechi proces literar. Relaţiile lui I. Bob cu S.Clain, Gh. 
Şincai şi P. Maior, 1935; Istoria creştinismului antic, Oradea 

1937; Der austrottungskampf ungarn gegen seine nationalen 
minderheiter, 1941; Originea maghiară în Europa centrală, 

Bucureşti 1942; Politica militară a guvernelor ungureşti 
(1867-1918), Bucureşti 1943; Vechile mănăstiri româneşti 
din Ardeal, Blaj 1919. 

Pâclişan Zenovie a scris şi o erudită Istorie a Bisericii 
Române Unite, care a apărut în revista de la München a Mon-

seniorului Octavian Bârlea PERSPECTIVE, în două părţi: 

Partea I-a 1697-1751, în anii 1991-1993 şi Partea a II-a 
1752-1783, în anii 1994-1995. A mai apărut lucrarea Relatio 
Rumenorum e terris Sancti Stephani ad Reformationem 
saec[ulis] XVI et XVII (Legătura românilor de pe pământuri-
le coroanei S[fântului] Ştefan cu Reforma în secolele XVI-lea 
şi XVII-lea), Viena 1912, ediţie îngrijită de Andreea Mârza şi 

Iacob Mârza, Sibiu, Ed. Tehno Media 2010. 

Dintre lucrările sale au fost reeditate de Galaxia 

Gutenberg Tg.Lăpuş Biserica şi românismul, 2005, Istoria Bi-
sericii Române Unite, 2008; Istoria creştinismului antic, 2009. 

Activitatea sa prestigioasă a contribuit la cooptarea sa 

ca membru corespondent al Academiei române din anul 

1919. 

P 



Astra blăjeană, nr. 2 (79), iunie 2016 

 

26 

Pentru activitatea religioasă a primit aprecierea Sfân-

tului părinte Pius al XI-lea care l-a ridicat la rangul de prelat 

papal. 

Scrierile şi numele lui Zenovie Pâclişan se regăsesc şi 

într-o serie de referinţe ale altor autori de lucrări sau referate 

de specialitate. Amintim cele consemnate în lucrarea Ana şi 

Arcadie Hinescu Oameni de ieri şi de azi ai Blajului. 
a.- Ioan LUNGU Şcoala Ardeleană, Editura Minerva, 

Bucureşti, 1978; 

b.- Alexandru RAŢIU, Biserica furată, Editura Argus, 

Bucureşti 1990; 

c.- Ana şi Arcadie HINESCU, Oameni de ieri şi de azi 
ai Blajului, Editura Eventus Blaj, 1994; 

d.- Iacob MÂRZA, Zenovie Pâclişan, colaborator la 

„Revista istorică română” (1943-1947) «în» „Revista istori-

că” nr. 11-12 an 7, Bucureşti, 1996; 

e.- Mircea POPA, Istoricul Zenovie Pâclişan şi lupta 

lui pentru drepturile naţionale şi religioase a românilor, în vol. 

Studii istorice, Cluj-Napoca, 1998; 

f.- Ioan MITROFAN, Răzmeriţa lui Visarion Serai în 

viziunea istoricului Zenovie Pâclişan, «în» Annales 

Universitatis Apulensis, Series Historica nr. 11, 2007; 

g.- Iacob MÂRZA, Istoricul Zenovie Pâclişan «în» 

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica nr. 13, 

2009; 

h.- Ion MĂRCULEŢ, Istoricul şi prelatul Zenovie 

Pâclişan (1886-1958 «în» Deşteptarea credinţei, nr. 5-7, Dej 

2009; 

i.- Silvestru Augustin PRUNDUŞ, Clemente 

PLĂIANU, Cei 12 episcopi martiri ai Bisericii Unite cu Ro-

ma, Cluj 1999; 

j.- Dimitrie PĂCURARIU, Dicţionarul teologilor ro-

mâni, Ed. Enciclopedică, Bucureşti 2002; 

k.- Angela GROZA, Elena IONESCU, Rozalia 

GULEA, Şcolile Blajului – izvor de haruri, Ed. Buna Vestire, 

Bla 2004;  

l.- Ioan ŞOLDU, Personalităţi greco-catolice, care au 

marcat istoria, cultura şi spiritualitatea poporului român, Edi-

tura Buna Vestire, Blaj 2011. 

Pr. Ioan MITROFAN 

 

OCTAVIAN FODOR – REÎNTÂLNIRE CU ALMA MATER NAPOCENSIS 

 
xistenţa umană se desfăşoară în arii concentrice printre 

care aş aminti: familia, şcoala, locul unde te-ai născut, 

cultura, patria, iarba verde de acasă. Îmi aduc aminte cu 

plăcere şi cu nostalgie de anii copilăriei, adolescenţei şi 

maturităţii petrecute la Teiuş cu prieteni de neuitat printre care 

aş aminti pe Rusu Octavian – directorul Liceului din Teiuş, pe 

Făt Ştefan – judecător şi avocat, pe Beder Gligor de pe vechea 

stradă Curcani şi de mulţi alţii. Dar formarea universitară din 

tinereţe reprezintă pentru mine cel mai important reper de 

orientare în viaţă. Forţa promoţiei mele de liceu 1972 şi apoi 

de facultate – medicină generală 1978 este forţa de „agregare 

plachetară” ce nu ţine cont de vârstă ci de spiritul timpului în 

care te-ai format ca universitar. Colegii mei de liceu, colegii 

mei de facultate pot avea şi au timpuri şi geografii spirituale 

diferite dar ne simţim solidari în numele copilăriei şi 

adolescenţei, în numele prieteniei, în numele anilor de 

facultate petrecuţi la Cluj-Napoca, şi de ce nu, în numele 

patriei noastre comune, România. Pe harta inimii mele era 

scris să fac medicina şi chirurgia şi chiar asta am făcut. După 

îndelungi pregătiri în liceu, în 1972 am plecat cu scumpa mea 

mamă Maria, care avea o mare încredere în mine, spre 

Cluj-Napoca unde am dat la medicină cu trei probe: anatomia 

şi fiziologia omului, fizică şi chimie. Am reuşit din prima şi 

iată-mă la sfârşitul anului 1972 la meridianul zero al pregătirii 

mele universitare intrând pe poarta galactică a Almei Mater 

Napocensis unde timp de şase ani am studiat din greu pentru 

a ajunge medic. În 1978 am terminat medicina şi am venit la 

Blaj fiindcă puţini colegi de-ai mei au rămas pe lângă Alma 

Mater, mulţi dintre ei trebuind să plece la posturi purtând cu ei 

nostalgia, învăţămintele şi valorile ei. Nu putem vorbi de un 

exil ci de legături spirituale trainice cu reîntoarceri la sursă din 

ce în ce mai frecvent. Este un fel de diaspora medicală 

clujeană, o răspândire a şcolii medicale clujene în toată ţara. 

Alma Mater Napocensis nu ne-a alăptat numai în anii 

petrecuţi pentru studiu sub marele ei scut de înţelepciune, cel 

puţin la fel de mare ca al zeiţei Palas Atena. Ea şi-a întins 

aripile protectoare peste întreaga noastră viaţă de medici. Am 

avut profesori renumiţi printre care aş aminti pe Victor 

Papilian, pe Preda, pe Goia dar cel pe care l-am iubit cel mai 

mult, l-am venerat a fost medicul, savantul şi omul de ştiinţă 

Octavian Fodor, academician, şeful Clinicii Medicale III şi 

rectorul IMF Cluj-Napoca între anii 1966-1976. Nu aş vrea să 

vă reproduc exact biografia omului de ştiinţă, medicului şi 

dascălului Octavian Fodor, care s-a născut la Mediaş în 17 

octombrie 1913, care a fost şi el tânăr şi adolescent trecut prin 

şcolile cetăţilor Transilvaniei: Mediaş, Blaj, Sibiu, 

Cluj-Napoca, unde intră la medicină şi-l va cunoaşte pe 

marele doctor Iuliu Haţieganu. Fostul elev al lui Herman 

Oberth, care-l va citi şi-l va întâlni şi pe Arghezi, a fost 

cărturarul şi omul care deţinea darul privirii spre esenţa 

lucrurilor, a fost omul care, după Iuliu Haţieganu, a înţeles cel 

mai bine, poate mai bine decât Tudor Vianu sau George 

Călinescu, sufletul oraşului universitar. După ce l-a cunoscut 

pe marele medic patriot Iuliu Haţieganu, cu care nu numai că 

a studiat medicina dar în cadrul Astrei şi Organizaţiei Şoimii 

Carpaţilor a plecat împreună cu acesta pe la sate pentru a-i 

trata pe ţăranii români. El a îmbrăţişat cu drag lozinca lui 

Haţieganu: „veniţi cu mine la sate să ascultăm murmurul 

suferinţei poporului”. Geo Bogza spunea de Octavian Fodor 

că nu a văzut niciodată un om mai îndrăgostit cu ochii minţii 

şi ai inimii de oraşul universitar, de oraşul cetate a ştiinţei 

Cluj-Napoca. Idealul universitar al lui Octavian Fodor era cel 

al unei armonioase creşteri a ştiinţelor medicale, mai ales a 

prevenţiei medicale. El a scris nenumărate cărţi printre care aş 

aminti: „Colitele cronice” la Editura Medicală Bucureşti, 

1963, „Boala ulceroasă” la Editura Academiei RSR 

Bucureşti, 1968, „Biologia şi vârsta” la Editura Dacia din 

Cluj-Napoca, 1971, „Tratat elementar de medicină internă” la 

Editura Dacia din Cluj-Napoca, 1972, „În căutarea unor 

permanenţe” în 3 volume la Editura Dacia din Cluj-Napoca şi 

multe altele. 

Aş vrea să insist asupra impresiei mele ca student faţă 

E 



Astra blăjeană, nr. 2 (79), iunie 2016 

 

27 

de dascălul, medicul Octavian Fodor. În anul IV, în sfârşit am 

făcut medicina internă şi m-am prezentat la primul curs cu 

sufletul la gură fiindcă nu l-am cunoscut personal pe 

legendarul Octavian Fodor. Eram numai ochi şi urechi şi-i 

ascultam vorbirea rară şi cadenţată, cu modularea vocii pentru 

a găsi forma de prezentare cea mai potrivită pentru ca 

studentul să devină în mod incontestabil din partea pasivă ce 

ascultă, un colaborator activ al cursului profesorului. Cu toate 

că voiam să fac chirurgie deja, am îndrăgit specialitatea de 

medicină internă şi am luat la examenul final un 10 semnat de 

Octavian Fodor. Din păcate, marele om se îmbolnăveşte de un 

cancer laringo-faringian şi se stinge încet la 8 iunie 1976. Pe 

biroul profesorului era notat cu o zi înainte, deci pe 7 iunie, 

următorul scris:  

„Se lasă cortina / Vine noaptea / Căldura şi viaţa 

părăsesc cele ce înainte / erau însufleţite. E frig / Cum e 

dincolo de cortină după stingerea reflectoarelor / Cum se 

împreună somnul cu neantul? / Ce a fost această trecere? / Ce 

este dincolo? Te vei reîntoarce vreodată? 

Într-adevăr se stinge la 8 iunie, orele 16 după amiază. 

Gândul nostru, al tuturor studenţilor s-a îndreptat atunci spre 

marele dispărut. Dincolo de bariera dintre cele două lumi 

nimeni nu-l va mai putea însoţi, nici studenţii lui dragi decât, 

poate, muzica galaxiilor ce se mişcă de milioane de ani, 

muzica sferelor înalte. Înmormântarea i-a fost pe măsură, o 

mulţime fără margini aducea un ultim omagiu marelui medic. 

Oraşul său drag Cluj-Napoca, inima Ardealului, era în doliu 

total. Cetatea universitară îşi ducea pe ultimul drum pe cel 

mai strălucit dintre fiii ei. Nu viaţa veşnică e importantă ci 

veşnica însufleţire a vieţii fiindcă Octavian Fodor a trecut 

peste groapa mormântului trecând toate cunoştinţele sale 

sutelor de generaţii de studenţi la medicină devenind 

nemuritor. 

Dr. Mircea FRENŢIU 

 

 

SCHIMBURI CULTURALE ROMÂNO-AMERICANE 
 

nca Elisabeta Tatay a participat în perioada 8-24 mai la un simpozion organizat 

la Cleveland (Ohio) de părintele Dr. Petru Stânea sub auspiciile Eparhiei de 

Canton. După ce simpozionul s-a încheiat, Anca a onorat invitaţia adresată de prie-

tena ei Beatrice Tolidjian, deopotrivă istoric de artă şi bibliotecar, stabilită în capitala 

SUA, Washington DC. Cu acest prilej, cele două au efectuat o vizită la Biblioteca 

Congresului, cea mai mare instituţie de acest profil din lume, luând contact cu direc-

torul Sălii europene de lectură, Grant G. Harris, căruia i-a dăruit trei dintre cărţile 

sale: Tabăra Internaţională de Artă „Ioan Inocenţiu Micu-Klein” de la Blaj, Ediţiile 
I-X (1997-2006). Sacrul reflectat în colecţia prezentă, Alba Iulia, Editura Altip, 2007 

(în colaborare cu Cornel Tatai-Baltă), 136 p.; Din istoria şi arta cărţii româneşti 
vechi: gravura de la Buda (1780-1830), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 500 p.; 

Xilogravura din cartea românească veche tipărită la Bucureşti (1582-1830), 
Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015 (în colaborare cu Cornel Tatai-Baltă,) 520 p. La 

scurtă vreme, directorul i-a scris lui Beatrice Tolidjian impresiile sale cu referire la 

cele trei tipărituri donate:  

 
Dear Beatrice, 

If you are still in contact with Anca, please let her 

know that I truly appreciate the three volumes that she brought 

to me. First, because I now have these scholarly works for the 

Library of Congress, and they are exactly what LC seeks to 

acquire: well written, well documented, focused works that 

evince original research. It takes years of toil to distill pieces 

of information into organized, learned works such as these; I 

appreciate it, and future researchers will appreciate it. 

Secondly, I was able to meet the scholar, and that was 

enlightening, and a joy. Thirdly, I was able to understand one 

of the gaps in what LC is collecting. LC has a very good book 

vendor for Romania, and I will direct her attention to the 

publishing house Mega's Colecţia „teze de doctorat”. I see 

many fine books published by Mega; we have some of them 

but we should acquire more.  

And thank you, Beatrice, for making this happen. 

Best wishes, Grant G. Harris 

Head, European Reading Room, Library of Congress 

101 Independence Avenue, S.E., Washington, D.C.  

Draga Beatrice, 

Dacă încă eşti în contact cu Anca, te rog comunică-i 

că apreciez cu adevărat cele trei volume pe care mi le-a adus. 

În primul rând pentru că acum am aceste lucrări erudite pen-

tru Biblioteca Congresului şi că acestea sunt exact ceea ce 

Biblioteca doreşte să achiziţioneze: bine scrise, bine docu-

mentate, cărţi gândite care dovedesc o cercetare autentică. Îţi 

ia ani de trudă ca sa filtrezi aceste informaţii pentru ca ele să 

devină lucrări organizate, erudite ca acestea. Le apreciez iar 

viitorii cercetători le vor aprecia de asemenea. În al doilea 

rând am reuşit să o cunosc pe cercetătoare, ceea ce mi-a pro-

dus bucurie. În al treilea rând am reuşit să descopăr una din-

tre lacune în ceea ce colecţionează Biblioteca Congresului. 

BC are un vânzător de cărţi foarte bun pentru România şi îi 

voi cere să-şi îndrepte atenţia spre colecţia „teze de doctorat” 

ale Editurii Mega. Am descoperit multe cărţi bune publicate 

de Mega; avem câteva dintre ele, dar ar trebui să mai achizi-

ţionăm. 

Şi-ţi mulţumesc Beatrice pentru că ai înlesnit această 

întâlnire. 

Cu cele mai bune gânduri, Grant G. Harris 

Director, Sala de lectură Europeană, Biblioteca Congresului, 

101 Independence Avenue, S.E. ], Washington, D.C. 

A 
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DORUL DE BLAJ – TEZE ŞI IPOTEZE 
 

 

e unde ardoarea adolescentului Eminescu de a 

vedea Blajul? Să fi fost dorinţa de a identifica 

obârşia numelui de Eminescu, cum crede Dumitru Va-

tamaniuc? (Manuscriptum nr. 1/1976). Mi se pare ne-

verosimil, pentru că la acea dată poetul abia se obişnu-

ise cu numele de Eminescu, iar numele acesta nu-l pu-

tea duce şi spre posibilele sale obârşii transilvane, chi-

ar dacă unele surse invocă existenţa numelui Emines-

cu în zona Blajului. 

Zoe Dumitrescu-Buşulenga are propriul ei 

punct de vedere, diferit de celelalte: „Şi Eminescu a 

plecat pe jos ca un pelerin pasionat, de la Cernăuţi la 

Blaj, mânat parcă de o pioasă datorie refăcând în sens 

invers drumul cărturarilor ardeleni refugiaţi din locuri-

le lor de baştină tocmai în nordul Moldovei de teama 

autorităţilor habsburgice după eşuarea revoluţiei de la 

`48. Calea i-a fost atât de dragă, încât aproape nu i-a 

simţit greutăţile, altminteri foarte mari. Un cercetător 

târgumureşean, Valeriu Niţu, consideră că „Eminescu, 

adolescentul, parcurge întâiul itinerar transilvan ispitit 

nu de o extravagantă aventură romantică, ci convins că 

trebuie să simtă, palpabil, locurile unde se dezlănţuise 

revoluţia şi pentru că intuiţia lui de artist precoce căuta 

scenele, momentele, zbuciumul istoriei poporului.” (în 

Steaua roşie, cotidian mureşean, 1966). 

G. Bogdan-Duică, în volumul Eminescu. Studii 

şi articole, colecţia „Eminesciana 24”, ed. Junimea, 

Iaşi 1981, apreciază că „Eminescu a trecut în Ardeal, 

fiindcă avea iubire pentru Transilvania /…/În societa-

tea lui Aron Pumnul a găsit el ecoul iubirii pentru ar-

deleni. V. Bumbac şi Buliga i-au inspirat ideea de a 

merge la Blaj” (p. 44). Idee pe care o întăreşte cu o al-

tă afirmaţie: „Toate peregrinările sale pe pământ ro-

mânesc sunt numai prilejuri de îmbogăţire sufleteas-

că.” (p. 87). 

E o supoziţie care restrânge emoţional motivaţi-

ile. În 1866, nu era la prima sa descindere în Transil-

vania, după cum se ştie. 

„Hoinarul” Eminescu nu şi-a refuzat plecări în 

largul zării, având aceste porniri încă din copilărie: 

„Fiind băiet, păduri cutreieram”. 

Sigur că nu rămăsese insensibil la tot ceea ce 

însemna Transilvania, cu istoria şi oamenii ei care i-au 

fost scoşi în cale. Decisiv în luarea unei astfel de deci-

zii nu putea fi decât Aron Pumnul. Pentru că, spune 

Perpessicius, Aron Pumnul „a comunicat elevilor săi, 

odată cu ştiinţa limbii şi literaturii române, şi propriul 

său patriotism”. 

 

Eminescu, la Deda? 
Relatările despre Eminescu, după ce a ajuns la 

notorietate şi popularitate, au generat şi numeroase 

falsuri, fantezii, ori ipotetice situaţii. 

Scenariile nu mai au însă nimic în comun cu ri-

goarea ştiinţifică, cât cu ardoarea de a-i şti biografia 

poetului legată de un loc sau altul. „Ca mai întotdeau-

na, spune Dan Toma Dulciu (în articolul Eminescu Pe-

regrinul: Itinerarium humanae vitae, din revista Va-

canţe şi Călătorii, Nr. 155-157 – Iunie – August 2013) 

posteritatea transformă un itinerar banal într-unul mi-

tic, locurile atinse de paşii pelerinului încep să fie ve-

nerate, iar memoria apocrifă hiperbolizantă, are ten-

dinţa de a include şi alte locuri pe drumul parcurs de 

erou, spre gloria postumă.” (s.n. N.B.). 

Între ipotezele legate de traseul lui Eminescu de 

la Cernăuţi la Blaj includ varianta traseului pe Valea 

Mureşului, deci prin Topliţa – Deda... Astfel, la Deda, 

localnicii relatează următoarea legendă (s.n. N.B.): „În 

1866, de Sânziene, în drumul lui de la Cernăuţi spre 

Blaj, Eminescu s-a grăbit să îi întâlnească pe doi co-

legi ai săi din Deda, Teodor Ceontea şi Andrei Ghidiu, 

pentru a merge împreună mai departe. Cei doi plecase-

ră deja, aşa că Eminescu s-a oprit la casa lui Teodor 

Ceontea, o gospodărie plină de copii. A dormit în fân, 

a stat de vorbă cu părinţii. A urcat pe lângă şcoală pe 

Dealul Popii, a admirat peisajul care l-a inspirat, pa-

re-se, când a scris Sara pe deal”. Peste ani, Iosif 

Ceontea spunea poveşti halucinante despre Eminescu, 

arătându-le curioşilor şi patul în care a dormit Emines-

cu în casa lui! Dar, să admitem că Eminescu a trecut 

prin Deda şi că a fost găzduit, o noapte, în casa lui Te-

odor Ceontea. Casa în care a dormit Mihai Eminescu 

nu putea fi însă cea invocată – întrucât aceasta nu exis-

ta la acea dată, fiind construită mai târziu. Să admitem 

şi ipoteza că, totuşi, Eminescu a dormit în acea casă. 

Aceasta nu-i putea aduce nicidecum statutul de „casă 

memorială”, cum s-au grăbit unii îndată după 1990 să 

decreteze! De altfel, Primăria Deda ne-a confirmat că 

această casă nu a avut niciodată statutul de... „Casă 

memorială”. Ea a fost o simplă casă de locuit, a lui Io-

sif Ceontea, casă pe care însă, Uniunea Scriitorilor a 

pus o „Placă memorială” în 1990. 

Totul a plecat de la istoricul Vasile Netea, ori-

ginar din Deda, care scria în revista Luceafărul, nr. 

13/1964, că: „Un izvor nou asupra acestui itinerar am 

D 
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descoperit noi într-o scrisoare de familie din anul 

1950, a unui bătrân învăţător, de la Târgu-Mureş, Gri-

gore Ceontea, care-şi informează nepoţii din comuna 

Deda, pe baza unei amintiri orale, moştenită de la un-

chiul său, profesorul Teodor Ceontea, despre popasul 

făcut de Eminescu la Deda, în primăvara (s.n.) anului 

1866”. 

Între timp, „casa memorială” a fost demolată, şi 

un grup de frustraţi au început să strige în gura mare 

„tragedia”. Nici Reghinul nu este un punct cert al tra-

seului, fiindcă drumul spre Târgu-Mureş ar fi putut fi 

scurtat ocolindu-se oraşul. Repere sigure sunt însă 

Târgu-Mureşul şi Târnăveniul. Pe „drumul împără-

tesc”, prin Câmpulung, Vatra Dornei şi de aici la To-

pliţa, Reghin, Târgu-Mureş, distanţa ar fi de 442 km, 

pe rutele de acum, iar de la Târgu-Mureş la Blaj mai 

sunt 75 de km, deci un total de 517 km, pe drumurile 

„oficiale”. Dar cine poate şti pe ce scurtături a luat-o 

poetul?! Prin Pasul Tihuţa, Bistriţa, Reghin, Târ-

gu-Mureş, Târnăveni, Blaj, ar fi fost circa 440 km, 

deci traseul cel mai scurt. 

 

Eminescu, la Târgu-Mureş 
Despre popasurile la Târgu-Mureş (unde a 

ajuns la 1 iunie) şi Târnăveni (3 iunie), există dovezi 

certe. Iar două plăci memoriale de marmoră marchea-

ză acest traseu, pe imobilul în care în 1866 era hanul 

„La calul alb”, unde i-a întâlnit pe seminariştii Ioan 

Cotta din Bicaz şi Teodor Cojocaru din Corbu, şi cu 

care şi-a continuat drumul, cu căruţa la Blaj, şi pe 

imobilul din Târnăveni, unde a poposit cu cei doi se-

minarişti amintiţi, în 3 iunie 1866. 

La Târgu-Mureş, Eminescu a fost adăpostit de 

protopopul Partenie Trâmbiţaş, dar a dormit în clopot-

niţa bisericii, după cum însuşi poetul spune în „Geniu 

pustiu”: „M-am covrigat în clopotniţă cu dinţii clănţă-

nind şi muiat până la piele; părul meu cel lung îmi că-

dea peste ochi, mânuţele mele slabe şi reci le băgam în 

mânecile ude. Aşa am stat toată noaptea”. 

Întâlnirea cu cei doi seminarişti de la Blaj îi va 

simplifica drumul, pentru că vor merge împreună cu 

căruţa la Blaj. „Pe când stăteam la masă, intră în odaia 

noastră un tânăr negricios şi se recomandă Eminescu. 

Ocupând loc la masa noastră, îndată începe a-şi po-

vesti necazurile, suferinţele şi lipsa de mijloace ce a 

avut a îndura în desperata lui călătorie, condus de do-

rul fierbinte de a putea vedea Blajul, după cum zicea, 

de unde a răsărit soarele românismului. Ne-a povestit 

toată călătoria sa, de la Cernăuţi până în 

Moroş-Oşorhei: m-am uitat că pe unde şi-a făcut călă-

toria până acolo, dar prin Bicaz el n-a fost”, îşi amin-

teşte Ioan Cotta la întâlnirea cu ei „La calul alb”. 

Aici, a fost pusă în 1936 o placă memorială, pe 

care scrie: „Aşezatu-s-a această placă comemorativă 

pe acest edificiu, fost odinioară hanul «La Calul alb», 

astăzi, 13 septembrie 1936, întru amintirea popasului 

făcut aici în vara anului 1866, acum 70 de ani, de către 

marele nostru poet Mihai Eminescu, în trecerea prin 

Târgu-Mureş. Vizionar de 16 ani atunci, a devenit mai 

târziu cea mai înaltă expresie a poeziei româneşti şi a 

aspiraţiilor de unitate naţională a neamului românesc. 

Admiraţie şi recunoştinţă nemuritorului poet”. 

Deci, dacă nu a fost prin Bicaz, şi nici nu avea 

de ce să ocolească prin Bicaz, e pusă sub semnul în-

trebării/îndoielii şi ruta prin Vatra Dor-

nei-Topliţa-Reghin şi de aici la Târgu-Mureş. 

Dacă Eminescu a dormit în clopotniţa bisericii 

de lemn în noaptea de 1 iunie, ne punem întrebarea ce 

a făcut în intervalul de timp până în 3 iunie, când 

ajunge la Târnăveni. E posibil să fii plecat din Târ-

gu-Mureş în 2 iunie, să fi călătorit şi peste noapte, deşi 

distanţa de 38 de kilometri putea fi parcursă în mai pu-

ţin de o zi. Nu există niciun fel de date în acest sens. 

Nu e lipsită de sens nici întrebarea: cine o fi fost 

cel care a mânat caii şi s-a întors apoi cu căruţa acasă, 

la Bicaz/Corbu, de unde erau cei doi seminarişti, de la 

Blaj? 

La Târnăveni, cei trei au poposit la un han. Şi 

spune George Călinescu, în Viaţa lui Mihai Eminescu: 

„La Dicio-Sînmartin, stând împreună cu seminariştii la 

masă, le-a declarat, în sfârşit, fără afectare: „Domnilor, 

eu sunt poet şi vreau să-mi adun material”, spre marea 

mirare a acestora, care, cu ochii, căutau să împace pur-

tarea drumeţului, cu hainele sale…”. 

Cu siguranţă însă, afirmaţia rostită în faţa celor 

doi, „Domnilor, eu sunt poet şi vreau să-mi adun ma-

terial”, îl situează pe Eminescu într-un alt orizont de 

aşteptare. 

Nu cred că aceştia fuseseră foarte conştienţi de 

personalitatea puternică a tânărului ale cărui veştminte 

erau contrastante cu înălţimea idealurilor sale. Ca do-

vadă e faptul că nici nu au mai rămas în legătură după 

ajungerea la Blaj. 

Prin afirmaţia de la Târnăveni se clarifică sco-

pul călătoriei sale, interesul pentru a aduna material, 

pentru a se documenta. Îl interesează locurile, istoria, 

oamenii, obiceiurile, tradiţiile, folclorul în ansamblul 

său. Ce o fi fost reţinut în însemnările sale e greu de 

intuit. Dar cu siguranţă, că cele peste 14.000 de pagini 

de manuscris, adunate în 46 de volume, vor fi reţinând 

idei, imagini, ecouri ale acestui traseu. 

La 16 ani, Eminescu avea o conştiinţă literară şi 

o conştiinţă naţională. Prima fotografie din 1869, trei 

ani mai târziu, realizată la Praga şi devenită emblema-

tică, e proba unei maturităţi precoce. La fel cum ultima 

fotografie, cea din 1887, îl arată, la cei 37 de ani ai po-

etului, ca la o ipotetică bătrâneţe. 

 

La Blaj 
De la Târnăveni, unde ajunge în 3 iunie, în ace-

eaşi căruţă cu cei doi seminarişti blăjeni, la Blaj, cei 41 

de kilometri puteau fi parcurşi în aceeaşi zi, de 3 iunie. 
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Blajul primeşte salutul tânărului poet ca pe o binecu-

vântare, ca pe o pecete. De pe hula Blajului, de la um-

bra unui tei, panorama fusese impresionantă, iar ex-

clamaţia lui Eminescu a devenit antologică: „Te salut 

din inimă, Romă mică, îţi mulţumesc, Dumnezeule, că 

m-ai ajutat s-o pot vedea!”. Există şi ipoteza că Emi-

nescu ar fi venit la Blaj şi pentru a-şi da examenele 

restante din anul III, abandonate la Cernăuţi. A stat pa-

tru luni aici, găzduit fiind de Ştefan Cacoveanu aproa-

pe două luni de zile, pe Calea Oţelului, la văduva Lau-

ra lui Goszi, unde mai locuiau şi Georgiu Bucşă, Teo-

dor Toleş şi Ion Paul, viitor profesor universitar de es-

tetică. 

Ştefan Cacoveanu, cel care l-a găzduit la Blaj în 

iunie şi iulie, spunea că: „Nu bea, nu fuma, nu juca 

cărţi, era ca o fată mare. Când se încingea însă câte o 

discuţie, şi aceasta nu era rar, lua parte cu plăcere; dar 

adesea era de altă părere, pe care şi-o apăra vorbind cu 

o siguranţă, parcă ar fi citit din carte. Se vedea că ieşi-

se din biblioteca Pumnului, unde studia în bună voie, 

după placul inimii, fără a fi conturbat de cineva. Când 

voia cineva să-i impună păreri contrare dânsului, ju-

mătate cu durere, jumătate cu tristeţe repeta mereu: 

«lasă-mă frate, lasă-mă în pace»!”. Prezenţa lui Emi-

nescu la Blaj e relatată într-un amestec de adevăr şi le-

gendă. Relatările că ar fi fost primit cu entuziasm („E 

aici Eminescu! E aici Eminescu!”, vezi luceafarul.net) 

mi se par cel puţin exagerate, pentru că Eminescu avea 

publicate doar poemul dedicat lui Aron Pumnul şi po-

ezia „De-aş avea”, în revista Familia. E greu de crezut 

că cele două poeme ar fi putut să-i aducă atâta notorie-

tate, într-un timp atât de scurt, având în vedere şi cir-

culaţia revistelor la 1866. Iar cât a stat la Blaj, i-au mai 

apărut doar trei poeme în Familia. Eminescu nu putea 

fi decât tot aşa ca într-o caracterizare a aceluiaşi Ştefan 

Cacoveanu: modest şi discret. (Ştefan Cacoveanu, 

Eminescu la Bucureşti în anul 1869/69, Luceafărul IV, 

1905). 

Despre şederea la Blaj mai aflăm că: „Pe 15 iu-

lie, Ştefan Cacoveanu pleacă din Blaj şi a vrut să-l ia şi 

pe Eminescu la el acasă, în satul Cacova. Cum Emi-

nescu nu a vrut să-l însoţească la ţară, rămâne la Blaj 

şi este găzduit într-o odăiţă a seminarului teologic, îm-

preună cu Iacob Onea, Ion Gorun şi G. Dragoş, 

credenţier la masa profesorilor. Acesta îi oferea şi lui 

Eminescu să mănânce ce rămânea de la masa teologi-

lor. Obişnuia să meargă la piaţă şi să ia diferite fructe 

cu care îşi astâmpăra foamea: „îşi umplea căciula cu 

poame şi apoi mâncând sta de o parte râzând de ştren-

găriile studenţilor de prin piaţă, fără a lua însă parte la 

ele vreodată”. Oricum, dincolo de condiţiile destul de 

precare, s-a purtat cu fervoarea statutului declarat la 

Târnăveni. A cules folclor, a cercetat limba populară 

din zonă, a participat la manifestări ale şcolii blăjene, 

ba, mai mult, în august a participat, la Alba Iulia, la 

cea de-a şasea adunare a ASTREI (Asociaţia Transil-

vană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului 

Român), unde a participat la dezbateri culturale, apoi a 

făcut un popas la hanul „La Istrătoaie”.  

 

Eminescu la Sibiu 

De la Blaj pleacă în octombrie la Sibiu, unde a 

fost prezentat lui N. Densuşianu, iar de aici la Bucu-

reşti. Blajul nu a fost pe măsura aşteptărilor sale, nici 

nu i-a adus vreun spor şcolar, existând şi versiunea ra-

tării unui examen la limba greacă. A avut şi câţiva 

apropiaţi, între care Filimon Ilea şi Gregoriu Dragoşiu. 

Lui Filimon Ilea, îi va şi dedica poezia Amicului 

Fiilimon)] I[lea], scrisă la scurt timp după ce a părăsit 

Blajul. Totodată, el şi l-a apropiat pe Nicolae Mihu, un 

sacagiu care era o sursă inepuizabilă de poveşti, basme 

şi snoave, pe placul lui Eminescu. Din 1866 până în 

1869, poetul pribegeşte pe traseul Cernă-

uţi-Blaj-Sibiu-Giurgiu-Bucureşti. În 1868, revine în 

Transilvania, ca sufleur în trupa lui Mihail Pascaly, 

aflată în turneu. 

Apoi, la 19 ani, (1869) pleacă să studieze la Vi-

ena, urmează în 1872 Berlinul, de unde se întoarce la 

Iaşi, în 1874, ocupând diferite funcţii, ca din 1877 să 

se stabilească la Bucureşti şi să lucreze până în 1883, 

ca redactor mai întâi, apoi ca redactor-şef, la „Tim-

pul”. 

 

În loc de concluzii 
Dacă e să tragem linia, pentru „hoinarul” Mihai 

Eminescu, anul 1866 este unul al primelor manifestări 

ale elanurilor sale creatoare, ale entuziasmului său 

auctorial, an al debutului, al câştigării încrederii în 

scrisul său, al primei manifestări a nevoii sale de a cu-

noaşte lumea românească la ea acasă, în specificitatea 

transilvană. 

Nevoia elucidării traseului vine din dorinţa de a 

umple un gol într-o perioadă decisivă pentru poet, una 

care deschide un drum pe care-l va urma, învingând 

neajunsuri, privaţiuni, dar mereu atent la ceea ce se în-

tâmplă în jurul lui, nu doar ca poet, ci şi ca redutabil 

jurnalist. 

E legitimă dorinţa de a cerceta traseele biografi-

ce ale poetului, pentru că, cu siguranţă, acestea i-au in-

fluenţat în mod decisiv atitudinea lui faţă de valorile 

româneşti, i-au format percepţii şi convingeri în pri-

vinţa unor realităţi. Totodată, trecerile lui prin diverse 

locuri au lăsat urme, chiar şi în anii de adolescent, 

despre care s-au scris istorii, mai mult sau mai puţin, 

imaginare. 

Acum, la 150 de ani de la trecerea lui Eminescu 

prin Blaj, recitind articolele gazetarului Eminescu, de 

un vizionarism năucitor, avem şi mai acut sentimentul 

că Eminescu e contemporanul nostru. 

 

Nicolae BĂCIUŢ 
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150 de ani de la trecerea Eminescului prin Tg.Mureş-Târnăveni-Blaj 
 

DE CITESC A TALE VERSURI 
 
De citesc a tale versuri mă-nfior cătând cu gândul 

Spre Măritul, care-ncuget ţi-a turnat dumnezeire 

Şi-n cuvânt ţi-a pus simţire, iar cel suflet miruindu-l 

La ‟nălţat peste a noastre, să se facă nemurire. 

 

Tu, în slova-ţi mângâiată pus-ai jalea şi cu dorul 

Şi iubirea să ne urce spre cerescul cel divin, 

Nerăbdarea tinereţii, mări de lacrimi, şi fiorul  

Ce să-mbete-a noastre inimi, ca pocalele cu vin. 

 

Mai apoi, în nopţi cu lună ne-ai purtat prin universuri 

Să ne-arăţi nemărginirea lumilor de-acol‟ de sus, 

Cum genuni ce nasc luceferi, înlăuntrul unor versuri 

Tăinuiesc iubiri măreţe, petrecute în ascuns. 

 

Iar pe lacul plin de nuferi tremurând în unduire 

Sub ascunsul unui nour, pe o noapte înstelată, 

La o tânără codană îndulcită cu iubire 

I-ai vândut un roi de stele, pentr-o gură sărutată. 

 

Când în codrul de aramă ţi-ai ascuns copilăria 

În poiana înflorată sub o buză de izvor, 

Ai ştiut că vine-o vreme când te-ncearcă nostalgia 

Şi-ntr-o lacrimă vei stinge fierbinţeala unui dor. 

 

În scurtimea vieţii tale moşii ţi i-ai pus în ramă 

Ca aminte să-ţi aducă de măririle trecute, 

Când pe domnul şi prostimea îi dureau aceeaşi rană 

Şi-mpreună sângerat-au în onoare şi virtute. 

 

Când te-ai dus din astă lume în vecia ta cerească 

Domnul te-a aprins Luceafăr sus pe boltă-n nemurire, 

Iar în urmă ta lăsat-ai, din ce-a limbă românească, 

Mierea dulcilor cuvinte, să se facă nepieire. 

 

Când citesc a tale versuri, bobi de lacrimi de pe geană 

Cad pe sufletu-mi ce încă se-ndulceşte cu-al tău vers,  

Şi atunci te văd cu gându-mi ca pe-un sfânt fără prihană 

Ce-nsfinţeşte a sa urmă, colindând prin univers. 

 
 

LUI EMINESCU 
 

Când moare clipa zile cuprinsă-ntr-un fior, 

Când tremur plopi-n frunze stârniţi de-un vânt uşor, 

Cu mierea din cuvinte ce-ar stâmpăra şi-o rană, 

Vecernii tu coboară pe obosita seară. 

 

Pe cei cu drag în suflet cuprinde-i cu iubire 

Şi-n „nălţătoare vise mi-i urcă peste fire, 

Speranţa viu le-o ardă dorinţele în şoapte, 

Topeaşcă-mi-i ca ceara în ruga lor din noapte. 

 

Că tu îmi ştii mai bine, cum nu ştiu mulţi în lume, 

Ce-i rugul din iubire şi-a chinului genune, 

Ce-nseamnă-ombrăţişare, arsura din sărut, 

Şi mii de înţelesuri când mi-e cuvântul mut. 

 

Smeritul şi curatul de fată ne-ntinată, 

Căldura din iubirea ce ea şi-ar da-o toată, 

Plăcerea mângâiată şi ruga visătoare 

Şi lacrima-ndurării ascunsă în iertare. 

 

Şi dorul plâns în doină de-un suflet pătimit 

Şi-al mamei chip-icoană pe-altare însfinţit 

Şi neamul din ţărână la ceruri ridicat, 

Strămoşul din Columnă în piatră înstelat. 

 

Să nu uităm că toate-s sămânţă de lumesc, 

Că din iubiri şi patimi a noastre vieţi îmi cresc, 

Pe cei urcaţi la ceruri tu fă-mi-i veşnicie 

Ca-l nostru gând perpetuum, mereu la ei să-mi fie. 

*** 

Acum te du-n rotire spre cerurile „nalte, 

Luceafăr fii pe boltă în miez adânc de noapte, 

Iar din celeste spaţii ne ţine-n ocrotire 

Şi peste noi revarsă speranţe şi iubire. 

 

Noi încă te vom ţine icoană pusă-n ramă, 

Un gând ce lăcrima-va în clipele de taină 

Şi-n candelă de suflet, tu muc de nemurire, 

Vei licări cât vremuri s-or face amintire. 

 

CÂNTEC LUI EMINESC 
 

Ne-ai învăţat cuvântul ne fie înviere 

Şi moştenita limbă un fagure de miere, 

Să nu-nşelăm speranţa ce încă ne-a fost dată, 

Să ardem în iubirea bobocului de fată. 

 

Din vis făcut-ai aripi să poată muritorul 

Să urece-n nefiinţă, să ia din tine zborul, 

Plecând spre zări deschise şi large infinituri, 

Să se-ntrupeze încă-n, nepieritoare mituri. 

 

Să guste din plăcerea puterilor divine, 

Să-mi fie călătorul prin lumile străine, 

Să ţină soarta lumii în mâna-i tremurândă, 

Să scurme taina vieţii din mintea lui flămândă. 

 

Ne-ai dat apoi Luceafăr să-nfiorăm iubirea 

Si-n căile celeste să ne aflăm menirea, 

Si vârsta cea de aur cu inima curată, 

Şi-ntorsul în pruncia fiinţei nepătată. 

 

Pădurea fermecată cu lacul de cleştar, 

Şi-n nopţi sub clar de lună iubirile de jar, 

Şi lebăda pe ape ducând a noastre vise 

Prin căile luminii din ceruri necuprinse. 

 

Tu ne-ai lăsat icoane ce-or atârna la grindă 

Iar sufletu-ţi altare pe toţi să ne cuprindă, 

De ochiul vieţii noastre va lăcrima lumină 

Om nemuri cu tine, în veacuri ce-or să vină. 

 

Mircea Dorin ISTRATE 
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ION BIANU. RELAŢIA CU PERSONALITĂŢI ALE CULTURII ARDELENE 
 

oborât din vânjosul trunchi ţărănesc ardelean, după 

afirmaţia lui Nicolae Iorga, Ion Bianu, reputatul fi-

lolog şi bibliograf român, s-a născut în satul preoţiei lui 

Nicolae Pauleti, Făget, din judeţul 

Alba, la data de 8 septembrie 1856. 

Membru titular şi preşedinte al Aca-

demiei Române, director al Bibliote-

cii Academiei (1884-1935), câştigă pe 

bună dreptate faimă şi apreciere din 

partea tuturor. Urmărea la rându-i cu 

atenţie şi pe cei veniţi din Ardeal, în 

desăvârşirea personalităţii şi promo-

vării lor pe scara demnităţilor, acolo 

în capitala Vechiului Regat, primind 

în casa sa pe ardelenii talentaţi de fie-

care dată cu multă şi mare afecţiune. 

De Ardeal rămăsese, de altfel, legat 

toată viaţa. Tocmai de aceea nu înceta 

a atrage atenţia acestora, a ardelenilor, 

asupra necesităţii de a fi cunoscuţi de 

românii din ţara veche şi de a-i cu-

noaşte şi ei pe aceia: Bine este ca să meargă să vă vadă 
acolo şi să vă cunoască cât mai mulţi, dar trebuie să-i 
cunoaşteţi şi d-niile voastre de acolo… Căci – orice s-ar 
face – tot suntem legaţi unii de alţii, de acolo şi de aici, 
tot aici este puterea naţională în toate şi în special în ce-
le culturale. Deci trebuie să ne cunoaştem cât mai bine 
(Radu Brateş, Ion Bianu, în volumul, Ion Bianu, ctitor 
al Bibliotecii Academiei Române, Editura Astra, Blaj, 

2015, ediţie îngrijită de Ion Buzaşi şi Silvia Pop, pag. 

117). Aşadar, ataşamentul faţă de Ardeal nu i-a întune-

cat judecata lucidă, realismul şi obiectivitatea.  

  

Din şirul acestora, al celor ajunşi în capitala Ve-

chiului Regat, m-aş opri pentru început la teologul blă-

jean, originar din Roşia de Secaş, Nicolae Brânzeu. 

Acesta, obţinând licenţa în teologie la Blaj în anul 1891, 

cu încuviinţarea Mitropolitului Ioan Vancea, înainte de 

a fi hirotonit, trecu Carpaţii în România, ca să-şi desă-

vârşească studiile de profesor şi pentru a putea lupta 

mai eficient pentru realizarea idealului naţional, Unirea 

cea Mare. Drept urmare, s-a înscris la Facultatea de Li-

tere şi Filozofie – specialitatea limbă latină şi istorie. 

În anul 1895 îşi ia licenţa în studii istorice cu ca-

lificativul Magna cum laude, cu unanimitate de bile al-

be. Avu ca teză Istoria Şcoalelor de la Blaj – studiu isto-
ric. Apreciată unanim, la recomandarea lui Ion Bianu, 

Academia Română i-a acordat suma necesară pentru ti-

părirea ei. Se vede că Ion Bianu purta grija tânărului 

strămutat de la Blaj. Conştient de faptul că dincolo de 

munţi el n-a avut surse suficiente de documentare şi in-

formare, şi, mai mult ca sigur, şi la recomandarea men-

torului său, se reîntoarce la Blaj ca să lărgească şi să 

aprofundeze studiul iniţial. Cu completările şi extinderi-

le pe care a găsit cu cale a le face, reuşeşte ca în anul 

1898 s-o şi tipărească la Tipografia din Sibiu, cartea 

vânzându-se degrabă în folosul Ligii Culturale.  

Cam aşa s-a născut cea 

dintâi istorie a vestitelor şcoli 

ale Blajului. Cu sprijinul ne-

mijlocit al marelui cărturar. 

Venit din Blajul sufletului 

său, Nicolae Brânzeu găseşte 

sprijin substanţial la marele 

cărturar Ion Bianu, ardeleanul 

cu faimă, recunoscut şi apre-

ciat la acea vreme în lumea 

culturală românească. Aşa, 

bunăoară, o delegaţie de fol-

clorişti români deplasându-se 

la Praga în anul 1928 la lucră-

rile primului Congres al Arte-

lor Populare îl are ca preşe-

dinte, nu întâmplător, pe Ion 

Bianu. Din delegaţie mai fă-

ceau parte Artur Gorovei, Al. Tzigara-Samurcaş, Ion 

Muşlea şi Tiberiu Brediceanu. Ion Muşlea prezintă, în 

limba franceză, studiul Icoanele pe sticlă la românii din 
Ardeal. Comunicarea a trezit mare interes şi a provocat 

multe discuţii, ea fiind publicată de Artur Gorovei în 

revista Şezătoarea, iar in extenso în volumul colectiv 

Art Populaire, la Praga. 

S-a remarcat, după cum arătam şi mai sus, între 

atâtea alte preocupări, şi prin promovarea cercetării fol-

clorului şi iniţierea celei dintâi serii de publicaţii folclo-

rice şi etnografice româneşti. El este cel ce propune 

Academiei Române un Proiect pentru alcătuirea unui 

Tesaur al literaturei populare române, potrivit căruia în-
zestrat cu prefaţa, cu bibliografia, cu textele, variantele 
şi glosarul, volumul I al Tesaurului poate constitui una 
din cele mai temeinice lucrări ştiinţifice… Îmi permit 
deci, stimaţi colegi, a propune Academiei să ia sub aus-
piciile sale iniţierea şi editarea Tesaurului literaturei 
române în marginile celor expuse şi să mă însărcineze 
cu conducerea acestei lucrări (în vol. cit., pag. 66) 

Sensibil la tot ce atingea floarea culturală a săte-
nilor, cum numea el folclorul, dar şi pătruns de dragos-

tea pentru ţinutul natal al Târnavelor, încuviinţează 

crearea Arhivei de Folclor la Cluj la cererea lui Ion 

Muşlea în anul 1930. Aceasta, în urma unei călătorii de 

documentare la vechile arhive folclorice din ţările nor-

dice. Scopul creării Arhivei era culegerea sistematică a 

folclorului prin chestionare şi specialişti trimişi pe teren 

şi publicarea lor în Anuarul Arhivei de folclor. Sunt pu-

blicate astfel monografii şi studii legate de istoria fol-

clorului şi folcloristicii româneşti: Academia Română şi 
folclorul, Ion Bianu şi folclorul, Ovid Densusianu, fol-

C 
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clorist, Cercetări folclorice în Ţara Oaşului (în cele 7 

volume din perioada 1930-1945). 
Venise la Cluj pentru a-l cunoaşte mai de aproa-

pe pe Muşlea. Nu reuşeşte s-o facă după cum şi-ar fi 

dorit, D Gusti deranjându-le întâlnirea. Îl felicită pentru 

lucrarea Viaţa şi opera doctorului Vasilie Popp, pentru 

reuşita de a scoate în evidenţă meritele lui ca bibliograf 

şi folclorist. Laudă Anuarul Arhivei de folclor apreci-

ind-o drept o lucrare bine îndrumată, un model de pu-
blicaţie folcloristică românească ce aduce un real folos 
acestei ramure ştiinţifice a noastre. 

Începe o corespondenţă între cei doi, însumând 

circa 20 de scrisori. În două dintre ele îi cere ca atunci 

când va scrie articolul Academia Română şi folclorul să 

nu uite de vechea culegere din Roşia de Secaş a lui Ni-

colae Pauleti. 

În anul 1934 urma să se desfăşoare la Făget, pe 

10 iunie, Adunarea Despărţământului Astra, prilej cu 

care îl roagă pe Muşlea să ia parte la manifestare, la ca-

re vor lua parte oameni din câteva sate, el nemaifiind în 

stare. Cum nici el nu poate să meargă îl roagă pe Ion 

Mărcuş, secretarul Arhivei, să facă o culegere temeinică 

în satele indicate (Făget, Crăciunel, Tăuni, Chesler, 

Lunca, Lodroman), o unitate etno-folclorică şi lingvisti-

că de seamă. Ar fi bine să mergi şi dumneata să vezi şi 
să auzi graiul, cântecul, portul acelei grupe de români 
adunate în acele fundături de pârae – îi scria la acea 

vreme. Vezi, la Blaj era o veche tradiţie (Pauleti, 1838) 
din care a ieşit culegerea lui Jarnik Urban şi Andrei 
Bârseanu. Aşa să faceţi şi voi şi aşa va fi bine şi cu rost. 
Salutări şi binecuvântări bătrâneşti! 

Ceea ce Ion Bianu o fi aflat şi reţinut despre Ni-

colae Pauleti din anii de şcoală la Blaj, dar şi în cei ai 

scurtei sale preoţii în satul său, el sfârşindu-se mult prea 

devreme, la doar 32 de ani, cu puţin înaintea venirii sale 

pe lume, în 1848, se prea poate ca ele să fi ajuns la ne-

potul Nicolae (Comşa) şi de aici la Ioan Muşlea, care 

le-a valorificat în Studiul introductiv la Cântările şi stri-
găturile româneşti culese de Nicolae Pauleti din Roşia 

în 1838 şi date la lumină într-o ediţie îngrijită de el, în 

1962, după ce descinsese la Roşia spre a se informa 

asupra a ceea ce încă se mai păstra după mai bine de o 

sută de ani. Informatorii aleşi erau pe atunci între cei 

mai buni cunoscători ai cântecului şi strigăturii populare 

ale locului: un dascăl bătrân (Ioan Damian), un cântăreţ 

de strană (Gligor Barboş), o femeie în vârstă (Ana 

Dendiu – Brotoaie) şi alta mai tânără (Mariţi Oltean a lu 

Doaiba). Aşa a realizat o ediţie critică de referinţă, 

comparând piesele lui Pauleti întâlnite în teren cu cele 

din alte culegeri în variante identice sau apropiate (I.C. 

Bibicescu, Poezii populare din Transilvania, Vasile Bo-

loga, Poezii populare din Ardeal, A.C. Domşa, Doine şi 
hore de pe Secaş, Al. Lupeanu-Melin De pe Secaş, Ion 

Mărcuş, Folclor din Jud. Târnava Mică, G. Dem. Teo-

dorescu, Poesii populare române, Alexiu Viciu, Poesii 
poporale din Ardeal ş.a. 

Un mare dar de la D-zeu este acea calitate a 
neamului nostru care este înţelepciunea, cumpătul. 
Acest cumpăt şi această înţelepciune s-au manifestat în-
totdeauna atât în dezvoltarea noastră culturală şi literară, 
cât şi în cea politică, spunea el în anul 1902.  

Prin ceea ce a realizat – rândurile de faţă 

oprindu-se doar la o mică parte a activităţii sale – a do-

vedit-o din plin, încât, pe bună dreptate, Sextil Puşcariu 

îl considera un exemplar desprins din marea rezervă de 
inteligenţe sclipitoare şi suflete alese a satului românesc 
(în vol. cit., pag. 118). 

 

Ioan POPA 

 
 

GEORGE BARIŢIU. CONTRIBUŢII LA BIOGRAFIA SCRIITORILOR 

PAŞOPTIŞTI 
 

el mai de seamă destinatar al corespondenţei lui 

Timotei Cipariu, George Bariţiu (1812-1893) 

întemeietorul presei româneşti din Transilvania este 

şi autorul unor contribuţii biografice la cunoaşterea 

activităţii unor colegi de generaţie paşoptistă pe care 

i-a cunoscut sau cu care s-a aflat în dialog epistolar. 

A fost un cărturar şi revoluţionar paşoptist român, în-

temeietorul presei româneşti din Transilvania, mem-

bru fondator şi apoi, în 1893, preşedinte al Academi-

ei Române, o încununare a peste 40 de ani de activi-

tate în slujba dezvoltării ştiinţei şi culturii. De-a lun-

gul activităţii sale, este autorul a numeroase lucrări 

cu însemnătate deosebită pentru istoria Transilvaniei. 

Cea mai importantă lucrare a lui George Bariţ a apă-

rut în trei volume la Sibiu, între 1889-1891 şi se inti-

tulează „Părţi alese din Istoria Transilvaniei pre două 
sute de ani în urmă”.  

S-a născut în anul 1812 în comuna Jucul de 

Jos, judeţul Cluj. După studiile elementare urmează 

liceul la Cluj şi Blaj unde în 1835 absolvă şi Teolo-

gia. A funcţionat un an 1835- 1836 ca profesor la 

Blaj. În vara anului 1836 a plecat la Braşov ca profe-

sor, dar mai ales ca ziarist întemeind „Gazeta de 

Transilvania”, 1838, cu suplimentul său literar; „Foa-

ie pentru minte, inimă şi literatură”. La Sibiu înteme-

iază alte două publicaţii importante: „Transilvania” 

(1868) şi „Observatorul” (1870).  

C 
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Pe lângă scrierile sale principale, Părţi alese 
din istoria Transilvaniei pe 200 de ani în urmă (3. 

vol.), Sibiu, 1889-1890-1891, Istoria regimentului al 
doilea românesc grăniţer transilvan, Braşov, 1874, 

George Bariţiu a publicat în ziarele şi revistele pe ca-

re le-a redactat o serie de articole de 

istorie literară, ceea ce îl îndreptăţeş-

te pe Marin Bucur să-l prezinte în Is-
toriografia literară românească la ca-

pitolul „Un afluent timpuriu al isto-

riei literare: gazetaria”. 

George Bariţiu este primul bi-

ograf al lui Andrei Mureşanu. La 16 

ani după moartea lui Andrei Mureşa-

nu, George Bariţiu publică în „Ob-

servatorul” (Sibiu, 1879), în mai 

multe numere un serial pe care îl inti-

tulează „Material pentru biografia lui 

Andrei Mureşanu”. A scris acest 

lung articol şi dintr-un sentiment de 

datorie prietenească faţă de tovarăşul său de idealuri 

şi de gazetărie braşoveană, dar şi pentru că începuseră 

să circule tot felul de erori cu privire la biografia poe-

tului. Or, George Bariţiu îl cunoştea cel mai bine din-

tre contemporanii săi şi se pare că a avut de gând să 

scrie chiar şi o monografie despre poetul deşteptării 

noastre naţionale, dacă timpul şi multele sale îndato-

riri sociale, politice şi culturale i-ar fi îngăduit. Se cu-

noşteau din anii de şcoală de la Blaj din deceniul pa-

tru al secolului al XIX-lea, când pentru puţin timp 

George Bariţiu a fost şi profesor la liceul blăjean. Sta-

bilit la Braşov în 1836 şi având nevoie de colaborator 

se gândeşte să-l recruteze dintre teologii Blajului, ezi-

tând la început între Andrei Mureşanu şi Demetru 

Lodai. Îi cere sfatul lui Timotei Cipariu cu care se află 

în corespondenţă. Lucru curios, învăţatul blăjean îl 

recomandă pe cel de-al doilea, dar Bariţiu îl preferă 

pe Andrei Mureşanu, care ajunge astfel profesor şi 

gazetar la Braşov, perioada 1830- 1850 fiind cea mai 

rodnică din viaţa lui. George Bariţiu este îndrumăto-

rul său literar, legăturile de prietenie se întăresc prin 

faptul că devine în anul 1842 şi naşul de cununie al 

poetului care s-a căsătorit cu Susana Greceanu, fata 

preotului ortodox din Şcheii Braşovului. Colaborarea 

lor încetează în 1850, când Andrei Mureşanu ocupă 

postul de translator gubernial la Sibiu.  

Materialul biografic pe care ni-l oferă George 

Bariţiu este, fără îndoială, preţios. Foarte bune pagini 

sunt cele despre anii de şcoală la Blaj, pe care George 

Bariţiu le evocă cu un condei autobiografic. Impresi-

onante sunt detaliile despre ultimii ani din viaţa lui 

Andrei Mureşanu, revenirea la Braşov între anii 

1861-1863, ani caracterizaţi de o întristătoare „muie-

re a creierilor” celui care a îmbărbătat pe revoluţiona-

rii români în urmă cu cincisprezece ani. 

Discutabile sunt însă câteva aprecieri ale lui 

George Bariţiu despre această perioadă. Este foarte 

suspectă insistenţa cu care Bariţiu vrea să convingă 

posteritatea că relaţiile dintre el şi 

Andrei Mureşanu au rămas la fel de 

afectuoase şi cordiale şi între anii 

1850 – 1861. Dar, scrisorile văduvei 

poetului lasă să se înţeleagă o anumi-

tă răceală între cei doi.1 De aseme-

nea, este puţin probabil că mitropoli-

tul blăjean Alexandru Sterca Şuluţiu 

l-ar fi iubit foarte mult, de vreme ce 

s-a publicat o scrisoare prin care-l 

mustră pe Andrei Mureşanu care-i 

cerea îngăduinţa să-şi boteze copiii în 

confesiunea ortodoxă, se pare la stă-

ruinţele soţiei. Dincolo, însă, de aces-

te lucruri discutabile, „materialul” 

oferit de Bariţiu biografilor a fost fundamentul tutu-

ror monografiilor dedicate poetului de la cea a lui 

Valeriu Branişte (prima teză de doctorat despre An-

drei Mureşanu) şi Ioan Raţiu, profesorul blăjean, şi 

până la cele mai recente semnate de Ion Buzaşi, Teo-

dor Tanco, Aurel Rău şi Vasile Olteanu.  

În Istoriografia literară românească, Marin Bu-

cur are câteva consideraţii juste despre acest Material 
pentru biografia lui Andrei Murăşanu, care „venea ca 

un act de dreptate pentru care posteritatea abia atunci 

începea să fie. Sunt texte tot atât de reuşite ca litera-

tură cât şi ca istorie literară. Poetul imnului revoluţi-

onar de la 1848 şi de mai târziu nu venea din cine ştie 

ce vremuri. Lui George Bariţ, Andrei Mureşanu îi fu-

sese prieten, încât a putut furniza date absolut noi 

despre el. Schiţa biografică a lui Bariţ este plină de 

confesiuni intime, de precizări ce privesc lumea şi 

familia poetului deşteptării noastre.”2 De-a lungul în-

tregii sale activităţi, a fost un fervent militant pentru 

emanciparea naţională a românilor din monarhia 

habsburgică, cu o vocaţie de întemeietor lăsând pos-

terităţii o bogată operă pusă în slujba făuririi conştiin-

ţei, demnităţii şi unităţii naţionale. 

Prof. Alina -Maria DULĂU 

                                                 
1 Adresându-se lui Ioachim Mureşianu (1823- 1903), nepot de frate al 

profesorului şi publicistului Iacob Mureşianu, văduva poetului scrie, în 

1864, la un an de la moartea poetului :” Lucruri importante prin Bra-

şov de care te-aş putea încunoştinţa nu se află. Tot ce e mai de însem-

nat e că Domnul regalist George Bariţ absentează de la Dieta ţării din 

cauză că poartă corespondenţa cu una femeie (adică cu mine). Cred că 

Aurel Mureşianu îţi va împărtăşi lucrul mai cu de-amăruntul” (v. Ion 

Buzaşi, Andrei Mureşanu, Poetul Revoluţiei de la 1848, Alba-Iulia, 

Editura Altip, 2003, p. 78) 
2 Marin Bucur, Istoriografia literară românească, De la origini 

până la G. Călinescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p. 60. 
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ANIVERSĂRI 
 

EMINESCU – FLOARE DE BLAJ, FLOARE DE ASTRA 
 

ricât nu vor să recunoască unii, trecând pre-

cum aripa molcomă peste biografia blăjea-

nă a adolescentului plecat de sub pleoapele mo-

rale ale lui Aron Pumnul, marele patriot al Lim-

bii Române, le reamintim că paşii lui Eminescu 

presăraţi deopotrivă pe caldarâmul florilor de 

tei, pe culoarele benefice ale primei Şcoli de 

Obşte, sub tâmpla de catedrale ale credinţei, la 

confluenţa Târnavelor odihnindu-şi chipul în 

respiraţia Şcolii Ardelene, în libertatea ştrangu-

lată a Câmpului Libertăţii, în umbrele dealurilor 

prelinse pe asfinţit ca o mireasmă a palmei ţăra-

nului, au fost şi au rămas primele lecţii de patri-

otism sub amprentele strălucitoare ale Blajului, 

Mica Romă, felul cu totul nou de-a simţi biogra-

fia unui popor, travaliul graiului românesc. Aici 

a simţit nevoia să recupereze întrebările, îndem-

nurile, visurile, speranţa profesorului său, să le 

coboare în sânge adânc până la Doină şi Dor, 

până la cântecele de leagăn ale jertfei unei naţii. 

Aici a simţit cu ochii deschişi ai minţii necesita-

tea primordialei întrebări: „Ce-ţi doresc eu ţie, 

dulce Românie?”, dar şi răspunsul înferbintatei 

vârste, ce avea să-i prelungească Fiinţa în râu şi 

ram, ca un buchet de merinde. Aici l-a „curen-

tat” numele sfânt al ASTREI, punându-l pe 

drumul desfundat spre Alba Iulia, la Adunarea 

generală a ASTREI, în care se întâlneau cariati-

de ale culturii şi înţelepciunii, dorinţa de-a fi o 

ţară liberă şi prosperă, recunoscută în Europa! 

Alba Iulia i-a întărit dorul de-a cunoaşte, de-a 

aprofunda biografia poporului român, de-a scu-

tura Limba Română de neghină, slobozindu-i 

trilul de comoară. Blajul şi Alba Iulia devenise-

ră iarăşi respiraţia lucidităţii sale, grădina cu 

fermecate fructe şi lacrimi. De fapt, s-au scurs 

de-atunci 150 de ani, atât de repede, precum do-

inirea Fluierului Iancului peste rănile istoriei, 

precum răzbunarea lancei lui Horea pe un Deal 

bezmetic al Furcilor, precum paşii de neam al 

Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, precum 

sentimentul fără seamăn al lui „Deşteaptă-te, 

române”. Sunt 150 de ani de Eminescu pe plaiu-

rile blăjene-albaiuliene şi timpul are mereu răb-

darea unei credincioase plecăciuni în faţa celui 

care a devenit cristalul dintre cristalele fermecă-

toare! Facem parte dintre cei care-i poartă în 

inimă Rugăciune, nod la batista sângelui cu gust 

de rozariu, astâmpăr de fruct al Limbii Române. 

A reaminti, a retrăi paşii lui Eminescu pe fron-

tispiciul Blajului, al Albei Iulia, nu este doar o 

lecţie de recapitulare, ci însăşi rotaţia anotimpu-

rilor mereu şi mereu cu nume de Ţară! 

La 150 de ani veniţi şi sărutaţi mâna Lim-
bii Române, cu mirosul ei de tei şi busuioc, de 
codri de aramă şi foşnetul mării ca un culoar al 
timpului şi nu veţi fi surprinşi că ea are chipul 
lui Eminescu. 

Dintre muritori, 

Ion MĂRGINEANU 
 

GRUPUL INSTRUMENTAL „CRESCENDO” – CONCERT ANIVERSAR 

„PROF. AUREL CISTEIAN – 90 DE ANI” 
 

rupul instrumental „Crescendo”, de la Co-

legiul Naţional „Inochentie Micu Clain”, 

Blaj, s-a remarcat în suita de evenimente cultu-

rale organizate în cadrul „Sărbătorii Libertăţii” 

prin Concertul aniversar „Prof. Aurel Cisteian – 

90 de ani”, care a avut loc sâmbătă, 14 mai 

2016, la Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” din 

Blaj.  

Aurel Cisteian (1926-1998) a fost profesor 

de muzică (grad didactic I) şi dirijor la Şcoala 

Pedagogică „Gheorghe Şincai” din Blaj şi a des-

făşurat o prestigioasă activitate culturală ca diri-

jor al corului Casei de Cultură din Blaj şi al 

formaţiunilor artistice ale liceului pedagogic. 

Este compozitorul unor piese corale originale şi 

a obţinut numeroase distincţii în urma spectaco-

lelor oferite la nivel interjudeţean şi naţional, 

munca sa reflectându-se şi în numărul mare de 

elevi care au îmbrăţişat cariera de profesor de 

muzică, dar şi în faptul că, 10 cântece din cule-

gerea sa, „Bună ziua, grădiniţă!”, au fost oferite 

tuturor liceelor pedagogice din ţară, cu ocazia 

Consfătuirii Naţionale de la Craiova. 

Concertul a fost realizat sub atenta obser-

vaţie a domnului profesor – dirijor, Adrian So-

lomon, cu sprijinul Primăriei Municipiului Blaj 

O 

G 
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şi al conducerii şcolii prin director prof. Ioan 

Tomoiagă şi director adjunct prof. Rodica 

Jeican. Printre invitaţii speciali s-au aflat Aurel 

Cisteian, fiul celui omagiat şi doamna inspector 

general, prof. Marcela Dărămuş, care au trăit 

alături de numeroase cadre didactice, părinţi şi 

elevi, la unison, o emoţie puternică transmisă 

prin intermediul muzicii. 

Elevii au interpretat, alături de soliste din 

clasele primare şi gimnaziale, piese destinate 

preşcolarilor şi adolescenţilor, a căror muzică 

este compoziţia domnului profesor Aurel 

Cisteian, aducându-i, astfel, un omagiu pentru 

ceea ce a fost şi ceea ce este încă prin moşteni-

rea lăsată Şcolilor Blajului. De asemenea, in-

strumentiştii, alături de solistele din clasele de 

liceu, au dat viaţă şi unor piese din repertoriul 

grupului „Crescendo”, sala răsunând de aplau-

zele publicului. 

Una dintre invitatele serii, doamna profe-

soară Mirela Surugiu, fostă absolventă a Liceu-

lui Pedagogic „Gheorghe Şincai” din Blaj, a 

oferit un moment emoţionant, în care, prin ar-

monii sufleteşti şi muzicale peste timp, a pre-

zentat, din amintirile personale, o mică parte din 

ceea ce a fost Aurel Cisteian, apoi a susţinut un 

moment solo interpretând la vioară piesa „Ave 

Maria!”. 

Farmecul muzical a fost completat şi de 

alţi invitaţi, elevi ai Colegiului Naţional „Ino-

chentie Micu Clain”, Ioana Mărginean şi Cora-

lia Costea, două voci puternice şi încântătoare, 

din care au răsunat armonios piese din folclorul 

românesc şi Daniel Perganczi, un foarte talentat 

instrumentist, care a oferit „glas” contempora-

nului, interpretând o melodie din repertoriu stră-

in la chitară electrică. Atmosfera de excepţie a 

fost întreţinută, pe tot parcursul serii, de Veroni-

ca Isailă care, prin ţinută, carismă şi sensibilita-

tea prezentării, a contribuit la reuşita spectacolu-

lui. 

Avem convingerea că toţi cei din sală au 

rămas cu sentimente frumoase la finalul concer-

tului oferit în cinstea profesorului Aurel 

Cisteian, un dascăl model, care şi-a dedicat în-

treaga viaţă muzicii, îndrumând elevii spre 

această minunată artă. 

Purtător de cuvânt al Colegiului, 

Prof. dr. Claudia OANCEA-RAICA 
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POEZIE 
 

DINTRE CRISTALE – EMINESCU 
Vrei să-l vezi pe Eminescu? 
Foarte simplu! la micul dejun 
cu florile de tei 
Multiplică-l codrilor de aramă: 
Plopilor fără soţ. 
Vrei să-l simţi şi mai adânc pe  
Eminescu? Învaţă de pe rost 
 „Ce-ţi doresc eu Ţie, dulce Românie!”, 
pune-o în „Scrisori” învelită în 
 „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”  
fermecat de felul în care cresc aripi 
de „Luceafăr” „,Icoană şi privaz”. 
Vrei să-l auzi pe Mihai Eminescu? 
Găzduieşte vânturile, valurile şi 
explică-le „Mai am un singur dor” 
purtat în lume de floarea-albastră. 
Dacă vrei să-l vezi pe Eminescu nemuritor 
Lasă-ţi inima să vorbească în Limba Română 
Ea. Fiica eternităţii sufletului – 
Şi dacă vrei să fii ca Eminescu n-ai 
să poţi fi!  
Închide-te în aceiaşi oglindă cu  
chipul lui şi visaţi împreună – 
 „Îngeri de pază” ai Dumnezeirii, 
Aprinzând mereu „candelă iubirii  
pe pământ”. 

Ion MĂRGINEANU 
 
 

DE EMINESCU 
Astăzi ar trebui 
ca toţi oamenii învrăjbiţi 
să-şi ceară iertare, 
oferindu-şi în semn de împăcare 
 „POEZII” de Mihai Eminescu 
iar îndrăgostiţii 
să-şi treacă toată ziua 
împreună, 
aşa cum a visat el, 
de atâtea ori 
să i se întâmple!  
Şi pentru a putea sesiza 
mijirea Luceafărului 
retras în lacrima neîncepută, 
când se va pune 
de înserare 
la flacăra lumânărilor 
să tăcem 
numai 
despre  
EL!  

Maria D’ALBA 

POEME DE DIMINEAŢĂ 
Un lan de maci,  
dansatoare senzuale de flamenco, 
şi muguri de pâine,  
un şal de grâu primăvăratic, 
sărbătoresc viaţa în luna plină. 
  
Zăpada îngerului s-a ridicat  
până la catul geamului, 
în tinda sufletului  
zorii se apleacă spice de lumină. 
  
Ce potop, Doamne în cireşi, 
parcă ninge-n mine cu cascade! 
  
Fân cu miros de stele coapte, 
e vara-n floare, sub ţigle e cald 
şi picuri de ploaie se lovesc de acoperiş, 
tâmpla-i fierbinte – 
clopot divin. 
  
Am strâns între palme bobocul zvâcnind, 
ne-am unit aripile 
şi am primit botezul. 
  
Ruină în sufletul pustiit 
de opulenţă. 
  
Grijile întinse la soare 
ca să le usuce suflul divin. 
  
Stau aplecat  
şi ascult simfonia dimineţii, 
o lacrimă divină a alunecat 
pe obrazul ierbii. 
  
Ţi-ai aşezat inima în palmele mele 
şi a dat în floare 
potopindu-ne. 
  
M-a rănit zborul tău 
când nu ţi-au mai încăput aripile  
în sufletul meu. 
  
La ceasul întâi al dimineţii 
lumina s-a fărâmat în cioburi vii, 
oglindă vrăjită. 
  
Cântecul greierilor 
ne-a însoţit în noapte 
până când luna s-a aprins candelă. 
  
Clopotul din satul natal 
cântă acorduri din sufletul meu. 
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Pe perna moale de acasă 
pot dormi liniştit 
ca nisipul în mare. 
  
Discernătorul în viaţă 
nu este totdeauna bătrân. 
  
Cântecul trestiei lângă lac 
împrumută ceva din  
harfa lui David. 
  
Rodul e dulce 
când muşcăm din acelaşi fruct. 
  
Simbria deplină 
este aceea când  
mulţumirea îţi umple buzunarele. 
  
În tăcere 
m-am aşezat în fagure 
ca să simt dulceaţa începutului. 
  
După ce ai intrat în sufletul meu 
tot ceea ce am atins  
s-a transformat în aur. 
  
Cu picioarele goale dimineaţa 
păşesc pe iarba moale înrourată 
şi sunt rege. 
  
Cireşi căzuţi în floare 
mi-au împodobit  
grădina inimii. 
  
Un porumbel alb mi s-a aşezat pe umăr – 
Bunavestire. 
  
Albinele gustă 
prima mană a primăverii. 
  
Între coaste ai ascunsă clipa – 
pasăre în colivie. 
  
Un dar este mai mare 
când este împărţit cu prietenii 
întru frumos. 
  
Coloanele de care te sprijini 
au susţinut civilizaţii. 
  
Obloanele să nu le închizi 
niciodată în faţa prietenilor tăi. 
  
Gândul este o săgetă periculoasă 
dacă arcul e prea încordat. 

  
În mine dacă sapi 
găseşti aur 
în mine dacă sapi. 
  
Privighetoarea şi trandafirul 
sunt un singur poem. 
  
Înlănţuit să fii 
doar de năvodul dragostei. 
  
Când ai un toiag şi nu ştii 
să te sprijini în el 
îl ai degeaba. 
  
Lebedele de cristal  
îşi ţineau gâtul întins, graţioase 
pândind cum se spărgea cuvântul 
şi devenea floare. 
  
O cascadă de cerneală,  
părul tău negru 
în cântecul dimineţii, 
brazdă aristocrată. 
  
Traistă cu vise, 
în casa bunicilor. 
  
Glasul sublim al viorii, 
ţipătul marmotei 
sub Şaua Bucurei.  
  
Pe luciul lacului Zănoaga  
ţi-am scris un poem, 
l-ai salvat în respiraţia ta. 
  
Un şuvoi de cerneală era părul tău, 
mă prindeam în el  
ca într-o pădure deasă de molid. 
  
La Tăul dintre Brazi  
m-a aşteptat Dumnezeu cu masa pusă, 
în ochiul glaciar. 
  
Parângul Mic în văpaie, 
bujori de munte rugându-se sub cer 
în respiraţie divină. 
  
Mâna bunicii  
sculptură-n amintire – 
cules de suflet. 
  
Biserica  
spoită în varul cireşilor – 
rugăciune.  

LÖRINCZI Francisc-Mihai 
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DE SENECTUTE* 
 

SOCRATICA
*
 

Stau în genunchi c-o floare-n mână, 

De-un secol ca de-o săptămână, 

A patimilor? A luminii? 

Ca-n mări se sfâșie rechini 

Păcatelor neîmpăcate. 

De sânge-s gândurile toate. 

Rănile, vin să-mi ceară pace, 

Cu mine însumi să mă-mpace. 

De le primesc, cum sunt perfide, 

C-o poftă nouă m-ar ucide. 

Vor zice, poate, că m-ajută 

Ca pe Socrate bând cucută. 

Poate așa e mult mai bine 

Să nu-mi fac neamul de rușine 

Scris să rămână totdeauna: 

Doar adevărul, nu minciuna 

 

PLOI CU SOARE 
Nu te teme, nu te teme, 

N-o s-ajung devreme-n foc 

Tu dai vreme peste vreme 

Şi noroc peste noroc. 

 

Tu, iubire amânată, 

Amăgită-adeseori, 

Stai și-așteaptă! Ți se-arată 

Adorata ta, spre zori. 

 

Vă luaţi cu dor de mână, 

Şi-alergaţi nebuni prin lume, 

Astfel moartea se amână, 

Nu vă știe, n-aveţi nume. 

 

Din doi munţi două izvoare, 

Un râu singur ajungând 

Fluviul ce se varsă-n mare, 

Ploi cu soare pe pământ... 

 

INSOMNIAC 
Locuit de somn n-au fost, 

Nici un straniu somnambul. 

De copil mi-au dat un rost 

Şi să nu-l trădez, să nu-l 

 

Leagăn doar în perne calde 

Şi de râzgâieli sătul, 

Îmbăiat în ape calde, 

Lenevos ca un pendul 

 

Ruginit, ce nu mai bate 

Orele la timpul lor, 

Greu l-am învăţat să-nnoate 

Şi să strige „ajutor“. 

 

N-a prea fost să se înece 

                                                 
* Din volumul cu același titlul în pregăti-
re. 

 

Navigând prin cruntul veac, 

Ce părea că nu mai trece... 

Şi-atunci cum să mă împac 

 

Când mă-ncearcă azi pe mine, 

Un bătrân insomniac? 

 

UN HAN PUSTIU 

Sosesc în mine – han pustiu– 

Oaspeţi ciudaţi, rătăcitori, 

Ce mă-ndeamnă să mai fiu 

Ca totdeauna, primitor. 

 

Se veselesc, petrec și cântă 

În limbi ce nu le înţeleg 

Şi uneori se iau la trântă 

De tremură pământu-ntreg. 

 

Nu știu de unde vin, când pleacă. 

Eu nu-i întreb. Ei nu mă-ntrebă. 

Le pare lumea mea săracă? 

Dar ei petrec, n-au nici o grabă. 

 

Mă mir că nu mă dau afară, 

Să nu primesc și alţi pribegi 

În pivniţă, setoși, coboară, 

Beţi-turtă, de-ai putea să-i legi. 

 

E iarnă... Vino, primăvară. 

Şi du-i departe,-n altă ţară! 

 

PRIVELIŞTI NOI 

Priveliști noi, halucinante, 

Apar în somn și se destramă 

În câmpuri de ciudate plante, 

Uimirilor să-mi ceară vamă. 

 

Ar vrea chiar să mă mut în ele 

Un cactus uriaș, ţepos, 

Ca noaptea să coboare stele, 

Iar cerul, ziua, mult mai jos. 

 

Parcă-s o insulă ciudată 

De mări expuse la furtuni, 

O lume neadevărată 

Unde nu poţi să mai aduni 

 

Nici amintiri și nici regrete, 

Nici chipuri dragi care-au rămas 

Numai icoane pe perete 

Şi numai lacrimi pe obraz... 

 

MĂ SIMT OEDIP 

Iscă miraje depărtarea 

Fete-Morgane, ce m-absorb 

Cerând răspunsuri la-ntrebarea 

De ce, la toate, parcă-s orb? 

 

Ori numai tu, cea de departe, 

La ochi legându-mă-ai știut 

Că de privesc în ochi la moarte 

Nu mai pot fi ca la-nceput, 

 

Când mă trezeam în vis cu tine, 

Ori chiar în braţe, ca topit... 

Mă simt Oedip printre ruine, 

Orb să alerg și pedepsit 

 

Tot căutându-te pe tine 

Printre palatele-n ruine... 

 

FANTEZII DE TOAMNĂ 

Venise toamna, hotărâtă parcă 

La mine să rămână pe vecie. 

Zadarnic, vara vrea să se întoarcă, 

Nerăbdătoare iarna să revie. 

 

Prins în vârtejul lor ca-ntr-o capcană 

Ce mi-am întins-o singur, mă tot zbat 

Să-mi trag din nou căciula pe-o 

sprânceană 

Şi cu statura fostului bărbat 

 

Să-mi pun pe umeri pelerina sură 

A toamnei care m-a adus pe lume 

Şi să pornesc din vârsta ce mă-ndură 

Pe drumul care n-are niciun nume, 

 

Să te găsesc, dacă mai pot, pe tine, 

Iubirea mea, pierduta mea iubită, 

Înalt ca un palat printre ruine 

Să fie umbra mea cu drag primită... 

 

Înfrigurat mă scutur... Şi mă rog 

Celui de Sus, de poate, să mă facă 

Din om bătrân, un tânăr astrolog 

Cu lumea mea de stele prea săracă 

 

S-ajung să rătăcesc prin cer  

de-a pururi 

Cu aripi mare de vise și de-azururi... 

 

ÎN GÂND CU FALNICA ATENĂ 

Deschid dulapul... Iarăși văd 

Un frac bătrân de-ambasador. 

Şi dau ceasornicu‟ îndărăt... 

Cu pașii mari, încrezător, 

 

Mă-ndrept spre falnica Atenă, 

Urc stânca spre Areopag 

Ca un actor bătrân pe scenă, 

În rolul care mi-a fost drag, 

 

Să nu vorbesc, să tac, s-ascult 

Cum scapără-n cuvânt Socrate, 

Încins de veșnicul tumult 

De adevăr și de dreptate... 

 

Iau fracul vechi și mă îmbrac... 

Învăţ din nou să tac, să tac... 

 Ion BRAD 
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VREDNICIA 
OMENEASCĂ 

 

Vrednicia omenească 
E de spirit luminată; 
Precum este de firească, 
Este demnă de răsplată. 
 
Omul vrednic îndrăzneşte 
Şi-şi doreşte libertate, 
Ştie pentru ce trăieşte 
Şi are identitate. 
 
Nu suportă stăpânire, 
Nici stăpân nu se doreşte; 
Este liber în gândire 
Şi în ce înfăptuieşte... 
 
Vrednicul are în fire 
Omenia-n lumini clare; 
Dreptul la desăvârşire 
Vrea să-l aibă fiecare. 
 
Dăruindu-se pe sine 
Şi altora le induce 
Speranţa că-şi pot susţine 
Singuri ritmul, ca să urce... 
 
 

RITORNELA 
SOLITUDINII 

 

Solitudinea arată 
O anume-nsingurare 
Sau o stare delicată. 
În orice împrejurare, 
Îndepărtarea de semeni, 
E şi dezumanizare. 
Ne e dat s-avem nevoie 
De semeni întreaga viaţă, 
Cu voie sau fără voie. 
Astfel, omu-n devenire 
Prin mentori îşi împlineşte 
Întreaga lui pregătire. 
Sensurile-n bucurie 
Au împlinire deplină, 
Când şi semenul le ştie. 
Când trăieşti în izolare, 
Nu poţi săvârşi iubire 
Şi acte umanitare. 
Este-n firea omenească, 
Să-şi găsească o pereche 
Şi-n tandem să vieţuiască. 

RONDEL 

ORIZONTULUI UMAN 
 

Ca orizontul să-ţi lărgeşti, 

Urcă muntele ştiinţei; 

Cu toiagul stăruinţei 

Ai şanse ca să reuşeşti. 

 

În orice stare te găseşti, 

Cu busola conştiinţei, 

Ca orizontul să-ţi lărgeşti 

Urcă muntele ştiinţei. 

 

De tinzi ca să îţi depăşeşti 

Limitele iscusinţei, 

Pe care azi le dovedeşti, 

Urcă muntele ştiinţei 

Ca orizontul să-ţi lărgeşti. 
 

 

DUCÂND GÂNDUL 
 

Ducând gându-n rătăcire, 

Vreri deşarte şi bizare, 

Nu poţi avea împlinire, 

Prin atare asumare. 

 

Peste gânduri fanteziste, 

De-ţi urmezi fidel chemarea, 

Prin dăruiri realiste, 

Ai fecundă frământarea. 

 

Pot avea perenitate 

Ideile cumpănite, 

Prin fantezie brodate 

Şi util însufleţite. 

 

Nu-ţi înfrâna fantezia 

Şi gândirea creatoare, 

Ea preschimbă reveria 

În fapte ce au valoare. 

 

Fantezia-n libertate 

Conduce la acţiune, 

O dorită-activitate, 

Ce relevă pasiune. 

 

Pasiunea întreţine  

Libertatea cugetării 

Şi-a chemării, ce menţine 

Vie râvna asumării. 
 

NESECATE IZVOARE 
 

Lumea înconjurătoare 

E izvor de înţelesuri, 

Un câmp larg de căutare 

Şi de fapte-n varii sensuri. 

 

Marea noastră-nvăţătoare, 

Natura, are izvoare, 

Nu doar pentru contemplare, 

Ci şi pentru bunăstare. 

 

Sensuri noi în devenire, 

Desluşite-n căutare, 

Sunt menite să inspire 

Vocaţia creatoare. 

 

Ferite de năruire 

Şi-n structurile intime, 

Izvoarele-au preţuire 

Azi şi în viitorime. 

 

Sunt nesecate izvoare 

Sistemele din natură; 

Spiritele creatoare 

Le dau tâlcuri în cultură. 
 

 

 

SONET DE VIAŢĂ 
 

Viaţa are dăinuire 

Prin noi generaţii, care 

Înscriu, în continuare, 

Sensuri noi în devenire. 

 

Se reia cu fiecare 

Naştere şi vieţuire, 

Într-o nouă împlinire, 

Existenţa trecătoare. 

 

Fiinţa ce trece-nscrie 

Clipa ei de referinţă, 

Înainte de vecie... 

 

Este, fiece fiinţă, 

O unică măreţie 

Şi a vieţii biruinţă. 
 

 

Leon Sorin MUNTEAN
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M-AM TREZIT 
 

Cândva m-am trezit răvăşit 

Plin de mâhnire şi tristeţe, 

Simţeam cum dimineaţa 

era şi ea obosită 

Stelele încă mai clipeau 

vag ca un foc 

care abia mai pâlpâie 

Cerul devenise o nuanţă de jar 

Mă simţeam îmbătrânit 

Deşi eram încă adolescent 

Între patru pereţi 

am lăcrimat, am tresărit 

şi-am început să lupt 

cu viaţa care e ca un front 

ce se sfârşeşte cu greu 

ca o luptă în care mereu 

se mai aud zăngănituri de arme 

Acum presimt că lupta se sfârşeşte 

Viaţa e trecere, e o clipire. Amin! 

 

 

SE LASĂ SEARA 
 

Se lasă seara peste întinsul Blajului, 

Luna parcă iese din Chereteu 

Şi se înalţă strălucind către  

stelele ce răsar, 

Crucea lui Iancu străjuie  

noaptea blăjenilor 

Care visează visele şi poemele  

lui Cipariu, 

X 

În depărtări, Dealurile Târnavelor 

Par uriaşi din poveştile nemuritoare 

luminaţi de lună şi de stele 

şi de minţile corifeilor ardeleni, 

X 

Se lasă seara peste tot Ardealul, 

Clopotele Catedralei  

îi cântă libertatea 

Blajul e putere, e veşnic, nemuritor. 

 

 

AM PUTEREA 
 

Când am văzut stelele licărind 

Am întors capul spre alinare 

Şi mi-a venit un gând 

Cum răsare Soarele din mare 

şi înroşeşte orizontul, 

Totul pare o visare, 

Minunăţii fără asemănare 

Îmi satur tăcerea 

Şi-mi înfrâng aripile gândului 

Pentru că am putere, 

Am putere să te ascult pe Tine,  

Nevăzutul 

Şi să-mi torc viaţa ca pe-un  

fir de borangic. 

 

 

E ADEVĂRAT? 
 

Vreau să mă joc cu visele 

Pustiul îmi cuprinde inima, 

Vreau să dezmierd o rază de soare 

Dar o ascunde întunericul 

 

Tare mult aş vrea să plâng  

Dar lacrimile mi-au secat, 

Mă joc cu tine în gândurile mele 

Şi te dezmierd. E adevărat? 

 

Am prins în priviri un nor stingher  

Şi înălţimea s-a speriat 

Am apucat vântul în căuşul mâinii 

Şi creştetu-mi spre cer s-a înălţat, 

 

Stau şi privesc necuprinsul 

Noaptea mi-l dezvăluie voluptoasă 

Ascult privighetorile  

în nopţile de mai, 

Acum viaţa mi se pare frumoasă. 

 

 

E MINUNAT 
 

Lumina m-a cuprins, întunericul  

s-a ascuns 

Undeva în plecarea nopţii  

şi-am salutat vesel: 

Bună dimineaţa lume! 

Bună dimineaţa viaţă! 

Bună dimineaţa satule! 

Văd că v-aţi deşteptat 

Şi îmbrăţişaţi ziua ce vine 

Râdeţi, primăvara vă iubeşte, 

Vă întinereşte cu ea, 

Vă înmiresmează  

Cu parfumul florilor. 

Cerul s-a deschis, vă surâde  

E minunat, da, e minunat 

Totul în speranţă s-a îmbrăcat. 

 

 

ÎMI AMINTESC 
 

Adeseori îmi amintesc copilăria 

Mă-mbrac în fericirea  

clipelor de atunci 

O Doamne, o Doamne  

unde-i veselia 

Şi puritatea ce era în prunci? 

 

Cei mari mi se păreau atotştiutori 

Şi zâne şi cu zmei,  

Oameni care căutau comori 

Şi-aveam încredere în toţi ai mei 

 

N-aveam curent, lumină  

ne da lampa 

Petrol se procura cu greu 

Şi nopţile de iarnă, mai lungi  

una ca şi alta 

Ne înfiorau pe toţi mereu. 

 

Azi am mai putea trăi aşa? 

Nu cred, lumea toată ar dispera! 

 

 

 

ÎMI CER SCUZE  
 
Cad împăcat, mai rar, dar cad 

Stropi de lumină însă mă mai luminează 

Sufletul însă mereu îmi oftează 

Şi lacrimile de pe obraz îmi ard, 

 

Inima mi se întristează mereu, 

Sunt un om obişnuit al pământului 

Şi cred în unicul Dumnezeu 

Care este puterea, forţa cuvântului, 

 

Cuvântul m-ajută să las ceva după mine? 

Nu ştiu. Îmi cer scuze dragă de la tine 

Care ai stat o viaţă de om lângă mine.  

 

 

MI S-AU STÂNS 
 

Mi s-au stâns iarăşi în gând 

Multe vise necuprinse 

Şi-am început rând pe rând 

Să le am în DOR cuprinse, 

Ceru-i plin de ochii tăi, 

Nu-s zăpezile întinse 

Iarna aduce bucurie 

Focurile ard încinse. 

Mi s-au strâns iarăşi speranţe 

C-o să apari în primăvară 

Dorinţa-mi vrea să te înalţe 

Să te lumineze iară 

Ca pe-o veşnică fecioară; 

Mi s-au stâns iarăşi tăceri 

Tu-n iubirea mea mai speri? 

 

Ioan RAŢIU 
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MARINARE... 
 

Pe malul pătat de prea puţine raze 

S-a abătut noiembrie 

Cu vânt de iarnă. 

Pe dig aleargă suflete atrase  

De sarea Mării, Mării Negre. 

 

Pentru el... e albastră, veşnic crista-

lină 

Ca ochii ei. 

Pescăruşii îşi apleacă suav aripile 

Peste creştetul ei. 

Ar lua-o în braţe, 

Iar alina toate amintirile 

Căci ei ştiu totul... cum a început,  

Dar şi cum s-a sfârşit. 

 

Pe acelaşi dig ars de soare 

Unde reîntoarcerile se împlântau în 

timp 

Marea a şters, dar, şi fiecare urmă cu 

lacrimile ei, 

Însă ochii pescăruşilor au păstrat 

amintirea. 

 

EXISTENŢA 
 

Problema... am fost, sunt, şi voi fi 

eu, 

Mereu într-un miez de poveste, 

Undeva, unde începutul începe cu 

sfârşitul, 

Iar glasurile tac în schimburi. 

 

Am fost cândva mai puţin de 

Ceea ce visele sau visurile puteau 

înfăţişa 

În creionarea lor stupidă,  

Dar mult mai mult de 

Ceea ce coşmarurile şi eşecurile pu-

teau concepe. 

 

În final, eram motivul perfect 

Pentru care speranţa putea trăi. 

Într-o societate prea murdară, 

Puţin de tot se reflecta 

Acea puritate a sufletelor, 

Dar în ea se reflecta 

Explozia razelor de lumină 

A fiinţei care era... 

mai mult decât o problemă. 

 

DEPARTE DE UMBRE 
 

În închipuirea de umbre, 

tovarăşe ale sufletului, 

am lăsat liber un pegasus, 

cu speranţa că poate le va ucide 

şi va rămâne el unicul tovarăş. 

 

Ele mi-au rănit înaripata înfăţişare, 

dar sângele lui le-a înecat  

într-un curcubeu, 

iar culorile le-au proiectat 

în tablouri ferecate 

de unde doar prăbuşirea  

le-ar fi eliberat. 

 

O imposibilitate, căci zburau 

strâns legat de al meu pegasus, 

iar prăbuşirea noastră 

putea fi umbrită doar de 

lumină. 

 

ETERN 
 

A păstrat un scâncet 

pentru fiecare ipostază a ei,  

a lăsat ca iubirea ei 

să-l facă să strălucească 

la fiecare amurg 

şi să-l mângâie  

la fiecare răsărit. 

Păstra lacrimile pentru a răsări 

în fiecare primăvară în codru, 

el, pentru pădure, era lupul, 

ea, pentru el, era Luna 

şi neînţeles s-au iubit  

până când el a devenit Luceafăr. 

 

ŞNUR 
 

În mine stă întoarcerea 

La suflet, minte, vis. 

Mai mult sau mai puţin,  

Foarte puţin, cred în uitare. 

De la un capăt la celălalt 

Al unui şnur nimic nu se pierde 

Altfel, s-ar rupe. 

 

Dar de ce se rupe greu? 

Chiar foarte greu. 

Doar timpul, căci cântă de prea mul-

te ori 

Tic-tac, tic-tac,  

Ştie câtă forţă depune să-l distrugă. 

Şi doar cele două capete mai ştiu 

Cât de mult îşi împletesc visele 

Pentru a nu se despărţi. 

 

CON DE PIN 
 

Veşnic, tânăr, copil 

Lasă-mi-l să crească 

În sufletul verde 

În sălbăticie!  

 

Nu vreau să fie atins de lume, 

Nici diavolul să pună mâna pe el 

Căci în final de ce ai judeca creaţia 

Când mâna rea a atins deja purita-

tea? 

 

Nu-l lăsa acum să plângă, 

Căci va cădea,  

Se va stinge, 

Iar dacă în albul iernii nu va străluci, 

O să ardă în sângele verii. 

 

ANNE 
 

Ana... era Ana care plângea 

Îşi lovea sufletul de al ei ego 

Ea era fata al cărei glas urla 

Umbra ei dansa în întuneric, 

Palpa minţile zburătoare, 

Nu le lăsa să scape, 

Dar le ţinea în ea. 

 

Şi din ochii ei se scurgeau basme 

Şi evadau raze de soare peste casca-

de negre. 

Probabil ea era ploaia 

Care se revărsa în amurg,  

Dar ochii ei erau cerul pe care  

Soarele se stingea în răsărit. 

Maria CÎMPEAN, 
Clasa a X-a, Colegiul Naţional Mili-

tar „Mihai Viteazul” Alba Iulia 
Poezii distinse cu Marele Premiu 

la Concursul National Ocrotiţi de Emines-

cu, Editia a XVI-a organizat de Astra Blaj 
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PROZĂ 
COŞUL DE LA MAMA LU BOGDAN 

 

u câtă satisfacţie pronunţa tata: Ăsta-i locu de la 
mama lu Bogdan! Spunea astea ori de câte ori 

ajungeam pe La Brazdă, pe unde era şi locul cu pricina. 

Alteori, când venea vorba de recoltatul grâului sau de-

pozitarea lui peste iarnă, rostea cu aceeaşi mulţumire: 
Umplem întăi coşu de la mama lu Bogdan! Ce bunuri o 

mai fi adus mama Maria de pe la ai ei, de la ai lui Bog-

dan, cine mai poate şti. Neam mare, de fală neamul lui 

Bogdan! Cu boi mari şi frumoşi şi, pe deasupra, şi cei 

mai puternici din sat. Doar ei erau în stare să urce batoza 

mătuşii Istină pe dealul nostru la deal, deal pieptiş şi 

greu de cucerit. Cu cele ce veneau dinspre ai lui Bogdan, 

totdeauna tata se mândrea. Locul măsura doar câţiva ari, 

ia, cât te pişi!, cum zicea el despre locul mumii din Gura 

Padinei, cu ceva totuşi mai mare ca cel de la mama lu 
Bogdan. Dar provenea… Aşa şi coşul. O alcătuire, ce-i 

drept minunată, din scânduri de fag, frumos cioplite şi 

cu dibăcie îmbinate de băieşii din Jina. Coborau cu ele la 

şes în pragul seceratului să le dea pe bucate. Erau tare 

scumpe! Scumpe foc! Nu-şi permitea oricine să cumpe-

re aşa ceva. E drept că şi lucrul era migălos şi cerea pri-

cepere ca leac de boabă să nu curgă. 

Ale mumii?! O bagatelă! Ea adusese de trei ori 

mai mult loc în apropierea celui de la mama lu Bogdan, 

dar nici să fi inversat suprafeţele nu avea preţul celui 

dintâi. Mde, venea pe linie maternă. De la neamul lui 

Bogdan!Dar să ne întoarcem la oile noastre. Adică, la 

nemaipomenitul coş de la mama lu Bogdan! Să fi făcut 

parte din zestrea mamei Maria se prea poate. Cu asta, 

după socotinţa lor, încercau să mai amelioreze relaţia 

dintre nărăvaşul moş Ilie şi biata bunică. Pe care, având 

el drăguţă fără menajamente, o maltrata în fel şi chip, ba 

încă mai bine de un an o trimisese năstruşnicul de el 

acasă la ai ei. Căci moşu nu-i suporta, ştiindu-i deasupra 

lui. Şi cum mama Maria era niţel mai urâţică… O ac-

ceptase căci adusese avere. De credinţa şi cuminţenia ei, 

că o învăţatu ai mai bine din toată şcoala, nici că-i păsa. 

După cum scria într-o scrisoare din America sora ei, 

Cristina, la puţină vreme după ce închisese ochii pentru 

totdeauna. 

Coşul era însă coş. Nu oricine avea aşa ceva la 

casă. Era şi el mândru, bolândul de el, dar toate până 

aici. Îi era mai tare de coş ca de nevastă. 

Coşul era nou sau aproape nou. De aceea, când 

l-au dăruit mamei Maria s-a răsculat tot neamul. Că de 

ce-l dă ei, pe cine au întrebat când au făcut treaba asta, 

de-s drepţi la împărţirea averii, şi câte şi mai câte, de sta 

biata mamă să-l ducă înapoi. Nu avea ea destule de în-

durat din partea moşului care, auzind unele ca astea, o 

prigonea şi mai amarnic. Ia-ţi-l, tu năroado, şi du-li-l 
înapoi! Neruşinaţii de ei!, se răţoi într-o zi dinaintea se-

ceratului, cu nervii trecuţi prin pălărie. Da ce gândesc 
ei, că io nu-s în stare să mă descurc şi fără coşu lor?! Şi 

trântind pălăria de pământ: Grijania mamii lor!, ga-

ta-gata să pună mâna pe topor să-l facă ţăndări. Că ia 
acum îl fac praf şi pulbere! Pe-aproape, tata îl potoli la 

vreme şi coşul a scăpat teafăr şi nevătămat. Mai ales că 

provenea… 

Se mai iscă aşa scandal doar la primirea pachetu-

lui de la America, când mătuşa Cristină nemaiştiind 

neamurile de acasă după atâţia ani de la plecare, care 

câţi copii are, câte fete şi câţi feciori, aşadar, încurcând 

ea borcanele pe acolo, făcu aici o zarvă de mai să-şi dea 

în cap beneficiarii. Adică nepoţii şi nepoatele ei. Auzind 

ce s-a petrecut pe acasă, se trudea să trimită alt pachet 

cu de toate, împărţite acum potrivit cu informaţiile date 

de mama Maria până a nu închide ochii. Şi asta în ciuda 

faptului că nu prea putemu aşe bine că avemu şi noi ca-
sa noastă şi câte cheltuieli şi suntem bătrâni. Şi pe dea-

supra avemu şi nepoţi în şcoală, unul la liceu, învaţă 
pentru, cumu-i zâceam când eram acasă, potică şi alta la 
caliciu, asta însemnând pe limba noastră colegiu. Nu-

mai că au venit vremurile noi, de după război, şi s-a in-

terzis legătura cu neamurile de dincolo de apă. O ame-

ninţau pe biata mamă Maria că or veni să-i ia coşul, 

de-ar şti c-ar face focul cu el, numai să nu mai fie al ei. 

Biata de ea! Se văicărea şi se blestema întruna că de 

ce-o fi trimis pachetul pe numele ei şi ea să-l împartă la 

toţi, de ce nu l-o fi trimis şi aia la casa bătrână?! Să nu 

fie ea răspunzătoare de toate. Dar cum ea rămăsese sin-

gură dintre cei bătrâni se vede că mătuşa aşa a judecat 

c-ar fi mai bine. Neştiind ea în ce viespar ajunge pache-

tul. Cred că şi biata mătuşă a murit neîmpăcată cu gân-

dul la zarva pricinuită în neam. Aşe-mi pare de rău că 
am încurcat cu pachietele, că m-o înfruntatu fata lui Io-
nul lu frate meu că la toţi vam trimesu numai ei 
nu…Cam aşa scria ea în cea de pe urmă scrisoare pri-

mită de la America alor noştri, datată Deţemberu14 A 
1949, moşu şi mama Maria fiind deja duşi la Măgură.  

Aşa şi cu coşul. Pe de o parte, moşu furios pe ea, 

auzindu-le vorbele, pe de alta, scandalurile repetate ale 

celorlalţi, toate aruncate în spatele ei gârbov şi suferind, 

mai s-o doboare. De altminteri, nici n-a mai dus-o mult 

din pricina tuturor batjocurilor căzute asupra ei. 

S-au dus cu toţii. Mai întâi moşu şi la nici trei 

săptămâni şi mama Maria. Şi, Doamne, cât şi-a dorit să 

trăiască şi ea liniştită după plecarea lui măcar câţiva ani! 

Dar, se vede, că nici asta nu i-a îngăduit de-acolo din 

groapă! S-au dus pe rând şi tata, şi muma, numai coşul 

a rămas.  

Zace în podul casei liniştit, nefolosit şi uitat de 

toţi. De toţi cei atât de împricinaţi cândva. Ca şi cum 

l-ar fi putut lua cu ei în lumea de dincolo. La Măgură.  

Ioan POPA 

C 
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VIAŢA CĂRŢILOR 
 

DUMITRU COPILU-COPILLIN, EMINESCU UNIVERSALUL 
 

ncitat de valoarea documentară a 

prezentei lucrări de sinteză, a cer-

cetătorului ştiinţific conf. univ. dr. 

Dumitru Copilu-Copillin, menită să 

pună în lumină valoarea universală a 

poetului naţional al României – 

printr-o cercetare de teren, migăloa-

să, şi savantă, a modului cum a fost 

şi este receptat, în Ţară şi peste hota-

re Mihai Eminescu – redau mai jos 

câteva gânduri, modeste, fugare şi 

departe de a epuiza un subiect mai 

nou apărut în eminescologia româ-

nească. Prin aceste gânduri doresc a 

reţine atenţia cititorului creştin res-

ponsabil asupra complexităţii ideati-

ce prin care marele poet se impune 

tuturor conştiinţelor netrucate, drept 

un creştin iniţiat în misterul divin, 

într-un moment de „Revelaţie” din tinereţe, cu urmări asu-

pra potenţialului său uman şi creator, supradimensional. 

În Postfaţă încercăm să abordăm unele aspecte, le-

gate de tema cărţii, apelând la câteva aprecieri generale şi 

încercând să argumentăm afirmaţiile autorului, printr-o 

analiză sumară, pe text şi printr-o decriptare a câtorva as-

pecte, legate de unul din poemele marelui poet.  

1. Aprecieri generale, inclusiv, pe baza datelor din 

cartea de faţă, despre destinul universal al moştenirii cultu-

rale eminesciene, însoţite de consideraţii personale privind 

„fenomenul Revelaţiei”, petrecut în viaţa adolescentului 

Eminescu, pe când trecea din Transilvania vasală spre 

România liberă, poposind, se pare, în Munţii Cindrel din 

Carpaţii Meridionali. Aici, după umila noastră părere, este 

posibil să se fi desăvârşit înduhovnicirea de care poetul 

avea nevoie, pentru a putea participa plenar la copleşitorul 

„fenomen al Revelaţiei”, în anul 1867. Acest fenomen fi-

ind prezentat mai detaliat în carte – dar încheiat cu fireasca 

întrebare a fizicianului Ioan Câmpan, în cartea sa, citată, 

„Eminescu. Magul călător”, în care abordează problema 

„Revelaţiei”, – dar de unde ştia adolescentul Eminescu 
toate acestea? – încercăm să răspundem printr-o de-

criptare interpretată a textelor, scrise de poet, imediat 
după 1867 şi ascunse, în mod deliberat, de ochii lumii; du-

pă anul binecuvântat, 1867, poetul scrie grandioase poeme 

precum Memento mori, dar şi poezii, care sunt menţiona-

te în prefaţa autorului, noi punând accent – într-un spaţiu 

restrâns, ca mostră de explicare – pe decriptarea, aşadar 

parţială – a altui poem din aceeaşi perioadă, „Povestea 
Magului călător în stele”. 

După cum se ştie, îndemnul filozofului Constantin 

Noica, de a-l cunoaşte pe Eminescu, mai bine, noi înşi-

ne şi de a-l face mai bine cunoscut lumii, eminescologul 

Edgar Papu l-a preluat, ca pe un obiectiv de interes ştiinţi-

fic. Iată ce afirmă acesta: „Adevărat, 
există un izbitor decalaj între valoarea 
universală a poetului şi corespunză-
toarea sa circulaţie universală care 
mai lasă de dorit. Pentru cunoaşte-
rea circuitului universal al operei 
sale se cere însă ca, în ţara din care 
face parte poetul, înalta valoare a 
creaţiei lui Eminescu şi consacrarea 
ei universală să se bucure deopotri-
vă de o apreciere de acelaşi nivel cu 
difuzarea sa universală”. Obiectivul 

formulat astfel de Edgar Papu l-am 

regăsit – confirmat şi realizat – în edi-

ţiile I – III a cărţii de faţă. 
Parcurgând paginile acestei 

cărţi, elaborată timp de câteva decenii 

de cercetătorul ştiinţific şi universita-

rul Dumitru Copilu-Copillin, interesul 

crescând pentru lectura datelor privind receptarea univer-

sală a operei poetului-filosof, mi-a confirmat adevărul 

despre destinul postum al lui Eminescu, în care credeam, 

dar nu am avut până acum argumentul documentar con-

vingător şi, în consecinţă, prilejul mai potrivit ca în mo-

mentul de faţă să-l şi mărturisesc. 

Mai întâi o reflecţie generală, întărită de argumen-

tele oferite şi de cartea de faţă, – comparativ cu Dante, 

Shakespeare şi Homer, sau oricare altă mare personalitate 

cu perspective de a aspira la universalitate, ne permitem să 

afirmăm că Eminescu este suma lor, întrucât el vibrează la 

unison cu duhul care-l inspiră, rămânând, în acelaşi timp, 

un geniu cantonat pe toate dimensiunile de manifestare ale 

acelora. Structura lui vădit harică ne impune a nu-l compa-

ra decât cu sine. Toţi ceilalţi manifestă doar o parte din ha-

rul care se revarsă nesfârşit prin Eminescu, aspect care nu-i 

face mai mici decât sunt, dar nu pot fi comparaţi cu Emi-

nescu, oricât de multă bunăvoinţă am avea. Eminescu se 

mişcă între coordonatele harice ale Cuvântului manifestat, 

pe care – aşa cum mărturiseşte în poezia „Preot şi filosof” 

– îl aude şi pricepe şoapta misterului divin. 

Aşa lucrează Poetul nepereche şi Geniul universal, 

– într-o limbă cu circulaţie restrânsă înalţă cuvânt cu pute-

re miraculoasă, iar dintr-o ţară mică ridică vorbitori, care 

dovedesc că au înţeles ceva din măreţia tainică a Cuvântu-

lui lui Dumnezeu pus, prin poet în adâncurile versului 

eminescian, atât de încifrat haric. Ca să poţi să te adăpos-

teşti la poala acestui nespus de mare poet-filosof şi „Preot 
deşteptării noastre, semnelor vremii poet” („Epigonii”), 

trebuie să fii bine acomodat cu apoftegmele Marilor Bă-

trâni, cu poezia sacră, cu poeziile mariologice şi Poemele 

Luminii, în paralel cu învăţăturile renumiţilor Sf. Cuv. Pă-

rinţi stâlpnici. 

 

I 
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„DOI ARDELENI ÎN LUMEA LARGĂ” 
 

mândoi sunt mari poeţi ai exilului românesc; au 

plecat (sau au rămas) în Occident după ce 

publicaseră versuri şi în ţară. Aron Cotruş devenise unul 

din poeţii importanţi ai perioadei interbelice, unul dintre 

cei mai citiţi şi mai recitaţi; Ştefan Baciu, tânăr poet – 

între ei era o diferenţă apreciabilă de vârstă, publicase în 

ţară doar volumul de debut, bine primit de critica literară 

a vremii şi premiat de Revista Fundaţiilor Regale. 

Amândoi erau biografic legaţi 

de Braşov, frumosul oraş de la 

poalele Tâmpei. Ştefan Baciu, 

mai mult, căci era născut la 

Braşov, era fiul directorului 

liceului braşovean „Andrei 

Şaguna”, şi ca elev de liceu încă 

începuse să publice în revistele 

locale germane sau româneşti. 

Aron Cotruş făcuse câteva clase 

de liceu la Braşov, unde îşi 

trecuse şi bacalaureatul şi era 

prieten cu profesorul Ion Baciu, 

tatăl „poetului tânăr”, ambii 

făcând parte într-o vreme din 

redacţia „Gazetei Transilvaniei”. 

Ştefan Baciu era un mare 

admirator al poeziei lui Aron 

Cotruş, avea toate volumele 

poetului, unele chiar în două sau 

trei ediţii, achiziţionate îndată 

după apariţie, şi, în exil fiind, 

această preţuire a rămas 

statornică, publicând articole 

despre Aron Cotruş, omul şi 

poetul. 
Una din cele mai 

importante publicaţii literare ale 

exilului românesc a fost 

„Revista Scriitorilor Români” despre a cărei apropiată 

apariţie Virgil Ierunca îl vesteşte pe Aron Cotruş printr-o 

scrisoare din 16 mai 1960:  

Stimate Domnule Cotruş, 

Ultimul Congres al Societăţii Academice de la 

Roma a luat hotărârea să scoată o revistă de literatură cu 

redacţie la Paris şi intitulată „Revista Scriitorilor 

Români”. Cum redacţia acestei reviste mi-a fost 

încredinţată mie, lui Vintilă Horia, Mircea Popescu şi 

Eugen Drăguţescu, îmi fac o datorie să vă invit să cinstiţi 

primul număr al acestei reviste cu unul sau mai multe 

poeme.  

Cu speranţa că veţi răspunde afirmativ acestei 

iniţiative de slovă şi gând – pe româneşte – vă rog să 

primiţi odată cu mulţumirile mele, asigurarea stimei ce 

v-o port. 

Virgil Ierunca 

(v. Dumitru Borţan, Ion Buzaşi, Aron Cotruş – 
Marele desţărat. Corespondenţă. Întregiri documentare, 

Editura Armanis, Sibiu, 2013, p. 278.) 

Revista proiectată apare cu doi ani mai târziu, în 

1962 şi se deschide cu un articol program (nesemnat, 

redactat probabil de Virgil Ierunca) şi intitulat Cuvânt 
înainte, având ca motto legământul lui Bălcescu, rostit în 

exil, atât de potrivit cu statutul acestor scriitori grupaţi în 

jurul revistei: „Noi aici ne vom lupta cu cuvântul cât vom 

putea”. Articolul program – amintind de vestita 

Introducţie a lui Kogălniceanu la „Dacia literară” 

deplânge starea jalnică a literaturii din ţara, pe care au fost 

nevoiţi să o părăsească, dar „o parte din talentele 

româneşti a aflat adăpost în lumea 

liberă, unele au câştigat faimă 

peste mări şi ţări.” Revista 

Scriitorilor Români afirmă că 

„adevăratul spirit” al literaturii 

româneşti este „prezent şi viu” în 

paginile acestei publicaţii, care 

vrea să stabilească o „legătură 

vitală între trecut şi viitor”. 

Evident că atunci când se vorbea 

despre scriitorii din exil „care au 

câştigat faimă peste mări şi ţări”, 

articolul program îl avea în vedere 

în primul rând pe Aron Cotruş, la 

acea dată cel mai cunoscut poet al 

exilului românesc. Poetul 

răspunde invitaţiei de colaborare, 

dar poeziile sale (Rugăciune, 
Psalm românesc nr.1 şi În noi toţi 
uriaş reînvie) apar postum, poetul 

trecuse la cele veşnice în toamna 

anului 1961. În primul număr mai 

găsim semnăturile lui Mircea 

Eliade, Vintilă Horia, N. I. 

Herescu, Petru Dumitriu care 

părăsise de puţină vreme România 

comunistă, şi semnătura unui 

admirator al lui Aron Cotruş, 

Ştefan Baciu, – aflat şi el acum în 

exil, care publică la trei ani după moartea poetului lui 

Horea, în nr.2/1964 al revistei un amplu eseu Aron Cotruş 
– omul şi poetul. Titlul este uşor derutant căci nu este un 

eseu monografic, ci o frumoasă evocare memorialistică, 

în care este conturat mai ales portretul omului Aron 

Cotruş. 

Ştefan Baciu vorbeşte de începuturile sale literare 

(debutul din 1933, când era încă elev la liceul „Andrei 

Şaguna” din Braşov), despre comoara de cărţi şi autografe 

ţinute într-o ladă moştenită de la un unchi al său în care se 

aflau George Coşbuc, Eugen Goga, Victor Eftimiu, în 

ediţii cu afectuoase dedicaţii către tatăl său profesorul Ion 

Baciu – şi bineînţeles Aron Cotruş, cu volumul său de 

debut Sărbătoarea morţii, Arad, 1915, toate având 

caligrafia atât de originală, stranie a lui Aron Cotruş, „ 

accentuată cu timpul devenind o adevărată pictură, făcută 

parcă din pană de gâscă, aşternută pe hârtie cu tihnă, spre 

a da cât mai mult impresia de scris muncit, cugetat, 

temeinic”.  

Cititor statornic al poeziei lui Cotruş, tânărul 

Ştefan Baciu, aspirant şi el la gloria poeziei, se străduieşte 

să-şi facă rost de volumele sale, îndată după apariţie, şi 

A 
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atunci când nu reuşeşte, îi scrie poetului chiar în 

Varşovia, unde acesta se afla ca ataşat de presă, să 

binevoiască a-i expedia volumul Printre oameni în mers, 

1933, care „aduce un sunet cu totul nou, nu numai în 

poezia monocordă a lui Cotruş, dar ceea ce mi se părea 

mult mai important, în poezia românească, în mijlocul 

căreia aceste cântece sunau cu un timbru neobişnuit, cu o 

melodie în care, în acelaşi timp, se îmbinau, strigătul lung 

al moţului geamgiu sau ciubărar, lovitura de târnăcop a 

minerului, ciocanul omului din fabrică, sunetul coasei în 

iarba umedă, furnalul de fabrică la margine de oraş. Cum 

era de aşteptat, au apărut imediat imitatorii, poeţi ce se 

vroiau «cotruşieni», care însă niciodată n-au izbutit să se 

ridice nici măcar până la genunchii acestui poet, care, cu o 

siguranţă excepţională, îşi mergea drumul, acest drum 

început de Andrei Mureşianu, dus la culme de Octavian 

Goga.” (loc. cit., p. 12-13) 

Cea mai puternică impresie i-o produce însă 

volumul Horia (1934). Îl consideră cel mai bun volum de 

poezii a lui Aron Cotruş „atât de nou ca sunet poetic 

românesc, atât de vechi ca sentiment revoluţionar 

transilvan, încât, în timp foarte scurt, lungul poem avea să 

fie publicat şi republicat în numeroase reviste, recitat la 

serbări şi şezători literare” (p. 13) 

Şi cum în perioada interbelică era moda şezătorilor 

literare, Ştefan Baciu îşi aminteşte că a asistat la Braşov 

în sala Astra, în 1935, sau 1936, la o recitare 

extraordinară a poemului chiar de către Aron Cotruş. Din 

grupul de scriitori prezenţi la Braşov la acea şezătoare 

literară mai făceau parte nume cunoscute ale literaturii 

interbelice: Ionel Teodoreanu, Ion Minulescu, Ion 

Agârbiceanu, Mihail Sorbul, Al. Cazaban ş.a. 

Prezentatorul era poetul George Gregorian, care, la un 

moment dat, spre sfârşitul şezătorii literare a anunţat:„Şi 

acum, iubiţi braşoveni, poetul Aron Cotruş va declama 

poemul Horia.” Urmează cea mai frumoasă pagină a 

acestei evocări şi în mod sigur cea mai reuşită descriere a 

felului în care Aron Cotruş recita acest poem, care începe 

cu versurile devenite clasice:  

„De jos, 

te-ai ridicat drept, pietros, viforos, 

pentru moţi, 

pentru cei săraci şi goi şi pentru toţi 

ş-ai despicat în două istoria, 

ţăran de cremene 

cum n-a fost altul să-ţi semene,  

Horia. 

Cotruş stătea drept, ca un brad de munte, cu 

fruntea ridicată, fără să mişte un deget, cu manuscrisul 

strâns în palma dreaptă, în formă de sul, şi primele 

cuvinte au ieşit niţel voalate, ca dintr-un adânc de 

prăpastie. Au venit, de fapt de jos, dar imediat după 

pronunţarea primelor două versuri, cuvintele au câştigat 

alt sunet: pietros, viforos dintr-o dată a dispărut politeţea 

şlefuită şi totuşi directă pe care o văzusem de dimineaţă, 

şi-acum aveam impresia că Detunata a început să 

vorbească. (Ciudat: în 1960, când am călătorit prin 

America Centrală, trecând prin El Salvador, m-am oprit în 

faţa vulcanului Ilopango, din care iese necontenit o 

coloană de fum, însoţită foarte des de sunete subterane, şi 

m-am gândit că vocea lui Cotruş era, de fapt, o voce a 

pământului). Poemul se desfăşura în faţa unei săli 

împietrite, în acelaşi timp ca o enormă frescă, dar şi ca o 

furtună care s-apropie desemnându-şi pe cer siluete de 

nori negri, din care ies fulgere ce trag figuri nebănuite pe 

nourii tot mai deşi. 

Omul în haina albastră nu mai era un poet care 

declama: cred că prin glasul lui se adresau sălii Horia 

schingiuit pe roată, Iancu doinind din fluier, Mureşianu 

scandându-şi marşul redeşteptării naţionale, întreg 

Ardealul. Într-o măreaţă şi impresionantă defilare, trecutul 

se perinda în faţa acelor oameni care îşi vedeau, în mod 

paralel, poetul şi istoria, întrupată într-una din cele mai 

caracteristice şi mai profunde piese de poezie românească. 

Câteodată, când Cotruş răsufla mai adânc, ca să reînceapă 

cu vigoare mai gravă, sala părea că e legată cu un fir 

invizibil de vocea care izbucnea de sub «papillon», dar, 

de fapt, acolo nu mai era nici o cravată «domnească», ci 

pieptul aspru şi păros al unui ţăran din Haşag, care făcea 

un bilanţ şi vedea, în viitor, peste prăpăstii de potrivnicie, 

toată istoria neamului românesc, pentru care Horia, 

întrupat acum din cuvintele poetului, era cel mai 

desăvârşit simbol. Câteodată mi se părea că vorbele 

poetului rămân suspendate în aer şi că iau trup în formă 

de statuie, dar când vroiam să pun mâna să le simt, îmi 

dădeam seama că acest artist făcea sculptură din cuvinte, 

şi că, după ce cuvintele luau formă, se împrăştiau 

deasupra sălii, ca o coroană nevăzută de fum. Sângele lui 

Horia, izbucnind din vorbele lui Cotruş, picura peste 

braşovenii din sala teatrului «Astra»”. (loc.cit. p. 19-20. 

Ediţia menţionată, Aron Cotruş, marele desţărat, este 

însoţită de un C.D. cuprinzând un ciclu de poeme între 

care şi Horia în recitarea inimitabilă a poetului care ne 

poate da o idee despre acea seară de poezie braşoveană cu 

declamarea de neuitat a lui Aron Cotruş) 

A ascultat peste câţiva ani poemul Eminescu scris 

la 50 de ani de la moartea poetului, dar impresia nu a mai 

fost la fel de puternică: „… l-a spus extrem de frumos, 

ritmat într-o ţinută aproape eminesciană, dar n-am găsit în 

vocea lui, când vorbea despre poetul «Luceafărului» 

aceeaşi fervoare, acelaşi elan, aceeaşi putere de luptă, pe 

care în seara din Braşov le-am descoperit ca pe-o 

adevărată forţă telurică.” (p. 20) 

Ajuns secretar de redacţie la revista „Gândirea”, 

Ştefan Baciu îl convinge pe Aron Cotruş să colaboreze la 

revista lui Nichifor Crainic, deşi poetul lui Horia nu era în 

relaţii bune cu acesta. Apoi au emigrat amândoi – „doi 

ardeleni în lumea largă” –, Ştefan Baciu în America de 

Sud, Cotruş în Spania şi apoi în Statele Unite, trimiţându-i 

tânărului confrate ultima carte de poeme „de pe care nu 

lipsea aducerea aminte a oraşului nostru, Braşovul, care 

atât pentru Cotruş cât şi pentru mine a însemnat atât de 

mult, nu numai din punct de vedere sentimental, dar şi ca 

mediu intelectual.”(p. 22) 

În 1960, cu un an înaintea morţii lui Cotruş, a 

ascultat înregistrarea poemului O, plecările ale cărui 

versuri („O, plecările, plecările, plecările / din toate 

porturile şi din toate gările”) „au ajuns simbolice atât 

pentru poet cât şi pentru mine şi pentru atâţia alţii exilaţi 

români, care-şi plimbă nostalgic dorul între Atlantic şi 

Pacific…Doi ardeleni în lumea largă !” (p. 25) 

 

Ion BUZAŞI 
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ANTOLOGIA CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE  

„OCROTIŢI DE EMINESCU” 
 

entru „Mica Romă”, denumirea emi-

nesciană a Blajului, este o datorie de 

onoare ca, an de an, să organizeze 

Concursul Naţional de Poezie „Ocrotiţi de 

Eminescu”, desfăşurat sub auspiciile 

ASTREI, devenind astfel un spaţiu sacru al 

manifestării geniului eminescian în matri-

cea culturală a neamului românesc. Datorită 

iniţiativelor unei profesoare excepţionale, 

Silvia Pop, preşedinta Asociaţiunii 

ASTRA, Despărţământul „Timotei Cipa-

riu” Blaj, concursul a ajuns la ediţia a 

XVI-a, bucurându-se de numeroşi partici-

panţi, atât la secţiunea Creaţie – poezie, cât 

şi la secţiunea de Recitare din lirica lui Mi-

hai Eminescu. 

La secţiunea creaţie, preşedintele ju-

riului, prof. univ. dr Aurel PANTEA, pre-

şedintele filialei Alba-Hunedoara a USR şi ceilalţi 

membri: prof. univ, dr Ion Buzaşi; poetul Blajului – dom-

nul Virgil Todeasă; prof. dr. Maria-Daniela Pănăzan, di-

rector Editura CronoLogia Sibiu; prof. dr. Claudia Oan-

cea-Raica au avut o grea misiune de a selecta cele mai va-

loroase creaţii şi de a descoperi talentul real al adolescenţi-

lor iubitori de poezie. Bilanţul a fost unul prolific, iar crea-

ţiile literare au surprins, în mod neaşteptat, prin originalita-

tea viziunii, prin imagistica puternic 

metaforică şi printr-un limbaj artis-

tic, eliberat de constrângeri. Lupta 

pentru Marele Premiu a fost una 

acerbă, iar de laurii victoriei s-au 

bucurat două eleve care au impresi-

onat juriul printr-o debordantă sen-

sibilitate creatoare: Câmpean Maria 

de la Colegiul Naţ. Militar „Mihai 

Viteazul” Alba Iulia şi Moldovan 

Ioana Ilinca – Palatul Copiilor Bis-

triţa. Creaţiile laureaţilor au fost re-

unite în acest volum de către 

doamnele profesoare Claudia Oan-

cea-Raica şi Maria Daniela 

Pănăzan cu intenţia nobilă de a in-

vita cititorii să pătrundă în univer-

sul mirific al poeziei pentru a cule-

ge câteva mănunchiuri de versuri proaspete, din preaplinul 

frumuseţii şi al inspiraţiei adolescentine. 

Toţi participanţii la acest concurs au trăit la unison 

sentimentul dragostei definitive şi iremediabile pentru 

POEZIE, ca metaforă a existenţei, prin care s-a realizat le-

gătura spirituală dintre generaţii în acordul absolut al doru-

lui de Eminescu... 

Claudia OANCEA-RAICA 
 

 

JOCUL ŞI LUDOCENTRICUL 
Artea Lumea amintirilor1

 a scriitorului Ioan Popa reclă-

deşte universul copilăriei, pământul şi cerul de acasă, în 

toată inocenţa şi farmecul rememorării la vârsta frumoa-

sei senectuţi. Prin introspecţie, autorul radiază imagini din 

adâncuri mari care devin text. Amintirile din copilărie se în-

trupează în povestiri pline de farmec şi dobândesc o valoare 

spirituală. Ele sunt acum mai mult decât amintiri. Elementele 

personale de identificare sunt îmbrăcate într-o ţinută literară 

în care elementele biografice, umbre ale realului, se întrepă-

trund în compoziţia narativă cu măiestrele poteci ale fanteziei.  

În cadrul acestui construct semiotic convergent scriito-

rul îşi raportează actul creaţiei la două axe majore: unul ori-

zontal şi altul vertical. Liniile orizontale conturează mai apro-

piat sau mai îndepărtat satul şi orizontul local apropiat al aces-

tuia. Hotarele satului corespund cu limitele metagalaxiei copi-

lului: Când auzii că ne ducem Peste Vale, parcă mă speriai. 
Mi se părea că mergem atât de departe, ca şi cum am ieşi din 
lume. Că aşa socoteam cu mintea mea de atunci partea ceea 
de sat, de dincolo de vale, la capătul lumii. Există pe această 

axă orizontală o subîmpărţire evidentă, una care urmăreşte 

cercul intim al familiei şi al gospodăriei, locul imediat, încăr-

cat cu o semiologie distinctă şi altul, mai larg, care se extinde 

până la pământurile care aparţin satului, pe care copilul le co-

lindă, mereu fiind însoţit de părinţi, la muncile câmpului ori în 

vizită la diferite rude. Toponimia şi onomastica sunt atribute 

                                                 
1 Ioan Popa, Lumea amintirilor, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2016. 

care aşază cu sfinţenie locul în intimitatea fiinţei. Axa vertica-

lă cuprinde o dispoziţie pe altitudine, în funcţie de configura-

ţia reliefului ori a ordonării verticale a spaţiului intim al gos-

podăriei. Astfel spaţiul natal al satului urmăreşte configuraţia 

reliefului local, din albia văii, de la bolboci şi până pe dealuri-

le unde copilul merge la păscut cu mieii ori cu vacile: când 
erau ploi îndeajuns şi creştea iarbă multă şi pe Gârdan, tata 
mă lăsa să port vacile pe acolo, pe păşunea largă în voia lor. 
Şi nu doar de lănţug, cum o făceam prin Valea lui Sin. […] 
Ne jucam cât era ziua de mare, doar la prânz, când vacile se 
odihneau să-şi rumege mâncarea, ne opream şi noi. […] Peri-
culoase erau însă ochiurile golaşe, fără pic de vegetaţie pe ele. 
O baltă mocirloasă cu crustă pe deasupra prin care soarele pă-
trundea până în adânc, încălzindu-l pe dinăuntru. Aici ne bă-
lăceam în soarele amiezii de uitam de noi. […] Venea seara şi 
trebuia să le aducem sătule acasă. Dacă voiam să mai prin-
dem Gârdanul… Cu desfătările lui! Sau verticalizarea se face 

gradat din fundul fântânii, pivniţă, cameră, patul de la grindă 

din grajd şi până la turnul bisericii, element care apare în ima-

ginaţia copilului ca o înălţime de neatins. Jocul şi joaca sunt 

pilonii în jurul cărora gravitează lumea copilăriei, înviată de 

scriitor prin rememorare, prin retrăire nostalgică, o revigorare 

fiinţială a persoanei cu linia de forţă pusă pe ludocentric. În 
pivniţă, În pod sunt titluri de povestiri care refac universul 

gospodăriei, cerul şi pământul de acasă, locurile din apropie-

re, toate purtătoare de comori, de frumuseţe magică, de opre-

lişti ale vârstei, condimentate cu prejudecăţi şi cu mult umor, 

P 
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de altfel o caracteristică definitorie a scrierilor lui Ioan Popa: 

Ne zicea mama Marie, că de ne apropiem de gura fântânii de 
îndată iese de acolo un balaur cu şapte capete şi n-ai cum să 
mai scapi de el. Că acela stă ascuns sub apă şi cum simte mi-
ros de copil, îndată se înalţă şi te prinde cu unul dintre capete. 

Stâlpul pe această ordonare verticală este Dumnezeu. 

Omul nu poate vieţui în lume decât în 

comuniune divină. Educaţia religioasă 

este aşezată ca fundament încă din fra-

gedă vârstă. În povestirea Oaia oacără 

ne este adusă în atenţie Porunca a opta, 

să nu furi! Clădirea morală a omului era 

intim legată de viaţa familiei şi a comu-

nităţii: Nicu furase mere din grădină fă-
ră a recunoaşte. Prins cu merele-n buzu-
nar fu dojenit de mama: Nicu e 
de-atunci cuminte, / Nici nu fură, nici nu 
minte! Eu nu minţisem, doar furai. Ceea 
ce tata nu putea nicicum accepta, în 
mintea şi-n comportamentul lui, pe care 
din răsputeri stăruia să ni-l inoculeze şi 
nouă, nefiind îngăduit sub nicio formă 
una ca asta. Doar aşa poate exista rându-

iala: Fără zbor şi fără libertate, fără 
Dumnezeu, totul e moarte (din povesti-

rea Cuibul rândunicii). 
Autorul reînvie acea lume arhaică în care mersul lu-

crurilor era firesc, natural, cu bune şi cu rele, dar era timp 

pentru toate. Răgazul cel dulce. Tihna. Ritmul. Acestea au 

dispărut. Astăzi au apărut graba, răzvrătirea, plângerile de tot 

felul, mai cunoscută fiind formula nu mai am timp ori nu-mi 

ajunge timpul. Omul modern nu mai înfruntă greutăţile sau 

răzbate prin ele, el se descurcă. Prilejul a fost înlocuit cu oca-

zia, osteneala şi cumpătarea cu odihna şi stresul. Efortul cu 

confortul. Lumea satului pe care o desenează scriitorul este 

dinamică, vie. Ne induce ideea de prezent continuu, de deru-

lare cinematografică. Totul se supune mersului natural, ciclu-

lui anotimpurilor, în funcţie de care se desfăşoară şi muncile 

câmpului, activităţile din gospodărie, de acestea sunt legate 

sărbătorile.  

Din spaţiul atemporal al copilăriei coboară, ca pe o 

scară cerească îngerii, amintirile care leagă satul şi oamenii 

într-un spectru narativ autobiografic: Povestea, doar povestea, 
umplea pe atunci parte din timpul prea lung al unei nopţi de 
iarnă. Şi cum războiul le era proaspăt în minte, poveştile cu 
suferinţele îndurate nu mai pridideau. Ele, suferinţele şi năca-
zurile trăite, trecuseră de acum în poveste, în poveste capti-
vantă, cel puţin pentru mine, povestea fără de sfârşit. Pe care 
eu o savuram seară de seară, din culcuşul meu cald, din patul 
de după uşă. Şi poveştile sunt cu atât mai plăcute că în cămin 

era cald, ploatănul oferind acea căldură ce creştea magia po-

veştilor: le văd şi-acum cu ochiul minţii pe toate ale lui (ale 
sobei), căldura-i dulce şi domoală răscolindu-mi şi acum su-
fletul împovărat.  

Scriitorul creează şi şlefuieşte caractere puternice, 

oameni care răzbat curajos prin viaţă şi nu se lasă doborâţi. 

Este omul satului care iese învingător, chiar dacă soarta îi este 

potrivnică de cele mai multe ori. Amarul şi grozăviile războ-

iului zguduie din temelii soarta oamenilor. Încleştările vieţii 

fac victime şi aduc durere în suflet. În scrierile lui Ioan Popa 

bucuria este intim legată cu năcazul. Durerea cu bucuria, în 

osmoză. Viaţa aşa cum este ea. În povestirea Ograda de nuie-
le se vede că năcazul nu ocoleşte casa omului: Că şi necazul 
acesta merge tot unde-i învăţat. Meditaţii îndelungi asupra 

războiului, acest mare rău care l-a însoţit pe om în lume, urgia 

bătăliilor sângeroase de pe front, anii de prizonierat se regă-

sesc în povestirea La Lelu: Cu puterea lui de 
pricepere, atâta câtă o avea, ca fecior simplu 
dintr-un sat rătăcit undeva, pe-o vale, sta me-
reu şi se-ntreba la ce bun războiul ăsta? Câtă 
vreme nu se vedea nimic în urma lui decât 
moarte, distrugere şi chin? 

Atelierul tatălui, rotarul, casa şi ogra-

da, care au o poziţie strategică, joacă rolul de 

centrul lumii şi în jurul acestuia gravitează şi 

sunt legate evenimentele. De aici porneşte 

copilul în lume şi aici se întoarce. Ca adult la 

fel, acasă. Toate sunt legate în poveste: Ne 
adunăm la vecinu Gligor, că ăsta cu meseria 
lui are lemne de foc destule. Scriitorul reclă-

deşte în Lumea amintirilor întreg universul 

ruralului copilăriei pe care îl condimentează 

cu praf de umor fin, cu ziceri care dezvăluie 

limbajul local, cu farmecul rezonanţei sale şi 

îl aşază durabil în conştiinţa cititorului pentru 

a nu-i pierde frumuseţea, autenticitatea, pros-

peţimea şi vigoarea, asemenea izvoarelor cu apă rece ale 

Gârdanului: că Gârdanul ăsta avea atâtea izvoare, care de care 
mai bogate şi mai bune. Şi aşa cum viaţa înseamnă şi bucurie 

şi durere, aşa pune scriitorul faţă în faţă pe oamenii cu stare 

din sat şi pe cei sărmani, pe cei cu pământ şi pe cei lipsiţi de 

această avuţie, aurul satului în funcţie de care înclina balanţa 

vieţii. Alături de stare, poziţia dubla această ierarhie: Casa 
popii era în mijlocul satului. Casă mare de cărămidă, casă 
înaltă, cu încăperi peste încăperi. Om de vază popa! Om de 
vază socrul lui, multă vreme primar al satului! […] Cu dege-
tul în gură priveam mirat la toate din jur, la toate ale unei case 
de domni! În povestirea La popa scriitorul face uz de firea lui 

de şugubăţ al condeiului, prin zicerile sale cu umor: decât fra-
te cu popa mai bine văr cu preoteasa.  

În volumul de faţă, intitulat Lumea amintirilor, se re-

găsesc toate elementele fundamentale ale gospodăriei, ca ce-

lulă de bază a organizării sociale a ruralului: casa, grădina, 

atelierul, fântâna, şura, grajdul, coşerul, podul casei, în mijlo-

cul satului biserica, aşezământ la care se raportează viaţa co-

munităţii, apoi pământurile din orizontul local apropiat, moa-

ra, izvoarele, păşunea, livada, toate personalizate graţie topo-

nimiei locale, aşezate în orânduială şi angrenate în universul 

rural cu sărbătorile, cu ocupaţiile (tâmplar, rotar, cizmar) şi 

activităţile agricole specifice. Scriitorul reclădeşte satul cu or-

ganizarea sa autarhică şi ritmul său: Două 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.  

Liniile de forţă ale spaţiului rural se află sub câmpul 

magnetic al fanteziei şi puterii miraculoase de rememoraţie a 

scriitorului care face iar şi iar noi călătorii înapoi în rai, în ra-

iul copilăriei, incubator de universuri ale frumuseţii.  

LÖRINCZI Francisc-Mihai 
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ODISEEA TRANZIŢIEI ROMÂNEŞTI POSTDECEMBRISTE 
 

u un realism elegant al conde-

iului, scriitorul Constantin 

Stancu alcătuieşte un roman al tran-

ziţiei româneşti în care gradat şi re-

trospectiv, cronologic şi expresiv, 

pornind din spaţiul absidei interioa-

re şi extinzându-se până la meta-

morfozele mentalului colectiv, re-

constituie într-un sistem rizomic or-

chestraţia unei perioade meandrate a 

societăţii româneşti postdecembris-

te. Toate schimbările majore, fizio-

nomia şi evoluţia perioadei, sunt ţe-

sute de autor în jurul unei localităţi 

monoindustriale din România, care 

nu este denumită, dar subînţeleasă 

prin indicaţia geografică, construind 

acţiunea în jurul unui mare combi-

nat, mastodontul, care macină vieţi 

şi speranţe în vremea unei tranziţii 

care, parcă, nu se mai termină, ci, 

mai mult, devine un continuum trăit 

şi pe care se grefează vieţi, situaţii, 

conflicte, de care se leagă speranţe, destine, iubiri. O poves-

te de dragoste, dar care nu se consfinţeşte prin căsătorie, 

dintre Ilie Talan şi Ana Nor, este liantul întregului angrenaj 

al vieţii dintr-o localitate monoindustrială de după aglome-
raţia din decembrie, cum o numeau unii, acea revoluţie re-
pede pierdută, când se încearcă reorganizarea combinatului, 

iar toate formele schimbării pe care le îmbracă aceasta, în 

lumea noii economii de piaţă, de la dorinţa de retehnologi-

zare pe baza unei investiţii străine şi până la feluritele mo-

duri de valorificare a combinatului, a fierului vechi, răscoli-

rea haldelor de steril de către cei săraci, toate aceste afaceri 

sunt coordonate de persoane care au fost sau au ajuns la 

conducerea combinatului, directorul Ioan Ardelean, consili-

erul său de serviciu, Ilie Talan, Comisarul de Poliţie, Sorin 

Militaru, prefectul Aurel Aurel, primarul, poreclit Butelie, 

un jurnalist pe nume Ioan Jude. Printre ei se roteşte Bianca 

Drăguţ, o chelneriţă propulsată mai apoi în domeniul modei 

şi al show-biz-ului, modelul promovării imaginii şi, în ace-

laşi timp, consecinţa şi eşecul divinizării unui fals idol, ima-

ginea. Toţi aceştia mânuiesc, ca nişte păpuşari iscusiţi, frâie-

le mai multor afaceri dubioase, underground, şi servesc unui 

grup de interese care se extinde până la minister, dovadă re-

ţeaua alambicată, de tip mafiot, care se instalează o dată cu 

schimbarea unui model politic cu altul: Cu siguranţă aface-
rea fierului vechi era importantă, era o tăcere în mod oficial 
în acest domeniu, oficial şi public se discuta despre afacerea 
de la Vadu Ars, în background era altceva.  

Într-o holarhie tentaculară viciile societăţii, metehne-

le, cutumele ei sunt aşezate sub lupa scriitorului care face o 

analiză detaliată, fenomenologică a schimbărilor care au 

marcat anii tranziţiei. Directorul combinatului a fost ales să 

fie mesagerul unor idei pe care scriitorul vrea să le transmi-

tă: Ion Ardelean s-a gândit la marile fenomene ale lumii: şo-
cul viitorului, capitalismul primitiv, ciocnirea civilizaţiilor, 
megatendinţele. Lecturile sale erau frumoase, realitatea era 
dură. La partid îl apreciau pentru viziunea sa, pentru ideile 
sale moderne, dar lumea era în schimbare, o simţea pe pie-

lea sa. Părea că ţara nu fusese pregătită 
pentru capitalism. Investiţia respecta 
toate regulile economiei de piaţă, dar se 
părea că deranjează pe cineva, nu înţe-
legea pe cine, până la urmă şi opoziţia 
putea beneficia de această dezvoltare a 
zonei şi ei vor ajunge la putere… Da, 
dar dacă marele capital nu era de 
acord? Această amprentare este realiza-

tă atât la nivelul general al cotidianului, 

dar privirea scrutătoare intră în intersti-

ţiile profunde de comunicare şi control, 

de manipulare, urmărită până la limita 

de sus a sensibilului şi intangibilului, 

coborând de asemenea şi până la cel 

mai de jos strat al societăţii, pauper, pă-

trunzând în iţele ei sociale, de supravie-

ţuire, de subzistenţă a săracilor zonei 

care trăiesc din furtul fierului vechi. 

Scriitorul reînvie un vechi personaj al 

orizontului local, Faţă Neagră, din lite-

ratură, acelui haiduc din rândul nobili-

mii îl contrapune pe actualul personaj, 

de joasă speţă, şeful ţiganilor şi al haldei de steril implicit, 

zis şi Sandokan, care îşi delimitează clar teritoriul, de unde 

adună, după o muncă istovitoare fierul vechi: Aici eu sunt 
împăratul.  

Ilie Talan şi Ana Nor sunt personajele în jurul cărora 

gravitează acţiunea romanului. În jurul acestei familii (nele-

gitime, cei doi trăiesc în concubinaj, şi această formă de a 

trăi împreună fiind tot un efect şi un act permisiv, voliţional 

al tranziţiei, al tinerei democraţii) autorul orânduieşte viaţa 

unei comunităţi dintr-o localitate monoindustrială, cum este 

definită de scriitor, cu un loc special spre care gravitează ac-

ţiunea din carte, Macarena, un centru de alimentaţie publică, 

unde se leagă afaceri şi loc de întâlnire pentru oameni pen-

tru a-şi spune păsurile. Ilie şi Ana se iubesc, dar nu îndrăz-

nesc să facă pasul decisiv, să se căsătorească. El este consi-

lier al directorului uzinei, iar ea lucrează ca avocat de pro-

vincie: se întâlneau destul de des, dar erau şi zile în care nu 
se vedeau. Ilie Talan era mereu ocupat, dar iubirea era ceva 
serios pentru el. Ana simţea, era de acord, dar regreta că nu 
s-au căsătorit. Fiecare îşi dedicase viaţa, într-un fel, carierei. 
Fără bani tinerii nu puteau face mare lucru.[…] se obişnui-
seră cu felul acesta vicios de viaţă. Erau de acord că familia 
era ceva important şi că viaţa fără familie nu avea rost. 
Timpul trece implacabil şi relaţia lor se consumă în acest 

fel, între locul de muncă şi un apartament numai al lor. Ei 

simbolizează oamenii tranziţiei, cu o viaţă nestatornică, tim-

pul trăit mereu în grabă, cu puţine momente de bucurie. O 

atmosferă cenuşie ca aceea a ochilor tranziţiei în care toate 

par că se scufundă. Intimitatea familiei, micile fericiri, erau 

singurele care mântuiau, eliberau, destindeau fiinţa în zbate-

rea zilnică. Schimbările se derulau accelerat. Ana Nor pri-

meşte un post bun şi pleacă la lucru în Marea Britanie, iar 

Ilie rămânând singur acasă nu îşi mai găseşte liniştea. Cade 

într-un fel de depresie şi într-un final moare prin 

defenestrare. Se aruncă în gol de pe turnul de echilibru al 

mastodontului care l-a înghiţit într-un fel. Se sinucide sau 

este ucis de către un alt personaj ambiguu al tranziţiei, de-

C 
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presiv, care de mai multe ori se urcă pe turnul înalt şi ame-

ninţă cu sinuciderea. Autorul lasă un nor deasupra acestui 

caz, care se închide repede. Ana Nor se întoarce acasă după 

moartea lui Ilie, dar nu îşi mai află rostul şi după scurt timp 

pleacă iar în Marea Britanie. Este un exemplu fictiv, dar cu-

tremurător prin faptul că prezintă matricea situaţiei multor 

familii de azi, care aleg calea pribegiei, se destramă şi lasă 

în urmă copii singuri în ţară fără sprijin şi afecţiune. 

În romanul Vadu Ars autorul Constantin Stancu cre-

ionează o lume a tranziţiei româneşti dintre milenii, o pe-

rioadă pe care o şi delimitează temporal, între 1991 şi 2013. 

Din primele pagini se poate citi o notă şi un dicţionar, care 

se doresc a fi un îndreptar în înţelegerea mai clară a aspecte-

lor majore pe care le urmăreşte scriitorul în roman, un ro-
man al tranziţiei, având în centru o localitate monoindustria-
lă, denumită în roman Vadu Ars, modelată de industrializa-
rea forţată şi rigidă practicată în anii 1947-1989 în România. 

Oameni dependenţi de o singură întreprindere, de resursele 
ei. Din scheletul acestui mastodont au ciugulit ultimele bu-

căţi de carne şi au devorat totul până la nimicire, din visteria 

statului, îmbogăţiţii de carton ai tranziţiei. Megaliţi industri-

ali construiţi iluzoriu. Unităţi gigant, prea mari pentru resur-

sele reale ale regiunii. Lumea romanului este una a tranziţi-

ei, când mastodontul, combinatul, a cărui funcţionare, în pi-

erdere, nerentabilă, este întreţinută artificial, este scos pe 

platforma economiei de piaţă de forţe politice din noua gar-

dă şi prin conducerea combinatului mediază fel de fel de 

afaceri care să aducă profit unui cerc restrâns de persoane 

aservite politic.  

Titlul romanului, Vadu Ars, apare explicat într-o pa-

gină a cărţii, vremea când oamenii câştigă bani aici e un vad 
bun, curg banii. Al doilea termen, ars, ar putea simboliza 

sfârşitul mastodontului, afacerea s-a ars, platforma industria-

lă în paragină, arsă: Ce atinge omul neinstruit, omul flă-
mând, se duce de râpă. […] Vremea investiţiei a trecut, 
gândea Ilie, s-a dus, a ars. 

Limbajul este o modalitate de a satiriza, de a biciui o 

lume de o moralitate joasă şi oameni lipsiţi de educaţie, 

aflaţi în posturi de conducere, sărăcia limbajului şi sărăcia 

sufletească. Dă-l la mine (referire la un apel telefonic), în alt 

loc zău, e stas, merge şi la case mai mari, apoi nouă nu ne 
mai pasă de cultură, doar de ale noastre, sau în altă parte ci-

tim le dau românilor gumă de mestecat pentru ochi sau E 
bun rău, şefule, zău, aici sunteţi meseriaş. Scriitorul surprin-

de în perioada dintre 1991-2013 fenomenul manipulării per-

fide prin mass-media, prin tehnică, o formă de sclavie mo-

dernă, o dinamită a secolului XXI utilizat de geniul răului, 

omul fiind zeul consumismului. Se practică otrăvirea popu-

laţiei cu informaţie, prin media excedentară, de proastă cali-

tate (marcată prin promovarea divei Bianca Drăguţ), presă 

de joasă ţinută, promovarea subţirelului, manipularea mase-

lor, influenţa politicului în economie, aşadar imaginea socie-

tăţii de azi, una insalubră.  

Problema furtului endemic este de asemenea dezbă-

tută de scriitor. Acesta este o problemă majoră a societăţii, 

fiind efectul sistemului comunist. Este o maladie care nu 

poate fi eradicată uşor. Ea a fost inoculată unei societăţi în-

tregi: Băieţii deştepţi (iarăşi o expresie des vehiculată în 

limbajul jurnalistic şi media actuală) au hotărât ca în Vadu 
Ars să autorizeze o firmă de recuperare a deşeurilor, s-a dis-
cutat la partid, ştii tu… Ca să faceţi bani pentru investiţia 
din combinat trebuie să demolaţi parte din instalaţiile vechi, 

e în plan, dar materialele trebuie să ajungă la firma asta de 
recuperare.[…] Cine va putea opri jaful? Vor da buzna peste 
instalaţiile bune, vor tăia totul, vor rupe, vor face fier vechi 
şi din utilajele noi, nemontate! […] E o cotă de contribuţie 
ce trebuie pusă în mişcare, problema e că banii trebuie con-
trolaţi. Furtul este parte dintr-un lanţ vicios mult mai extins 

care implică birocraţia tentaculară, sfera politicului, afaceri 

ilicite cu statul, de unde şi câştigurile fabuloase care au dat 

naştere unor miliardari de carton, campanii electorale care 

funcţionează prin spălarea de bani, afaceri underground, 

emiterea unor ordonanţe de urgenţă la comandă: cred că do-
cumente pot ajunge la ministru chiar azi, […] pe masa din 
încăpere era un dosar cu draft-ul ordonanţei de urgenţă care 
urma să apară în monitorul oficial; emiterea de autorizaţii 

false, închirieri ilicite, spălarea banilor: trebuie să acoperim 
cumva două milioane de dolari, dominanţa centrului asupra 

provinciei, expertize ilicite…  

Chiar dacă se vorbeşte despre descentralizare, aceas-

ta există doar la nivel teoretic. Toate acestea se petrec 

într-un sistem de lojă şi culoare kafkiene, în penumbră, în-

tâlniri pe ascuns, afaceri încheiate fără transparenţă, dar cu 

unda verde dată de autor într-o formulare plastică: Bătu cu 
mâna pe dosar ca pe spatele unui armăsar. Atmosfera roma-

nului este cea a tranziţiei omului incult, aflat în poziţii de 

conducere, a omului descurcăreţ, promovarea păcătoasă a 

căldicelului, a celor care se strecoară, se înfiltrează, a alune-

cosului şi pehlivanului. Oare torţionarul şi-a schimbat doar 

instrumentele de tortură? Mă întreb. Teama continuă să fie 

prezentă, frica de a fi ascultat de un serviciu de securitate 

invizibil: Sper, domnule avocat, că nu suntem ascultaţi de 
urechi albastre… Este vorba de o libertate limitată, se inocu-

lează aparenţa libertăţii, o perfidă manipulare, încurajarea 

uşuraticului, a ziarelor de joasă speţă, unde sunt promovate 

incultura, superficialul, poleiala. Experienţa profesională a 

scriitorului în domeniul dreptului oferă concreteţe şi un cre-

dit de realism unor situaţii pe care le creează, imaginează, 

ori le derulează din experienţa trăită, aşa cum o explică al 

începutul romanului: Naraţiunea se bazează pe fapte trăite 
de unii, citite din ziare, aflate de alţii de la televiziuni, intuite 
de alţii, povestite, răstălmăcite, devenite legende. Mituri. 
Acei oameni au devenit oamenii tranziţiei.  

Constantin Stancu conturează un tablou panoramic 

al perioadei de tranziţie, surprinzând aspecte care s-au deru-

lat de-a lungul acestui interval, de la privatizări până la Cari-

tas-ul clujean, Fondul de Investiţii Profitul, de la micile afa-

ceri locale, ilicite ori spălări de bani la nivel înalt, până la 

moravuri şi cusururi sociale şi păcate ale schimbării: nepă-

sarea, ignoranţa, egoismul, invidia, răutatea, incultura, trân-

dăvia, nivelarea omului cu tăvălugul. Toate pentru a satiriza 

o societate decăzută, degradată. Autorul pune sub obiectiv şi 

conturează viaţa unor oameni devotaţi întreprinderii: violo-

nistul Matei Iosif, fostul inginer al combinatului, mare pasi-
onat de muzică şi arte. Cânta la vioară, avea ureche muzica-
lă bună pentru instrument, dar şi pentru utilajele din uzină. 
Iată viaţa ridicată la rang de artă. Dincolo de profesie, biju-

teria de a fi şi a deveni ca om. Munca devine artă, nu obiş-

nuinţă ca în cazul omului comun, care este repetitiv, nu 

creator şi dedicat profesiei. Celălalt personaj care intră în 

prim plan este inginerul Steiner, care a plecat în Germania, 

unde şi-a şi găsit sfârşitul, iar acasă a rămas sora sa, Helga, 

care şi ea a suferit deportarea în Rusia. Prin sufletul acestui 
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personaj feminin răsuflă rănile grele ale războiului şi ale tu-

turor relelor legate de acesta. 

Autorul face o trecere panoramică peste ani, peste 

evenimentele, schimbările care s-au petrecut în societate şi 

efectele pe care le au astăzi, consecinţe ale acţiunii omului 

în anii înceţoşaţi ai tranziţiei: doreau să mănânce capitalism 
pe pâine, erau flămânzi de succes, mai ales de cel facil. […] 
Puterea era un drog la care puţini puteau rezista. […] Circu-
la în perioada aceea fabula, reală de altfel, că era mai bine să 
faci puşcărie doi ani, dar să rămâi la butoane, cu averea in-
tactă, era metoda prin care mulţi câştigau ceva, alţii scăpau 
de pedeapsă, banii negrii deveneau albi, manipulatorii de 
bani ajungeau în consilii locale, în parlament, în consilii de 
administraţie. Copiii afaceriştilor de carton făceau studii în 
străinătate, familia continua odiseea. Darul perfect pentru un 
copil de bani gata era un loc în parlament… În opoziţie cu 

liderii tranziţiei autorul aşază oamenii de rând, sărăcimea, 

iar ipostaza în care alege să prezinte această situaţia lor, este 

ziua de 1 noiembrie, ziua morţilor când: îşi aminti de puho-
iul de lume care mergea în cimitirul din Vadu Ars cu flori, 
cu lumânări, cu multe coroane, cu mici cadouri. Cei săraci 
dădeau năvală, cerşeau, se milogeau să capete ceva, în acea 
zi nu mai furau din combinat, se duceau în cimitir. […] 
Noaptea unii veneau în cimitir şi furau tot ceea ce era de fu-
rat, […] toate apăreau în a doua zi în piaţă, în magazine, de 
parcă abia au sosit de la furnizori. Scriitorul încearcă să 

sculpteze cu ironie fină realităţi dure ale zilelor noastre, 

practici ultime la care recurg cei săraci în lupta pentru su-

pravieţuire. De-a lungul romanului apare ca un laitmotiv 

furtul şi ţuica, două branduri de ţară, care promovează latura 

obscură a acesteia. Scriitorul pune accent pe detalii, pe acele 

detalii care prind omul în capcana tranziţiei, a deşertăciunii, 

a manipulării fine. Alteori oamenii se prăbuşesc în hăţişurile 

superfluului, al kitch-ului, mă omoară cu telenovelele şi 
cumpărăturile la second-hand. Întâlnim cugetări de substan-

ţă ascunse în jocuri stilistice şi fineţuri lingvistice: Sunt 
mulţi „Caini” în vremea noastră… Scriitorul atinge subtil 

problema liberului arbitru, al credinţei, al libertăţii de ex-

primare religioasă, comentează distincţia dintre libertate şi 

libertinaj. Pune pe tapet problematica catedralei mântuirii 

neamului. Face acest lucru prin imaginarea a două declaraţii 

în opoziţie, a presei şi a patriarhiei. Tratează problema cul-

turii de joasă altitudine ori a celei din spaţiul ozonat, dar pu-

tred moral.  
Cu un condei percutant, grav, apăsând pe hârtie cu 

durere, autorul face o radiografie a mediului scriitoricesc re-

gional şi local, al angrenajului care îl pune în mişcare. Pro-

movarea se face şi aici pe bază de interese. Clasa politică are 

şi în acest domeniu influenţă mare. Consiliile locale finan-

ţează cărţile personalităţilor în funcţie de culoarea politică, 

nu după valoarea cărţilor scrise. Promovarea şi în rândul in-

telectualilor, a oamenilor de cultură se face pe bază de inte-

rese, de nepotism, competiţie de şleahtă… Cavalerismul 

onoarei nu mai există. Duelul nu îşi mai găseşte rostul. 

Moartea ar fi zadarnică. Este un mediu carnavalesc, cu 

măşti prea transparente, uşor caricaturale, care lasă să se în-

trevadă lipul. Tendinţe culturale noi modifică peisajul lite-

rar. Scriitorul atinge problema plagiatului, a diplomelor lua-

te de-a gata: diplome în toate părţile, sunt fabrici de diplo-

me. Chiar şi antrenorul de fotbal era pus pe linie politică: a 
fost inspector la casa de cultură înainte, a făcut câteva cur-
suri, ştia că e necivilizat, bădăran, dar aşa este în fot-
bal…[…] până şi femeile de serviciu erau numite politic… 

Scriitor cu crez creştin, Constantin Stancu aşază pe 

acest fundament un peisaj industrial derulând imagini ale 

tranziţiei pe mai bine de două decenii, surprinzând fiziono-

mii, caractere umane, decupând momente ale schimbărilor 

care s-au petrecut, reevaluând sub stare de conştiinţă şi con-

ştientă un parcurs al memoriei care încearcă să recupereze 

un peisaj industrial în mişcare temporală, să creeze un fel de 

film al regiunii, prin trăirile oamenilor investind autenticita-

te evenimentelor. În derularea cinematografică a perioadei 

fiecare întoarceri în sertarele memoriei sunt tot atâtea popa-

suri de introspecţie şi meditaţie. Scriitorul se confundă une-

ori cu personajele, când cu unul, când cu altul. Totul este în 

mişcare. Autorul pune accent pe trecerea implacabilă a tim-

pului: lumea era în mişcare, lumea se schimba, timpul trecea 
repede, lumea se reinventa. Un element autobiografic poate 

fi surprins prin formula: Poate ajung pe masa de operaţie.  

Scriitorul surprinde probleme majore cu care se con-

fruntă omenirea: cea a conflictelor interetnice, problema re-

ligiei, războaiele din lume, a migraţiei în Europa şi particu-

lar problematica emigraţiei românilor şi trage un semnal de 

alarmă: Va fi un exod! Se va goli ţara! Eu aş adăuga, că nu e 

o problemă. Îl vor umple alţii. Va fi preţul pe care îl vom 

plăti. Amarul.  

Dar scriitorul are şi o alternativă: speranţa. Jude de-

vine consilier de fonduri şi proiecte noi pentru a relua ciclul 

vieţii. E hotărât să se căsătorească. Paşii săi sunt determi-

nanţi în acest sens. Scriitorul lasă o poartă deschisă spre citi-

tor prin care îl invită spre subtilităţi de interpretare. Centrul 

creştin cu rol în clădirea spirituală a persoanei are în contra-

pondere şi un cabinet de psihologie care tratează bolile mo-

derne pe care tranziţia începe să le lase asupra oamenilor, 

stresul modelează un alt fel de individ.  

Afinitatea poetică a scriitorului o găsim în carte sub 

forma unor seminţe de frumuseţe şi sensibilitate. Scriitorul 

Constantin Stancu este un cultivator de frumos. Câteva deta-

lii stau mărturie şi grăiesc despre frumuseţea naturii, a omu-

lui, în contrast cu marea uzină, cu poluarea şi estetica urâtu-

lui indusă de un parc industrial ajuns în paragină: simţea mi-
rosul florilor sădite pe marginea aleilor, câteva femei din lo-
calitate, care locuiau în zonă, au avut iniţiativă, le plăcea lu-
crul acesta, era obişnuinţa din vremurile când trăiau la ţară, 
femei preocupate să aducă frumosul mai aproape. […] Sim-
ţea şi aerul mlădiat de mirosuri alese venind dinspre pădurea 
de pe dealul din apropiere, asta îl înnebunea, era ceva speci-
al în provincie, acest aer unic. În curtea uzinei stă fântâna, 

cu apă bună, care satură pe bogaţi şi pe săraci deopotrivă. 
Este apa vindecătoare: fântâna săturase de sete multă lume, 
oameni bogaţi, miliardari, generali, oameni simpli… Frântu-

rile lirice vin să îmbogăţească şi să tămăduiască sufletele 

personajelor, Ilie şi Ana, doi oameni care se iubesc: luna i 
s-a părut mai aproape în seara aceea […] Au intrat în noapte 
ca-ntr-o cetate. 

 

LÖRINCZI Francisc-Mihai 
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DIN CRISTEŞTI, ÎNTREGALDE ÎN GRASS LAKE (S. U. A.) 
 

eneraţiile care l-au cunoscut şi l-au iubit pe Epis-

copul Policarp Moruşca, în cea mai mare parte, 

s-au dus... El a ajuns în America de Nord în anul 1935 

şi a călătorit pe întregul continent vizitând parohiile ro-

mâneşti din Canada şi Statele Unite ale Americii. Ca 

amintire, şi astăzi, pe clopotniţa bisericii Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel (fondată în 1911), din Flintoft, 

Saskatchewan, Canada, se mai află semnul: „Bine aţi 
venit, Prea Sfinţite!”, care l-a întâm-

pinat pe Episcopul Policarp în prima 

sa vizită în acea parohie. Acelaşi 

semn l-a întâmpinat peste ani pe 

Archiepiscopul Valerian Trifa, pre-

cum şi pe mine în vizitele noastre pas-

torale de acolo. 

Episcopul Policarp este amintit 

prin troiţa de lemn care de mai bine 

de 50 de ani străjuieşte intrarea în ci-

mitirul de la aşezământul Vatra Ro-
mânească, ctitoria sa. Iar credincioşii 

aşteaptă încă cu răbdare pentru ca el 

să se întoarcă în acest loc pe care el 

l-a ctitorit. Portretul său încă mai 

atârnă în multe din parohiile vechi, 

precum şi în Cancelaria Episcopiei 

Ortodoxe Române din America, de la 

Vatra Românească, din Grass Lake, 

Michigan, Statele Unite ale Americii. 

De asemenea, în muzeul eparhial se 

află mitra, Gramata şi multe din scri-

sorile şi circularele sale, care aşteaptă să se întoarcă în 

locul unde a trudit şi pe care l-a iubit. 

Generaţia mai tânără ştie despre Episcopul 

Policarp doar din cărţi de istorie, sau din discuţiile noas-

tre cu ei despre „primul episcop al românilor din Ame-
rica” şi, deşi ei nu l-au cunoscut personal, el este o parte 

vie din cunoştinţele lor despre Biserica lor de aici. Iar 

cei care ne vizitează sunt informaţi despre persoana şi 

activitatea sa şi rămân cu profundă admiraţie pentru 

munca depusă şi ceea ce a realizat în cei patru scurţi ani 

petrecuţi în America. 

Episcopul Policarp nu a fost primit totdeauna cu 

braţele larg deschise de către toate organizaţiile româ-

neşti din America. Autoritatea lui poate nu a fost pe 

placul tuturor, chiar dacă el a afirmat că îi acceptă pe 

toţi, aşa cum i-a găsit. Poate că aceştia nu erau obişnuiţi 

cu felul său blând şi cu smerenia sa... mult a suferit. 

În arhivele noastre păstrăm scrisorile pe care le-a 

scris clerului şi credincioşilor de aici. Le păstrăm ca 

amintiri preţioase. Sunt şi multe fotografii ale Episcopu-

lui Policarp, în postură formală şi informală, cu demni-

tari ai guvernului american din vremea aceea, precum şi 

cu clerul şi credincioşii săi. Părea să aibă nevoie de o 

familie aici în Lumea Nouă şi într-adevăr cea mai mare 

parte a românilor din America de Nord l-au primit ca 

părinte în familia lor, episcopia. Astfel, atunci când a 

fost reţinut în România, în 1939, familia de aici, Epis-

copia sa, a plâns pentru păstorul lor. S-a încercat prin 

intermediul guvernului, pe diferite căi bisericeşti de a-l 

aduce înapoi pe părintele lor, Episcopul Policarp, dar nu 

a fost să fie. Acest lucru s-a 

întâmplat în urmă cu aproa-

pe 80 de ani... Timpul trece, 

dar amintirile rămân. 

În România, Episco-

pul Policarp a continuat să 

slujească pe Dumnezeu şi 

poporul cel binecredincios, 

aşa cum a fost mai bine po-

sibil. A fost mutat din loc în 

loc, dar comunicarea sa prin 

scrisori către America de 

Nord a continuat..., cel puţin 

pentru un timp, iar apoi a 

venit vestea despre mutarea 

sa la Domnul şi de atunci 

aducem mulţumire la Dum-

nezeu pentru acest om care a 

crescut în familia preotului 

Ioan şi a preotesei Ana, din 

Craiva şi care l-au crescut 

pentru a sluji marea familie 

a românilor ortodocşi în America de Nord. Există com-

pus un acatist în limba română şi în limba engleză, care 

aminteşte faptele şi dragostea Episcopului Policarp pen-

tru poporul român ortodox din America de Nord şi din 

România. 

Mulţumim Cristeşti, Întregalde, pentru Policarp 

(Pompei) Moruşca, primul episcop al românilor de pes-

te oceane! 

8 februarie 2016 

Grass Lake, Michigan, S.U.A. 

Vatra Românească  

 

 

 

     

 

 

† Nathaniel 
    Arhiepiscop de Detroit 

Succesorul Episcopului Policarp 

G 
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ASTRA - ÎN SATUL MEU 
 

on Onuc Nemeş s-a născut în 1946 în Sâncraiul 

Almaşului, din judeţul Sălaj. 

A fost redactor al revistei „Tribuna” şi di-

rector al Bibliotecii judeţene „Astra”. 

Iubitor al plaiurilor natale, de-a lungul tim-

pului, a publicat mai multe volume, printre care 

amintim şi „Tradiţii populare din judeţul Sibiu”, 

„Icoane din colecţia Muzeului de Icoane pe sticlă 

din Sibiel”, „Sibiu – Hermannstadt – în scrisori 

sentimentale”, „Zidind iubire, urci în icoană” şi 

„Suspinul umbrei”. 

Lucrarea „Astra în 

satul meu” a apărut la Edi-

tura Astra Museum în 2015, 

redactată pe baza unei bo-

gate bibliografii. În cele 

500 de pagini, lucrarea, re-

latează activitatea Astrei în 

mediul rural. 

Potrivit autorului, 

cartea este închinată memo-

riei Astrei, părinţilor şi bu-

nicilor lui, precum şi oame-

nilor satului în care acesta 

s-a născut. 

Remarcabil şi învălu-

it de emoţie, autorul îşi în-

cepe volumul astfel: „Nu te 

poţi dezrădăcina cu totul de 

satul natal. Poţi scoate omul 

din sat, dar nu poţi să scoţi 

satul din om. 

Inteligent modernizat 

al Bibliotecii Astra din zile-

le noastre, lucrarea cărturarului Ion Onuc Nemeş, 

care a riscat foarte mult cu acest proiect – având 

trei posibilităţi: să invoce un şir de fapte importan-

te, să repete ce au scris alţii sau să scrie o altfel de 

carte, sintetizează şi selectează, în acelaşi timp, 

acte şi fapte notabile din cultura românească, din 

satul natal Sâncraiul Almaşului, judeţul Sălaj, din 

alte sate transilvănene precum şi din activitatea 

Astrei în mediul rural, reprezentative pentru epoca 

modernă şi contemporană a societăţii noastre. 

Scriitorul Ion Onuc Nemeş , prin mulţimea 

documentelor prezentate configurează programul 

cultural instituit de Astra interbelică, în activitatea 

la sate. 

Astfel, Asociaţiunea va deveni nu numai 

forţa care dinamizează mişcarea culturală româ-

nească, ci şi un important factor care edifică, un 

sistem propriu de cultură, folosind mijloace speci-

fice în care se integrează marea majoritate a popu-

laţiei locale. 

Sinteza monografică, în care Ion Onuc Ne-

meş a structurat pagini de spiritualitate româneşti, 

împlineşste un spaţiu relevant pentru radiografie-

rea Astrei în vremurile de astăzi. 

Lucrarea prezintă acurateţe şi oferă cititori-

lor cunoştinţe despre lumea 

culturală a satelor- un dialog 

direct cu diversitatea manifes-

tărilor artristice. 

Fără pretenţia de a fi un 

istoric clasic, marcat de o 

anume rigiditate în tratarea su-

biectului, autorul practică cele 

mai serioase metode de cerce-

tare, de stocare şi de sistemati-

zare a informaţiilor, exprimând 

judecăţi şi concluzii deduse 

dintr-un document general şi 

specific inedit şi generos. 

Pentru că unele lucruri 

nu pot fi uitate niciodată, auto-

rul propune în cartea de faţă o 

tematică dintre cele mai intere-

sante prin istoriografia astristă. 

Apreciez în mod deose-

bit capacitatea autorului de a 

îndrepta un „spot de lumină” 

asupra unei epoci netratate pâ-

nă acum, de care ne-am ferit cu toţii… 

Valorificarea acestei epoci a însemnat creş-

terea unei conştiinţe de sine, ascunse de politici 

imperiale, arogante şi extremiste ale căror efecte 

negative le-au întârziat evoluţia firească; românii 

din satele noastre neaderând niciodată la aşa ceva. 

Cartea reprezintă o adevărată – mărturie, un 

obicei ce a aureolat satul transilvănean, o lucrare 

binefăcătoare ce a rodit de pe vremuri grele, 

prelungindu-şi spiritul până în zilele noastre. 

„Orice «zidire» cere jertfă, astfel cartea de-

vine cărămidă – spirit cu care autorul intră în Bu-

curie, Mândrie şi Iubire”. 
 

Prof. Carmen Laura GUBAŞ 

  

I 
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PERIODIC CULTURAL ACASĂ 
 

n colegiu editorial de excepție a 

făcut posibilă apariția unui nou 

număr al periodicului cultural 

Acasă – nr.1 (31) - 2016, în care se 

omagiază câțiva dintre părinții noștri 
spirituali – Lucian Blaga, George 

Coșbuc, Andrei Mureșanu, maeștri ai 
penelului – Ovidiu Paștina, oameni, 
fapte și idei – Timotei Cipariu, Eugen 

Simion, Ştefan Baciu etc.  

Aniversările luminate ivesc 

fapte însemnate pentru istoria culturii 

noastre: 150 de ani de la înființarea 
Academiei Române, 140 de ani de la 
nașterea lui Constantin Brâncuși, 80 
de ani de la nașterea lui Marin Sores-
cu, cele menționate zugrăvind peisaje 

ale unui fond autohton ce constituie 

azi o chintesență a lumii culturale din 

secolul trecut. 

Ne poartă pe aripi lirice poezia lui Ion Horea, Doina 

Sălăjean, Titus Vîjeu și Ana Maria Cîmpean, iar maiestuosul 

poem Corbul de Edgar Allan Poe – în traducerea lui Radu 

Cârneci – zăbovește impunător în paginile acestei reviste, în 

forma lui definitivă, „cu precizia și consecvența rigidă a unei 

probleme de matematicăˮ. 
Meleagurile prozei sunt umblate de Dumitru Popes-

cu, Florentin Gabriel Niculescu și Ioan Popa, ale căror opere 

deschid orizonturi către alte fapte de cultură. Capitolul Oa-

meni, fapte, idei promovează, printre alte-

le, spiritul european al lui Eugen Simion, 
problema românismului în Transilvania, 
literatura epistolară și căutarea salvării, 
pagini nepieritoare de patriotism și neîn-

trecutele Cugetări despre dragoste și 
moarte ale lui Tolstoi (în traducerea lui 

Nicolae Mareș). 
Paginile de memorialistică, de 

cronici și recenzii sunt semnate de Zeno-

vie Cârlugea, Alexandru Dumitriu și Va-

leriu Râpeanu, iar Ion Brad evocă dintre 

cărțile prietenilor săi: Ilie Rad, Mircea 

Radu Iacoban, Marin Iancu, Rodica Lăză-

rescu, Nicolae Dan Fruntelată și Răzvan 

Voncu. La rândul lor, Liana Biriș, Ghe-

orghe Buluță, Radu Cârneci, George 

Corbu, Anatol Covali, Nicolae Dragoș, 
Georgeta Filitti, Rodica Elena Lupu, 

Dumitru Micu, Ecaterina Oproiu, Maria-Daniela Pănăzan, 

Dumitru Popescu, Nina Preda, Aurel Rău și mulți alți prie-

teni de-ai lui Ion Brad îi întorc omagiul, scriind despre „cel 

intrat în înțelepciune pe ușa din față…ˮ (Diana Câmpan). 

De o importanță incontestabilă, materialele propuse 

în această revistă ilustrează momente aparte ale unor mani-

festări culturale, care șlefuiesc spiritul unui popor, în contex-

tul în care porțile globalizării caută să-l integreze în universa-

litate.  

Maria MĂRGINEAN 

 

IOAN SENI, ACADEMIA ROMÂNĂ LA 150 DE ANI (1866-2016). 

ACADEMICIENII NĂSĂUDENI 
 

n util instrument de lucru, prefaţat de Dr. 

Adrian Onofreiu, şi o provocare pentru 

„redescoperirea” adevărului despre spiri-

tul cărturăresc năsăudean şi adevăratele lui 

„nestemate”, cartea lui Ioan Seni se deschide 

cu un scurt istoric al Academiei Române la 
150 de ani, în care se evocă atitudini culturale 

şi poziţii ale celui mai înalt for ştiinţific şi cul-

tural al ţării, vizavi de perspectivele de viitor 

ale tinerei generaţii, de derapajele statului ro-

mân privind economia, educaţia etc. 

În primul capitol sunt prezentaţi aca-

demicienii care au absolvit fostul gimnaziu 

grăniceresc sau actualul colegiu naţional „Ge-

orge Coşbuc”: Simeon Florea Marian, Elie Mi-

ron Cristea, Constantin Moisil, Nicolae Bălan, 

Nicolae Drăganu, Iulian Marţian, Liviu Rebreanu, Virgil 

Şotropa, Iuliu Moisil, Emil Isac, Tiberiu Morariu, Iuliu Prodan, 

Gustin Vancea, Leon Daniello, Dumitru Protase şi Sever Pop. 

Capitolul al II-lea prezintă academicienii care au absol-

vit alte şcoli năsăudene – Şcoala Normală, Şcoala Trivială, 

Şcoala „Vasile Nacşu” – Grigore Silaşi, Iacob Mureşanu, Flo-

rian Porcius şi Tudor Draganu.  

Capitolul al III-lea se concentrează pe academicienii 

legaţi conjunctural sau familial de oraşul Năsăud: Tiberiu Bre-

diceanu, Tudor Bugnariu, Traian Ionaşcu 

şi Grigore Moisil, iar în capitolul al IV-lea 

se remarcă activitatea academicienilor le-

gaţi conjunctural sau familial de judeţul 

Bistriţa Năsăud: Constantin Stamati, Ga-

vril Pop, Gustav Kisch, Lucian Blaga, Iu-

liu Hossu, Ion Creangă, Mircea Ion Savul, 

Gheorghe Silaş şi Dorel Banabic. 

Prin urmare, folclorişti, filologi, is-

torici, ingineri, medici, botanişti, gazetari, 

jurişti, compozitori, sociologi, matematici-

eni şi teologi – personalităţi formate în 

şcolile năsăudene – academicienii Năsău-

dului cuprinşi într-un „mănunchi” menit să 

înlăture „praful uitării” de pe imaginea ce-

lor care-au adus faimă ţării şi care-au lăsat 

moştenire un patrimoniu „de estimat şi de valorificat…” 

Portretele academicienilor năsăudeni cuprind date con-

cise, repere din viaţa şi activitatea lor ştiinţifică, iar la final, o 

condensată listă bibliografică. Întocmită în funcţie de criterii 

proprii, aceasta cuprinde lucrări de referinţă, studii, dar şi arti-

cole „comemorative” publicate în presă, dedicate momentelor 

aniversare ale „nemuritorilor”. 

Maria MĂRGINEAN 

U 

U 



Astra blăjeană, nr. 2 (79), iunie 2016 

 

55 

PLASTICA 
 

OAMENI CU CARE BLAJUL SE MÂNDREŞTE, PICTORII: MIRCEA 

MAXIMILIAN BOERIU ŞI DAN AVRAM 
 

n cadrul festivităţilor de sărbătorire a evenimen-

telor de pe „Câmpia Libertăţii” din Blaj (3/15 

mai 1848), la Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” 

din localitate a avut loc o Expoziţie de pictură a doi 

artişti plastici blăjeni, unul consacrat Mircea Ma-

ximilian Boeriu, cu numeroase expoziţii de grup şi 

personale şi un debutant Dan Avram, a cărui acti-

vitate nu e nouă, lucrând demult în acest domeniu, 

dar din diferite motive nu s-a exteriorizat prin ex-

puneri, deşi lucrările artistului, excelează în primul 

rând prin portrete. 

Lucrările au fost expuse în două săli, la ver-

nisaj fiind prezenţi un număr mare de iubitori ai 

frumosului, personalitatea remarcată, fiind d-ul 

prof. univ. dr. Cornel Tatai Baltă, critic de artă. 

Doamna prof. Simona Frâncu, directoarea Muzeu-

lui „Augustin Bunea” face un laudatio fiecărui pic-

tor în parte, apreciind valoarea lucrărilor precum şi 

talentul fiecăruia, totodată salutând pe toţi cei pre-

zenţi la vernisaj, apreciind gustul pentru frumos al 

acestora. În continuare invitându-l să ia cuvântul 

pentru aprecieri pertinente pe d-l prof. univ. dr. 

Cornel Tatai Baltă. Valorosul şi mult apreciatul 

critic de artă vorbeşte în primul rând despre lucră-

rile expuse de pictorul Mircea Maximilian Boeriu, 

pe care-l cunoaşte foarte bine, apreciind în mod 

deosebit valoarea lucrărilor expuse, lucrări de-o 

unicitate cu totul aparte, remarcând numeroasele 

expoziţii din judeţ, din ţară şi de peste hotare, elo-

giat fiind cu distincţii şi premii, precum şi cu apre-

cieri ai criticilor de specialitate. Despre pictorul 

Dan Avram, apreciază lucrările expuse în special 

portretele, spunând că multe sunt comparabile ca 

valoare, cu cele a le lui Vasile Moga, unele chiar 

mai reuşite. Îi recomandă să continue, aşteptându-l 

şi la alte expoziţii, în final nominalizând cele mai 

reuşite exponate.  

Aurel ROMAN  

Foto: Rareş VEŞTEMEAN 

 

 

Î 
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MANIFESTĂRI ASTRA 
 

CONCURSUL DE POEZIE ŞI MUZICĂ RELIGIOASĂ „CREDO”,  

EDIŢIA A XII-A, 16 APRILIE 2016 
 devenit o obişnuinţă ca, în fiecare an, înainte de 
Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Isus 
Hristos, în municipiul Blaj să se desfăşoare fru-

mosul şi mult apreciatul Concurs de „Poezie şi Muzică 
Religioasă” închinat marii sărbători, cu o participare 
numeroasă (peste 150 concurenţi), elevi de la preşco-
lari până în clasele de liceu. Iniţiatorii acestei frumoase 
manifestări au fost, ca de fiecare, dată ASTRA Blaj şi 
Primăria, care au mobilizat, pe lângă toate şcolile gim-
naziale şi liceale din Blaj, şi majoritatea şcolilor gim-
naziale de pe arealul celor două Târnave. Coordonato-
rul întregului Concurs a fost prof. Silvia Pop, preşedin-
ta Despărţământului „Timotei Cipariu” al ASTRA 
Blaj, care, după salutul de bun venit adresat participan-
ţilor, a accentuat în mod deosebit prezenţa d-nei prof. 
Livia Mureşan, viceprimarul mun. Blaj, sprijinul de 
nădejde al tuturor acţiunilor culturale care se desfăşoa-
ră la Blaj. Evenimentul a început în holul Centrului 
Cultural „Iacob Mureşanu” cu o Expoziţie de pictură 
religioasă, realizată de elevii Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” din Alba Iulia, sub conducerea prof. 
Ioana Raica, prezentă la vernisaj, care a vorbit despre 
frumoasele şi interesantele picturi expuse de elevi, 
mulţumind pentru invitaţia de a participa la acest deo-
sebit act de cultură. 

Înainte de a începe Concursul propriu-zis au fost 
două moment demne de semnalat: Cuvântul domnului 
preot paroh Benchea Vasile, care ne-a vorbit, foarte do-
cumentat, despre semnificaţia Învierii. Apoi au evoluat 
pe scenă trei instrumentişti suflători de la Centrul de Cul-
tură „Augustin Bena” din Alba Iulia, sub conducerea 
apreciatului prof. Nicolae Vancu. Acest grup instrumen-
tist a primit Premiul „Special al Juriului”, care semnifică 
seriozitatea şi înaltul grad de interpretare prestat pe scenă. 
În continuare, d-na prof. Silvia Pop anunţă Juriul care va 
aprecia evoluţia concurenţilor, format din: prof. BUIA 
Mihai – preşedinte şi membri: prof. Simona Frâncu, Au-
rel Roman, Diana Borcea, prof. Silvia Pop, prof. Bălău 
Mirela şi Ciprian Vestemean.  

În urma deliberări juriului au fost acordate ur-
mătoarele premii elevilor şi grupurilor vocale: Şc. 
Gimn. Crăciunelu de Jos: Grupul „Îngeraşii”, Câmpean 
Andrada, Mailat Ştefania, Moldovan Gloria, Seicean 
Jessica, Păcurar Maria-Elena, Folea Andreea – prof. 
îndr. director Trif Gabriela; Şc. Gimn. „Ion Maiorescu” 
Bucerdea Grânoasă: Barbă Anuţă; Şc. Gimn. „Ion Bia-
nu” Valea Lungă: Zaharie Alexandru – prof. îndr. di-
rector Oneţ Ana-Maria; Tutelea Gabriela şi Bocea 
Alexandra – prof. îndr. Comşa Călina; Velicea Dorina 
– prof. îndr. Şovrea Maria; Trif Nicoleta-Andreea – 
prof. îndr. Biriş Dorina; Lodromănean Bianca – prof. 

îndr. Vrenghea Mihaela; Vrenghea Maria, Dobra An-
dra, Mihai Andreea, Prostea Daria, Truţă Călina, Dezsi 
Andra – prof. îndr. Coman Florina; Şc. Gimn. „Ion 
Agârbiceanu” Cenade: Grup vocal – prof. îndr. Breaz 
Livia; Şc. Gimn. „I. Pop Retegan” Sâncel: Bărbat Da-
ria, Gherman Maria – prof. îndr. Simona Groza; Costea 
Alexandru, Costea Sebastian, Popa Ciprian – prof. 
îndr. director Bloj Lenuţa; Costea Daria – prof. îndr. 
Trif Ana-Maria; Mărginean Simina şi Mărginean Nata-
lia – prof. îndr. Macarie Adriana; Şc. Gimn. „Aron Co-
truş” Cergău Mare: Corlaciu Raluca, Grup vocal cl. a 
II-a, Grup vocal cl. V-VIII – prof. îndr. director 
Raşcovici Claudia; Coegiul Naţional „I. M. Clain” 
Blaj: Vintilă Maria, Bărbuleţ Andreea, Haţegan Dra-
goş, Szecely Şandor-Sara, Pop Oana, Ţetcu Rareş, 
Răzăilă Adriana. – prof. îndr. Benchea Neli Gabriela; 
Câmpean Maria, Haşa Mălina, Ioica Natalia, Simu Da-
ria, Turcu Alexia – prof. îndr. Prihoi Lucreţia; Scoarţă 
Denis, Pop Ana, Chiciudean Nicolas, Mărginean Iza-
bela, Oltean Denis, Someşan Daria – prof. îndr. Bog-
dan Eugenia; Chelarescu Theodora, Melente Anda – 
prof. îndr. Hirceagă Adriana; Vintilă Ioana, Aron Bog-
dan – prof. îndr. Tarko Iulia şi Stejar Alin-Tudor – 
prof. îndr. Simu Carmen.; Liceul Tehnologic „Şt. 
Manciulea” Blaj: Lunca Lavinia-Luciana, prof. îndr. 
Pr. Cătăuţă Ştefan; Şc. gimnazială „Toma Cocişiu” 
Blaj: Răuţu Andreea, Stroia Andrei – prof. îndr. Bălău 
Mirela; Ion Răzvan, Cătăuţă Andrei – prof. îndr. Ignat 
Felicia; Moldovan Annya, Râşniţă Raisa – prof. îndr. 
Frăţilă Crina; Comăndaşu-Soare Stephanie, Popescu 
Marta – prof. îndr. Sîrbu Camelia; Benchea Flavia – 
prof. îndr. Corbean Adela; Oltean Antonia, Coman 
Denisa, Szekeli Ştefania – prof. îndr. Mărginean 
Rozina; Popescu Irina, Comăndaşu-Soare Elisabeta – 
prof. îndr. Petru Mihaiela; Grup vocal, Corbean Todor, 
Petruţa Mădălina – prof. îndr. Şuteu Susana; Şc. Gimn. 
„I.M. Moldovan” Blaj: Boţan Adelina şi Pipiş Deni-
sa-Maria – prof. îndr. Haţegan-Comşa Marilena; Şc. 
Gimn. „P.P. Aron” Blaj: Cinci Gabriela-Florina, Cinci 
Andreea Iulia – prof. îndr. Aron Dana; Grupul Îngeraşi 
– prof. îndr. Sărăţean Adelina; Sârb Emilia-Raluca – 
prof. îndr. Seicean Rodica; Răzăilă Cornelia – prof. 
îndr. Petruţa Liliana; Şc. Gimn. „Axente Sever” Mănă-
rade: Savu Andreea şi Bocea George – prof. îndr. 
Alecuşan Gabriela; Handrea Alexandra şi Grup vocal – 
prof. îndr. Nicoară Melania. 

Tuturor le urăm succes la învăţătură şi în activi-

tatea culturală pe care o desfăşoară. 

Aurel ROMAN 

A 
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BALUL ASTRA, EDIŢIA A II-A, BIIA, 8 MAI 2016 
 

rintre evenimentele culturale ale primăverii astriste 

de pe valea Târnavelor se numără şi Balul ASTRA, 

ediţia a II-a, din 8 mai 2016, organizat de Cercul 

ASTRA „Ion Bianu” din Biia în strânsă colaborare cu 

Asociaţiunea ASTRA – Despărţământul „Timotei Ci-

pariu” Blaj. 

Organizat la iniţiativa dlui Pop Grigore – vice-

preşedintele cercului, şi dnei Mărioara Pop, Balul 

ASTRA ediţia a II, a făcut ca „Biia – satul cultural al 

României 2015” (titlu câştigat la Concursul Naţional – 

Satul cultural al României 2015) să fie din nou în sărbă-

toare şi să primească cu mare drag oameni cu mare 

prestanţă, veniţi din toate colţurile ţării.  

Participanţii la evenimentul cultural: absolvenţii 

Universităţii de Agricultură şi Medicină Veterinară din 

Cluj – Napoca, promoţia 1965, absolvenţii Liceului 

„Iacob Mureşianu” Blaj, promoţia 1962, medici şi cadre 

didactice din zona Blaj, astrişti, oameni politici, au fost 

întâmpinaţi în holul Căminului cultural cu gogoşi şi vin 

roşu. Apoi au fost însoţiţi la Expoziţia etnografică a sa-

tului, aflată la etajul Căminului cultural, unde oaspeţii 

noştri au putut admira cele mai vechi costume populare 

ale biienilor, războiul de ţesut, fierul de călcat, mobilie-

rul vechi al unei case, covoare, perne, traiste, oale, pri-

ma strană din Biserica Ortodoxă din Biia, picturi vechi 

cu imagini ale sfinţilor, unelte folosite de biieni în tim-

puri îndepărtate ş.a. Expoziţia etnografică a fost prezen-

tată de prof. Todor Blaga, custodele acesteia.  

Activitatea astristă a început cu o scurtă slujbă de 

mulţumire – Te-Deum – pentru toată facerea de bine 

primită de la Dumnezeu, săvârşită de preotul paroh Lu-

cian Feşteu. 

Liniştea desăvârşită din timpul slujbei religioase 

s-a păstrat şi în momentele emoţionante următoare, 

când cei prezenţi au ascultat şi au intonat Imnul Româ-

niei, Imnul ASTREI şi Imnul studenţesc–Gaudeamus. 

 
Pentru că Imnul Gaudeamus îndeamnă la bucu-

rie şi veselie, cei prezenţi au dat ascultare versurilor, iar 

Balul ASTREI a devenit un izvor de iubire şi bucurie a 

reîntâlnirii. 

Gaudeamus igitur, 
Juvenes dum sumus; 

Post jucundam juventutem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus! 
 
Să ne bucurăm, aşadar, 
Cât încă suntem tineri 
Fiindcă dup-o tinereţe agitată, 
Şi-o bătrâneţe-ngreunată, 
Ţărâna ne va avea pe toţi. 
 
Urările de bun venit au fost făcute de: Pop Gri-

gore – vicepreşedinte al Cercului ASTRA „Ion Bianu” 

Biia, Silvia Pop – preşedinta Asociaţiunii ASTRA – 

Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, dr. Mircea 

Frenţiu – Spitalul Municipal Blaj, susţinător al ASTREI 

şi de consilierul local Emil Bărbat. 

 

 
Prof. Silvia Pop,ing. Pop Grigore Prof. Silvia Pop Dr. Mircea Frenţiu 

Prof.Dr.Ing. Emilian Merce 

 

Din partea promoţiei 1965 de la Facultatea de 

Agronomie Cluj-Napoca a luat cuvântul şeful de pro-

moţie, dl prof. dr. Ing. Emilian Merce, autorul a multor 

cărţi, din care amintesc: „România după 1989 de la 

dezvoltare la distorsiune retrospectivă”, editura 

„GRINTA”, 2015; ing. Bărbat Tănase – şef de an, 

1965, de origine din Sâncel, iar din partea promoţiei 

1962 a Liceului „Iacob Mureşianu” Blaj a vorbit dl Ioan 

Glogoveţan. 

P 
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Aşezaţi la mesele frumos pregătite, participanţii 

balului au savurat cu plăcere atât bunătăţile aflate pe 

masă, cât şi spectacolul artistic pregătit în mod special 

de dl ing. Pop Grigore pentru dânşii.  

 

 

 

 
Purtând frumosul costum popular de la Biia, Co-

rul ASTREI, condus de Elena Bogdan, a deschis spec-

tacolul cu un colaj de cântece. Corul a fost însoţit şi de 

preotul paroh al satului..  

 

 
 

Raluca Dulău, elevă în clasa a VII-a, prezentă la 

toate acţiunile culturale astriste, îmbrăcată într-un vechi 

şi frumos costum popular, păstrat cu mare drag de buni-

ca ei, Veronica, a încântat inimile tuturor prin frumuse-

ţea cântecului popular interpretat şi a minunatului ei 

glas. Corul bărbătesc al ASTREI din comuna Sâncel, 

condus de Gheorghe Laţiu, a dovedit încă o dată dra-

gostea faţă de cântecul popular, făcând ca vocile grave 

ale coriştilor să umple de frumuseţe şi voie bună marea 

sală a căminului cultural. Solistul vocal Ioan Frăţilă din 

Sâncel, cunoscut prin interpretarea extraordinară a doi-

nelor, a cântat doina „Pune tată coasa-n prun”, acompa-

niat la saxofon de fiul său. 

Varietatea programului a ţinut publicul mereu 

atent pentru a răsplăti cu aplauze momentele artistice 

prezentate de toate categoriile de vârstă. 

Echipa de majorete a Şcolii Gimnaziale „Toma 

Cocişiu” Blaj, instruită de doamnele profesoare Crina 

Frăţilă şi Rozina Mărginean, au încântat privirile prin 

graţioasele mişcări atletice, prin ţinută şi tinereţe. 

Adrian Zudor din Biia, elev la Şcoala Gimnazială 

„Toma Cocişiu” Blaj, participant activ la toate eveni-

mentele culturale ale satului şi ale Astrei, a interpretat la 

orgă electronică două piese folclorice, care i-au pus şi de 

această dată în valoare talentul artistic de necontestat. 
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Frumuseţea cântecului folk a fost adusă de duetul: Felicia Pop – Alba 
Iulia şi Raluca Cismaru – Sibiu. 

 

Cunoscutele interprete a cântecului folk au creat 

un moment artistic special, care a pus în valoare minu-

natele lor voci, fiind apreciate prin ropote de aplauze. 

Momentul poetic a fost realizat de: rapsodul po-

pular Gheorghe Zereş, cu o poezie a lui Ion Brad; Eleo-

nora Ignat(Nona) – poet popular, care a recitat una din 

poeziile sale cuprinse în volumul „Satule, vatră frumoa-

să – Biia”, editura AGROPRINT, Timişoara, 2008 şi 

Rică Roman, care a recitat poezia „Pătru Opincă”de 

Aron Cotruş. 

 

 
Momentul culminant al programului artistic s-a 

datorat cunoscutei şi îndrăgitei interprete de muzică po-

pulară Leontina Pop, care a dovedit încă o dată puterea 

profesiei, prin interpretarea extraordinară a cântecelor 

populare şi prin antrenarea la dans a întregului audito-

riu. Artistă completă, Leontina Pop este aşteptată cu bu-

curie la Biia, unde de câte ori vine participă şi la slujba 

religioasă din Biserica Ortodoxă a satului încântând 

credincioşii cu frumoasele pricesne interpretate cu sme-

renie şi talent deosebit. 

Întreaga acţiune astristă a fost filmată de postul 

de televiziune TV-AS Târnăveni, realizator Ioan 

Burdulea, care pune în valoare toate acţiunile culturale 

ale satului nostru. 

 

 

 
Eleonora Ignat, Maria Suciu, Ioan Burdulea, Silvia Pop  

Farm. Adriana Frenţiu, prof. Marioara Pop –  
în promovarea idealurilor astriste 

 

Balul ASTREI de la Biia am dorit a fi o acţiune 

de promovare a costumului popular, de promovare a ta-

lentelor artistice, dar şi un prilej de bucurie a reîntâlnirii 

unor generaţii de absolvenţi, oameni distinşi şi persona-

lităţi de mare valoare a neamului românesc, pentru că 
„Trecutul nu poate pieri, căci viitorul se va naşte din 
el.” (Anatole France) 

 

Prof. Maria SUCIU,  
preşedinta Cercului ASTRA „Ion Bianu” Biia 
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PRIMA SĂRBĂTOARE A PRIMĂVERII – BALUL „ASTREI” LA BLAJ 
 

MOTTO:  

Pământ şi spaţiu îşi urmează sublimele metamorfoze… 

Veniţi: Privighetoarea cântă şi liliacul e-nflorit – A. Macedonski  

 

 devenit un obicei, ca în prag de primăvară a fi-

ecărui an, Asociaţiune ASTRA, Despărţămân-

tul „Timotei Cipariu” Blaj să imprime o infuzie de 

optimism şi poftă de viaţă locuitorilor municipiului 

Blaj, invitând la Balul Primăverii, dătător de speran-

ţe şi reîmprospătare (odată cu natura), a forţelor, 

spre împlinirea idealurilor propuse de fiecare, pentru 

întregul an ce va urma. 

În frumoasa seară de 5 martie 2016, printr-o 

organizare impecabilă cu un program bine gândit şi 

variat, toţi cei prezenţi în frunte cu d-l primar al mu-

nicipiului ec. Gheorghe Valentin Rotar şi d-na prof. 

Silvia Pop, preşedinta ASTREI, secondată de întrea-

ga conducere a Astrei blăjene, au petrecut o seară 

care cu greu se poate uita. După prezentarea notabi-

lităţilor şi a invitaţilor prezenţi, d-na Silvia Pop dă 

curs programului stabilit, care începe cu un cvartet 

de coarde de la Ansamblul Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” din Alba Iulia, care au executat 

bucăţi muzicale clasice, apoi în continuare au evolu-

at patru soliste de muzică uşoară de la acelaşi An-

samblu, cu prestaţii valoroase. Centrul 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, Floricia Moga şi Le-

ontina Fărcaş. Orchestra şi solistele de muzică popu-

lară au fost mult aplaudate dintre acestea 

detaşându-se Leontina Fărcaş, cu un repertoriu şi o 

interpretare de toată lauda. 

A urmat un moment mult aşteptat „PARADA 

MODEI” sub conducerea lector univ. dr. Aurel Du-

mitru, artist vizual, al cărui gust pentru frumos e de 

notorietate. Sub îngrijirea directă a d-lui Aurel Du-

mitru au fost invitate de la Oradea două creatoare de 

modă vestimentară: 1-ADELINA BUICIUC, cu o 

colecţie „meandre”, colecţie de cămăşi feminine, 

inspirate din curentul artistic „art-nouveau”, tiparul 

lor este clasic cu aplicaţii sinusoide şi culori pastela-

te, colecţia primăvară-vară. 2- OANA BUICIUC – 

cu o colecţie primăvară-vară, utilizează forme în-

drăzneţe, temperate de nuanţe neutre ale culorii „in-

digo”. 

Spre surpriza şi bucuria tuturor, manechinele 

au fost eleve de la: Colegiul Naţional „I.M. Clain” 

Blaj, Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj şi 

Liceul Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj. 

Iată numele frumoaselor eleve transformate în 

manechine: Livia-Maria Spătăcean, Denisa Ionaş, 

Patricia Mărginean, Alina Dulău, Petronela Ioia, 

Adriana Rus, Roxana Urdă, Nicoleta Mărginean, Di-

ana Ciungan, Roxana Zgaibă, Ana-Maria Ioica, So-

rina Andreea, Simina Ceorgovean, Andreea Mihu, 

Cătălina Voina şi Ştefania Aron. 

A urmat distracţia tuturor cu dans şi voie bu-

nă, muzica fiind asigurată de d-l Zudor 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 multi participanţi am reţinut: dr. Sava 

Ioan cu soţia, dr. Balint Ionel cu soţia, fam. dr. Teo-

dorescu, jurist Beldea Maria, jr. Morar Cornelia din 

Deva, regizor de teatru Morar Adrian cu soţia, ing. 

Mihălţan Ioan cu soţia, comisar şef Oneţ Ioan cu so-

ţia, preot Benchea Vasile cu soţia, preot Brumar Va-

sile cu soţia, patron Victor Mateş cu soţia – sponsor 

al evenimentului, ing. Ilie Frăţilă cu soţia, primar al 

com. Sâncel, Poşa Gh. cu soţia, viceprimar com. 

Sîncel, ing. Pop Grigore cu soţia – Biia, ing. Avram 

Gh. cu soţia, prof. Badea Carol cu soţia, prof. Laţiu 

Ioan cu soţia, ing. Frâncu Tudor cu soţia Simona, ar-

tist plastic Comşa Emil cu soţia, ec. Ciolan Vasile cu 

soţia, rapsod popular Zereş Gheorghe cu soţia – Pă-

nade, prof. Maria Stere – director Şcoala Gimnazială 

„Avram Iancu” Baia Mare, ing. Avram Marius cu 

Avram Luminiţa – Ploieşti, prof. Diana Tocaciu cu 

soţul, preot Dulău Dan cu soţia, Alina, prof. Claudia 

Raica-Oancea cu soţul, prof. Ana Hinescu, prof. 

Costea Valerica, prof. Trif Viorel cu Trif Gabriela, 

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, au fost cei care au mijlocit un liant de 

unitate a celor prezenţi, dând tot sprijinul d-nei Sil-

via Pop, pentru reuşita deplină a frumosului eveni-

ment. Mă bucur că blăjenii ştiu să se distreze decent, 

felicit organizatorii, care prin coloritul întregii sărbă-

tori au întrerupt monotonia iernii, inoculând în sufle-

tele tuturor optimism şi dragoste de viaţă. 

 

Aurel ROMAN  

 

 

  

A 
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CONCURSUL DE POEZIE PATRIOTICĂ „NOI SUNTEM ROMÂNI” 
 

oncursul de poezie patriotică „Noi sun-

tem români” a făcut parte din seria mani-

festărilor închinate sărbătoririi a 168 de 

ani de la Marea Adunare Naţională de pe Câm-

pia Libertăţii, din 

3/15 mai 1848 des-

făşurate sub generi-

cul „Sărbătoarea Li-

bertăţii 2016”. Acest 

concurs a avut loc la 

Centrul de Docu-

mentare şi Informare 

al Colegiul Naţional 

„I. M. Clain” Blaj, 

având ca scop pro-

movarea specificului 

naţional şi a identită-

ţii naţionale prin ac-

tivităţi extraşcolare. 

Concursul de recita-

re din lirica patrioti-

că a fost organizat 

sub forma unui par-

teneriat educativ în-

tre Colegiul Naţio-

nal „I. M. Clain” 

Blaj, director, prof. 

Ioan Tomoiagă, 

ASTRA Blaj, Des-

părţământul „Timo-

tei Cipariu”, preşe-

dinte, prof. Silvia 

Pop şi Muzeul de Is-

torie „Augustin Bu-

nea”, director Simo-

na Frâncu. Proiectul 

pune în valoare nu 

doar potenţialul ar-

tistic şi cultural al 

elevilor din ciclul li-

ceal, ci urmăreşte în 

egală măsură formarea unei atitudini de respect 

faţă de cultura şi patrimoniul naţional românesc, 

creşterea interesului faţă de valorile naţionale şi 

dezvoltarea sentimentului de patriotism şi mân-

drie naţională prin raportare la însemnătatea 

Revoluţiei Române de la 1848.  

Pentru ca participanţii să se elibereze de 

emoţii, elevele de la Colegiul Naţional „I. M. 

Clain”: Avram Bianca, Jeler Cristiana şi Isailă 

Veronica au interpretat două cântece în memo-

ria lui Avram Iancu, cel mai îndrăgit dintre con-

ducătorii Revoluţiei paşoptiste – „Craiul munţi-

lor” şi „Iancu la Ţe-

bea”, iar Sârb Mădă-

lina a prezentat un in-

teresant material PPT 

„Avram Iancu şi Bla-

jul”. Concursul a avut 

o secţiune de recitare 

din lirica patriotică, 

juriul fiind format 

din: prof. Rodica 

Jeican (dir. adj.), prof. 

Silvia Pop, d-na Si-

mona Frâncu, prof. 

Claudia Oancea-Raica 

şi bibliotecar Maria 

Brad. Felicităm lau-

reaţii concursului: 

Premiul I – Frăţilă 

Emilia şi Isailă Gabri-

ela Veronica (Colegi-

ul Naţ. „I. M. Clain”), 

Premiul al II-lea Bar-

na Alina, Pataky 

Izabella, Urdă Roxa-

na-Maria (Colegiul 

Naţ. „I. M. Clain”) şi 

Premiul al III-lea 

Botti Roxana Maria şi 

Bîlea Andreea Floren-

tina, prof. coordonator 

Maria Haţegan (Lice-

ul Tehnologic Jidvei).  

La final, doam-

na profesoară Silvia 

Pop a încurajat tinerii 

să participe la cât mai 

multe manifestări ar-

tistice şi culturale, care să trezească în noi sen-

timentul de patriotism, pentru că este o datorie 

nobilă să ne cunoaştem istoria şi să ne cinstim 

eroii neamului. 

 

Prof. Claudia OANCEA-RAICA

 

C 
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FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”, EDIŢIA 2016 SAU  

„EU CRED CĂ SUFEREAM DE PREA MULT SUFLET” 
 

n perioada 6-7 mai 2016 s-a 

desfăşurat la Sebeş şi  

Lancrăm a XXXVI-a ediţie a 

Festivalului Internaţional  

„Lucian Blaga”. Organizat  

neîntrerupt din 1981 şi până 

azi, Festivalul a avut invitaţi de 

seamă din ţară şi din străinăta-

te, profesori universitari,  

academicieni, scriitori şi critici 

literari, filozofi şi alţi partici-

panţi.  

Tematica acestei ediţii a 

fost: Lucian Blaga şi filosofia 

în secolul XX iar printre invi-

taţii de seamă, participanţi la 

cele două sesiuni de comuni-

cări ştiinţifice, amintim pe: 

acad. Alexandru Surdu, prof. 

univ. dr. Eugeniu Nistor, 

prof. univ. dr. Mircea 

Popa, prof. univ. dr. Ana 

Selejan, prof. univ. dr. 

Ilie Moise, conf. univ. 

dr. Aurel Pantea, critici 

literari de renume pre-

cum Grigore Grigurcu, 

Zenovie Cârlugea. S-au 

regăsit printre invitaţi şi 

Alexandru Brad, care a 

prezentat revista  

„Acasă”, Mioara Pop, 

directoarea Bibliotecii 

Judeţene Alba, Ioan 

Oprişan, Mircea M. Pop, 

Joachim Schwetzke, 

Monica Grosu, Rodica 

Chira, subsemnata, G. 

Vinţan etc.  

Deschiderea ofi-

cială Festivalului a avut 

loc la Casa Memorială a 

poetului din Lancrăm. 

Momentul a aparţinut 

oficialităţilor: organiza-

torii poetul Ion Mărgi-

neanu şi directorul  

Centrului Cultural „Lu-

cian Blaga” din Sebeş şi al Festivalului, Constantin 

Şalapi, Ion Dumitrel, preşedintele CJ Alba, Adrian Ale-

xandru Dăncilă, primarul municipiului Sebeş, acad. 

Alexandru Surdu, vicepreşedinte al Academiei  

Române. Într-o atmosferă emoţionantă şi sensibilă, 

acad. Alexandru Surdu a confe-

rit Premiul Academiei Române 

poetului Ion Mărgineanu, ca 

semn de preţuire şi respect faţă 

de efortul depus de a organiza, 

neîntrerupt, acest eveniment 

important dedicat valorosului 

poet Lucian Blaga. Laudatio a 

fost rostit de prof. univ. dr.  

Eugeniu Nistor.  

În cuvântul său de mul-

ţumire, poetul Ion Mărgineanu a 

afirmat: „nu sunt culegător de 
premii. Sunt culegător de Limbă 
Română. Vreau să vă mărturi-
sesc că Academia Română este 
cel mai întins teritoriu al Limbii 
române. Din acest teritoriu în-
tins am ales mereu fructele 

coapte care nu sunt  
altceva decât norii  
orizontului pentru pre-
gătirea aripilor albastre 
ale Festivalului. Premiul 
acesta, al Academiei, nu 
este altceva decât o  
frază dezvoltată în care 
fiecare literă are o sem-
nificaţie aparte”.  

De asemenea, în 

cadrul Festivalului, au 

avut loc şi alte eveni-

mente precum: prezen-

tarea unei expoziţii de 

faianţă portugheză (din 

colecţia familiei Blaga), 

de către Elena 

Pleniceanu, muzeograf 

la Complexul Muzeal 

Bistriţa-Năsăud, o expo-

ziţie de carte dedicată lui 

Lucian Blaga, organiza-

tă de Rodica Hăprean, 

dar şi vernisajul expozi-

ţiei Gânduri nefiltrate, 

gravură miniaturală rea-

lizată de Ştefan Balog.  

Felicităm organi-

zatorii şi mulţumim pentru că ne-au umplut inimile de 

poezie şi de frumuseţe şi de gânduri... blagiene! 

 

Maria-Daniela PĂNĂZAN 

Î 
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CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „MIRCEA GANGA” 
 

âmbătă, 07.05.2016, la Colegiul 

Naţional ,,I. M. Clain” Blaj s-a 

desfăşurat Concursul Judeţean de Ma-

tematică ,,Mircea Ganga”, ajuns la 

ediţia a VII-a. Acest concurs este or-

ganizat cu sprijinul Consiliului Jude-

ţean Alba, al ASTREI, Despărţămân-

tul ,,Timotei Cipariu” Blaj, al Asocia-

ţiei de Părinţi ,,I. M. Clain” şi al con-

ducerii Colegiului, director – prof. 

Ioan Tomoiagă. Concursul este adre-

sat elevilor din clasele IX-XII, care 

studiază matematica după programa 

M1, subiectele fiind în concordanţă cu 

programele şcolare aprobate pentru fi-

ecare clasă. Suntem deosebit de onoraţi că din Comisia 

ştiinţifică de elaborare a subiectelor fac parte: prof. 

univ. dr. Dumitru Acu – Universitatea ,,Lucian Blaga” 

Sibiu, Preşedinte Astra, prof. Mircea Trifu – Secretar 

General al Societăţii de Ştiinţe Matematice din Româ-

nia, prof. Ionel Trifon – Inspectoratul Şco-

lar Judeţean Alba. Pentru realizarea aces-

tui concurs judeţean a pus mult suflet 

doamna prof. Romanţa Ghiţă, alături de 

toţi profesorii de la catedra de matematică 

a Colegiului: Cipariu Ciprian, Ghiţă Ioan, 

Marian Anca, Păcurar Cosmin, Stan Dana 

şi prof. Adriana Zaharia. Deosebit de 

atractive sunt premiile oferite laureaţilor, 

care, pe lângă diplome, medalii şi cupe, 

mai pot câştiga: tabletă grafică, sisteme 

audio, SSD-uri, multifuncţionale, căşti, 

baterii extene, stickuri, cărţi, tricouri. Feli-

cităm organizatorii şi aşteptăm, cu nerăb-

dare, să-i cunoaştem pe cei mai buni la 

MATEMATICĂ…din judeţul Alba. 

Purtător de cuvânt al Colegiului, 

Prof. Claudia OANCEA-RAICA 

 
Nr.

crt. 
Nume elev 

Cla

sa 
Scoala Profesor Punctaj 

PRE

MIU 

1 
MUNTEANU 

FILIP 
9 

COL. NAT. TITU MAIORESCU AIUD 

IULIAN 

VANTU 28,00 MP 

2 
GIURGIU MIHAI 

10 
COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA 

ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA 

SANDU 

CORNEL 28,00 MP 

3 
MEGIEŞAN 

SERGIU 
11 

COLEGIUL NAŢIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ 

GHITA 

IOAN 28,00 MP 

4 
BOZDOG 

RALUCA 
9 

COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA 

ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA 

BORA 

DORINEL 20,00 I 

5 
BODEA NICOLAE 

9 
COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI 

VITEAZUL” ALBA IULIA 

STĂNILĂ 

PETRU 13,50 II 

6 
IENEI RAUL 

9 
COLEGIUL NAŢIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ 

GHITA 

IOAN 11,50 III 

7 
AVRAM SORIN 

9 
COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI 

VITEAZUL” ALBA IULIA 

STĂNILĂ 

DELIA 11,00 M1 

8 
BORŞAN CIPRIAN 

9 
COLEGIUL NAŢIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ 

GHITA 

IOAN 10,50 M2 

9 
ISPAS ADELINA 

9 
COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA 

ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA 

BORA 

DORINEL 10,00 M3 

10 
DRAGOMIR 

MARIA ANDREEA 
10 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” 

SEBEŞ 

TODOR 

PETRU 25,00 I 

11 
TOTOIAN 

MARIUS 
10 

COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA 

ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA 

SANDU 

CORNEL 24,50 II 

12 
AVRAM BIANCA 

10 
COLEGIUL NAŢIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ 

GHITA 

IOAN 23,50 III 

13 
POPA SERGIU 

10 
COLEGIUL NAŢIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ 

GHITA 

IOAN 22,00 M1 

14 

STÂNEA 

ALEXANDRU 

IOAN 

10 

COLEGIUL NAŢIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ 

CIPARIU 

CIPRIAN 21,50 M2 

15 

BENDEA DANIEL 

10 COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA 

SI CRISAN” ALBA IULIA 

RUSU 

VALEN-TI

NA 21,00 M3 

16 
FILIP LIVIU PAUL 

11 
COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” 

SEBES 

TODOR 

PETRU 26,50 I 

S 
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17 
STĂNUŞIU 

CRISTINA IOANA 
11 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” 

SEBES 

TODOR 

PETRU 21,50 II 

18 
URSU RĂZVAN 

ANDREI 
11 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” 

SEBES 

TODOR 

PETRU 19,50 III 

19 
BOER ARMAND 

11 
COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA 

ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA 

SANDU 

CORNEL 19,00 M1 

20 
MARINA 

SEBASTIAN 
11 

COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA 

ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA 

SANDU 

CORNEL 16,50 M2 

21 
OANCEA 

ANDREEA 
11 

COLEGIUL NATIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ 

GHITA 

IOAN 14,00 M3 

22 
CERGHIT 

CRISTIAN 
12 

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI 

VITEAZUL” ALBA IULIA 

STĂNILĂ 

DELIA 22,50 I 

23 CREŢU COSMIN 12 
COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI 

VITEAZUL” ALBA IULIA 

STĂNILĂ 

PETRU 22,00 II 

24 
BORŞAN IOAN 

GABRIEL 
12 

COLEGIUL NAŢIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ 

CIPARIU 

CIPRIAN 18,00 III 

25 PAVEL AURORA 12 
COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI 

VITEAZUL” ALBA IULIA 

STĂNILĂ 

DELIA 17,00 M1 

26 
SEVESTREAN 

VASILE 
12 

COLEGIUL NAŢIONAL „I.M. CLAIN” BLAJ 

CIPARIU 

CIPRIAN 15,50 M2 

27 BRIA SMINION 12 
COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI 

VITEAZUL” ALBA IULIA 

BORTOŞ 

ROMULUS 9,00 M3 

 
Pe lângă acestea au mai fost acordate 16 diplome 

de menţiuni. Elevii au primit diplome, cupe, medalii, tri-

couri, pixuri personalizate, câte un premiu din partea Con-

siliului Judeţean Alba (3 tablete grafice, 4 SSD-uri şi 4 

stick-uri, 4 multifuncţionale, 4 căşti, 4 baterii externe, 4 

căşti calculator, după caz). Asociaţiunea ASTRA – Desp. 

„T. Cipariu” – Blaj reprezentată de către d-na preşedinte 

Silvia Pop a oferit cărţi şi reviste. 

Suntem recunoscători şi mulţumim Consiliului Ju-

deţean Alba pentru sprijinul acordat şi susţinerea financia-

ră, Asociaţiei de părinţi „IMClain”, Asociaţiunii ASTRA – 

Despărţământul „T. Cipariu” Blaj şi conducerii Colegiului 

Naţional „Inochentie Micu Clain care şi în acest an au fost 

alături de organizatori şi au contribuit la realizarea acestei 

frumoase competiţii.  

De asemenea, îi mulţumim d-lui preşedinte al con-

cursului prof. Mircea Trifu şi d-lui vicepreşedinte prof. 

univ.dr. Dumitru Acu care ne susţin şi ne motivează să 

continuăm. Felicitări tuturor concurenţilor şi profesorilor 

care i-au pregătit şi îi aşteptăm şi la ediţiile viitoare. 

Prof. Romanţa GHIŢĂ 
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O MARE SĂRBĂTOARE DE SUFLET ÎN SATUL BIIA – COMUNA ŞONA 
 

u fost trei evenimente de excepţie care s-au desfăşu-

rat în satul Biia, în data de 8 Mai 2016 în frumosul 

Cămin Cultural al biienilor şi anume: – Balul ASTREI Bi-

ia;- Întâlnirea absolvenţilor 

de la Universitatea de Agri-

cultură şi Medicina Veteri-

nară Cluj-Napoca, Faculta-

tea de Agronomie, promoţia 

1965 şi Întâlnirea absolven-

ţilor de la Liceul „Iacob 

Mureşanu” din Blaj, pro-

moţia 1962. 

Această mare sărbă-

toare care s-a desfăşurat sub 

auspiciile „ASTREI”, cu 

implicarea directă a preşe-

dintei Despărţământului 

ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj, d-na prof. Silvia Pop, a 

avut un impact formidabil asupra tuturor participanţilor, 

peste 200 persoane, care printr-o adeziune totală au simţit 

trăiri emoţionante, alături de distinsele personalităţi care au 

onorat prin prezenţa dânşi-

lor această localitate rurală, 

binecunoscută în judeţul 

nostru. Organizatorii prin-

cipali ai marii sărbători au 

fost întreaga familie a dom-

nului ing. Grigorie 

Pop,vicepreşedintele Cer-

cului ASTRA Biia, ajutaţi 

îndeaproape de prof. Suciu 

Maria, preşedinta ASTRA 

Biia; Emil Bărbat cu soţia, 

gospodari de excepţie ai sa-

tului; Elena Bogdan cu soţul; rude apropiate, Parohia Or-

todoxă din sat în frunte cu preotul paroh Lucian Feşteu şi 

nu în ultimul rând colaboratori: Echipa artistică de la Şcoa-

la Gimnazială „Gh. Dancu” Biia, instructor Elena Bogdan; 

Echipa de majorete de la Şcoala Gimnazială „Toma Coci-

şiu” Blaj, instructor prof. 

Frăţilă Crina şi prof Rozina 

Mărginean; Corul bărbătesc 

din satul Sâncel, instructor 

Gh. Laţiu; solistul vocal 

Frăţilă Ioan senior (Oacă), 

solistul instrumentist saxo-

fon – Frăţilă Ioan jr.; elevul 

Zudor Adrian, solist in-

strumentist la orgă; aprecia-

tele cântăreţe de muzică 

folk: prof. Pop Felicia – Al-

ba Iulia şi Cismaru Raluca 

– Sibiu; rapsodul popular 

Zereş Gheorghe – Pănade, cu recitarea unei poezii din 

creaţia poetului Ion Brad; Nona Ignat – poet popular din 

Biia, cu o recitare din creaţia proprie; Rica Roman cu o re-

citare din creaţia poetului Aron Cotruş şi bineînţeles mo-

mentul de vârf, apoteotic a renumitei cântăreţe de muzică 

populară Leontina Pop. Mass-media a fost asigurată prin 

reprezentanţii ziarului „Unirea” Aurel Roman şi ing. Ioan 

Mihălţan, Televiziunea TV 

AS din Târnăveni-Mureş, pre-

prezenţi fiind domnii Titi 

Bărbuleţ – operator şi Ioan 

Burdulea – realizator emisiuni 

TV. 

Vreau să reliefez că pe 

lângă distinşii colegi de pro-

moţie a domnului ing. Pop 

Grigore care au fost prezenţi 

cu soţiile şi au dat o notă cu 

totul aparte frumosului eve-

niment, notabilă şi mult apla-

udată a fost prezenţa în sală a 

elitei intelectuale a municipiului Blaj, reprezentată prin fa-

familiile de medici: dr. Mircea Frenţiu cu soţia, dr. Sava 

Ioan cu soţia şi dr. Balint Ionel cu soţia . Distinsele perso-

nalităţi enumerate mai sus sunt somităţi ale mun. Blaj, care 

pe lângă gradul înalt in profe-

sionalism în specialitatea fie-

căruia, sunt recunoscuţi ca 

distinşi oameni de cultură, 

mereu prezenţi la manifestări 

de acest gen.  

Manifestările acestei 

mari sărbători au început de la 

Biserica din sat, unde invitata 

specială a d-lui ing. Grigorie 

Pop, marea cântăreaţă Leonti-

na Pop a susţinut un înălţător 

recital de pricesne, care au 

mers la sufletele celor prezenţi, oameni de la ţară cu suflete 

curate, care s-au simţit mai aproape de Dumnezeu, purtaţi 

de o voce cu totul aparte, cu care a fost înzestrată de cel 

divin. 

În continuare, la Căminul Cultural s-a desfăşurat 

Marea sărbătoare după cum 

urmează: – un scurt 

TE-DEUM susţinut de preotul 

paroh Lucian Feşteu; apoi s-a 

intonat Imnul României, Im-

nul ASTREI şi pentru prima 

dată în această sală 

„GAUDEAMUS IGITUR”, 

contextul constituindu-l per-

sonalităţile de la Cluj, care 

şi-au sărbătorit la Biia cei 50 

de ani de la absolvirea facultă-

ţii. Au urmat luările de cu-

vânt, în primul rând gazda 

ing. Pop Grigore, care, vădit emoţionat, a vorbit despre 

frumoasa Sărbătoare, amintindu-şi colegi de an prezenţi, în 

jur de 30, toţi cu soţiile. A urmat la cuvânt prof. Silvia 

Pop, preşedinta ASTRA Blaj, care a prezentat personalită-

A 
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ţile deosebite prezente în sală, elogiind efortul deosebit a 

d-ui ing. Pop Grigore, care a reuşit prin multă muncă să 

mobilizeze un număr aşa mare de participanţi, toţi de o va-

loare incontestabilă. A fost invitat la cuvânt d-nul dr. Mir-

cea Frenţiu, care ca întotdeauna a fost la superlativ. 

O cuvântare foarte elevată a fost susţinută de prof. 

dr. Ing. Ec. Emilian Merce, şeful promoţiei 1965 de la Fa-

cultatea de Agronomie Cluj-Napoca, cadru didactic încă în 

activitate. Eu am cunoscut această personalitate de excep-

ţie, recenzând o carte de-a dânsului de-o valoare excepţio-

nală, acum confirmând prin discursul ţinut, că d-l profesor 

Emilian Merce, este unul din oameni de cultură de o înaltă 

valoare care face cinste ţării noastre. Apoi a vorbit ing. 

Bărbat Tănase, şef de an, 1965 de loc din Sîncel, care a 

depănat amintiri din studenţie. A mai vorbit d-l 

Glogoveţan Ioan, de loc din Spini (Lunca Târnavei), ab-

solvent al Liceului I. Mureşanu, promoţia 1962, coleg de 

an cu d-na Marioara Pop. 

A urmat un bogat program artistic, de care am 

amintit în mare, însă nu pot să nu scot în evidenţă prestaţia 

deosebită a acestei doamne a cântecului popular românesc, 

reprezentată a zonei Gurghiului şi Mureşului, care prin re-

citalul susţinut a constituit momentul de vârf al tuturor 

manifestărilor artistice desfăşurate: în primul rând o serio-

zitate profesională cu totul aparte începând cu costumul 

naţional foarte frumos, specific zonei de unde vine şi con-

tinuând cu repertoriul şi interpretările de vis. Rar mi-a fost 

dat să văd la o interpretă de muzică populară o trecere atât 

de naturală de la programul susţinut pe scenă, care denotă 

o oarecare sobrietate, la ceea ce urmat, atunci când a cobo-

rât în sală şi când toată lumea a aplaudat-o, admirând-o, 

urmând un fenomen de contopire cu cei care s-au ridicat 

de la mese şi-au înconjurat-o, începând o veselie ieşită din 

comun: învârtite, haţegane, sârbe, hore toate pe melodii 

adecvate fiecărui ritm, uimind pe toţi cu varietatea inter-

pretativă. Un sincer bravo pentru această cântăreaţă, care 

slujeşte cu atâta dăruire cântecul românesc. 

Vreau să mai amintesc şi alte personalităţi care au 

fost prezente la acest deosebit eveniment: ing. Sabău Nico-

lae cu soţia; scriitorul Ioan Brad – Alba Iulia; dr. Gh. Du-

lău cu soţia; primarul com. Sîncel, ing. Ilie Frăţilă şi vice-

primarul Gh. Poşa; ing. Florin Mărginean; viceprimarul 

com . Şona, Gheorghe Poşa; prof. Blaga Teodor – custo-

dele Muzeului etnografic Biia; ing. Puşcă Nicolae – SC 

Jidvei cu soţia, ing. Răcuci Claudia cu soţia. 

În final menţionez pe cei care au asigurat buna des-

făşurare a întregului spectacol: ing. Pop Grigore, aranja-

ment muzical şi sunet Zudor Laurenţiu, foto. ing. Ioan 

Mihălţan şi Rică Roman. 

Astfel de manifestări pe lângă tot ce s-a scris, sunt 

benefice tuturor, ele asigurând şi o coeziune sufletească 

atât de necesară românilor. 

Aurel ROMAN 
Foto I. MIHĂLŢAN 

 

 

„NOAPTEA MUZEELOR” LA BLAJ  
 

rimăria Municipiului Blaj şi Muzeului de Istorie „Au-

gustin Bunea” Blaj au organizat „Noaptea Muzeelor” 

– ediţia a V-a „Muzeul în lumina nopţii” cu două acţiuni, o 

expoziţie de fotografii şi o lansare de carte. Expoziţia „Fo-

tografia între album de familie şi document istoric” în par-

teneriat cu Muzeul „Casa Mureşenilor” din Braşov, ne 

prezintă albumul familiei Mureşianu, cu pleiada de iluştri 

înaintaşi: Iacob Mureşianu, Aurel Mureşianu ş.a (cu ori-

gini stâns legate de Bistriţa, Blaj şi Braşov) în mai multe 

ipostaze, fotografii de epocă, individuale şi de grup. Apoi 

este prezentat pe scurt un istoric al fotografiei, începuturile 

şi dezvoltarea tehnicii de fotografiere precum şi evoluţia 

aparaturii fotografice, de la camera obscură până astăzi la 

cea digital precum şi câteva probe practice de fotografiere. 

Din istoria şi evoluţia Braşovului ne sunt prezentate expo-

nate foto din arhiva lui Biborka Bartha, Stelian Grăjdan şi 

din colecţiile lui Cristi Mitan, Dumitru Scurtu, Marian 

Spatariu, Horia Ioan Bartoc. Al doilea eveniment, lansarea 

de carte a autorilor blăjeni dr. Anca Elisabeta Tatay şi prof. 

univ. dr. Cornel Tatai-Baltă cu lucrarea 

„XILOGRAVURA – din cartea românească veche tipărită 

(1532-1830)” apărută în 2015 la Cluj-Napoca, a fost des-

chisă de doamna prof. Simona Frâncu, directoarea Muzeu-

lui, cu o mică prefaţă . D-na prof. Silvia Pop, preşedinte 

ASTRA Blaj, face o remarcabilă prezentare a cărţii: capi-

tolele scrise, expunerea de valoroase şi inedite gravuri pe 

care le conţine, munca asiduă depusă pentru elaborarea ei, 

elogiindu-i la final pe autori. 

Domnul Cornel Tatai-Baltă, cu modestia-i cunos-

cută dar cu harul riguros al cercetătorului ştiinţific, prezin-

tă geneza elaborării lucrării, munca depusă împreună cu 

Anca, fiica lui, dar remarca că deja sunt „plagiaţi” şi se 

simt mai preţuiţi în Europa decât la ei acasă. Această carte 

este o lucrare academică, de înalt grad ştiinţific, apreciată 

foarte mult de specialişti în domeniu, o încununare a mulţi 

ani de cercetare şi trudă pe la multe biblioteci din Bucu-

reşti, Budapesta, Paris, Roma, Veneţia, Moscova, Lyov 

etc. care pecetluieşte o viaţă dăruită cărţi[ şi cercetării a 

d-lui Cornel Tatai-Baltă precum şi o activitate efervescent 

ştiinţifică a fiicei, Anca Elisabeta Tatay, o viitoare mare 

specialist în domeniu. Pictorul Stanciu Nicu în cuvântul 

său arată valoarea deosebită a cărţii, care cu siguranţă va 

ocupa un loc binemeritat şi apreciat în analele ştiinţifice 

academice ale României. 

Se remarca prezenţa la aceste evenimente a unor 

persoane mereu interesate de cultură: pr. protopop Ioan 

Fărcaş, pr. Daniel Cîmpean, Luciana Bianu, Comşa Emil, 

Chirilă Ştefan, Bartoc Horia Ioan, Cornelia Nicoară, Du-

mitru Aurel, Stanciu Nicu, fam Savonea şi alţii. Felicitări 

organizatorilor şi autorilor celor două acţiuni culturale la 

ceas de noapte.  

Ioan MIHĂLŢAN  
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