


 

CONSTANTIN STANCU 

 

 

 

ARHIVELE DE LA HAŢEG 

 

Monografii, legende şi vivisecții 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
EdituraCronoLogia 

Sibiu, 2017 
  



 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
STANCU, CONSTANTIN 

    Arhivele de la Haţeg : monografii, legende şi vivisecţii / 

Constantin Stancu. - Sibiu : CronoLogia, 2017 
    ISBN 978-606-8661-27-8 

 

821.135.1 

 
 
 
 
 
 
 
© Constantin Stancu 
 
 

Ilustrație coperta 1: ing. Stroe Cătălin Ilie 
 
 
 
 
Editura CronoLogia Sibiu 

Strada Daliei, Nr. 6, Bl. B3, ap. 23 

Tel. 0732363100, email: 

edituracronologiasibiu@yahoo.com 

 
 
 

Colecția: CronoLogia Critică 7 

  



 

 

CONSTANTIN STANCU 

 

 

 

 

ARHIVELE DE LA HAŢEG 

 

Monografii, legende şi vivisecții 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EdituraCronoLogia 

Sibiu, 2017 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Câteva cuvinte 

 

 

 

 

 

Arhivele de la Haţeg reprezintă un ciclu de scrieri 

despre cărţile publicate de scriitori care s-au născut, au 

trăit, au avut câteva pasiuni determinante pentru viaţa lor 

şi a comunităţii: cărţile, istoria de Haţeg, legendele din 

zonă, folclorul, povestiri care au marcat epoca prin mesaj 

sau inovaţie.  

Prezentul volum este o continuare a cărții 

anterioare Arhivele de la Haţeg. De la neantia la vâltoarea 

sufletelor, Editura Realitatea Românească, 2010. Cartea a 

fost premiată de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala 

Alba-Hunedoara, preşedinte poetul Aurel Pantea, în anul 

2011 pentru cărţile apărute în anul 2010. Cartea nu a 

trecut, iată, neobservată. Ciclul fixează memoria 

scriitorilor care au fost legaţi de Ţara Haţegului.  

În şedinţele scriitorilor de la Filiala din Alba s-a 

pus problema ca la intrarea în locuinţele unde au trăit 

scriitori remarcaţi şi reţinuţi de istoria literară într-un fel 

sau altul, să se amplaseze plăci care să consemneze aceste 

fapte de viaţă.  

În cuprinsul cărţii de faţă am reţinut şi am scris note 

literare despre cărţi publicate de persoane care nu sunt 

neapărat membri ai Uniunii Scriitorilor, dar au o pasiune 

esenţială: identitatea românească. Acest lucru ne face să 

privim cu optimism spre viitor şi să avem satisfacţia că 



România are valori care pot marca istoria actuală, 

literatura fiind un canal prin care mesajul poate ajunge la 

oameni. 

Scriind despre cărţi şi oameni am realizat că există 

legături profunde între scriitorii din Haţeg şi restul 

autorilor din ţară. Cultura leagă oamenii mai mult decât 

acţiunile impuse prin programe bine scrise în birourile 

contabililor. Viaţa, precum iarba, învinge betonul, fierul, 

marile buncăre.  
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Ţara Haţegului? O poveste compusă din o mie şi una 

de legende... 

 

 

Textele de faţă au fost publicate în revistele de 

cultură conduse de oameni pasionaţi, în „Vatra veche”, 

„Sintagme literare”, „Vox libri”, „Ardealul literar şi 

artistic”, „Contraatac”, „Citadela”, „Astra blăjeană” etc., 

susţinute de Nicolae Băciuţ, Geo Galetaru, Ioan Sebastian 

Bara – director al Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” 

Hunedoara-Deva, Mariana Pândaru, Adrian Botez, Aurel 

Pop, Paulina Popa, Maria-Daniela Pănăzan, Francisc-

Mihai Lörinczi... 
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Călătorul  

 

Voyager  

Depăşeşte limita soarelui în expansiune,  

ajunge-n locul unde gravitaţia  

va fi poemul pe care nu-l mai poate scrie scribul, 

se scrie singur,  

poemul acela de dragoste, unic,  

după care tânjim toţi, chiar şi la bătrâneţe,  

călătoria macină neuronii moi.  

 

Vine clipa de limită,  

călătorul va depăşi marginea soarelui,  

aripa lui de lumină difuză.  

- Ce va fi acolo, ce va fi?  

- Va creşte iarba, ca de obicei,  

aud glasul venit de departe  

cu întârziere de câteva luni,  

iarba galactică, iarba crudă, verde, de neînvins,  

între şinele de oţel ale gravitaţiei.  

- Şi acolo, acolo departe?  

Nu-mi răspunde nimeni,  

ecoul a fost prins de iarbă şi păpădii...  

Un galben galactic în urma călătorului,  

acolo,  

între stele cunoscute, unde, iată, creşte iarba, iarb, iar, ia, 

i... 
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Gheorghe Ardelean în căutarea libertății și a fericirii 

 

Gheorghe Ardelean (George Ardelean, pseudonim 

literar) este preocupat de teme esențiale. Țara Hațegului dă 

putere celui care așteaptă activ, în tăcere, marile miracole. 

Este o personalitate de prim rang; la data redactării 

prezentei note literare este profesor la Facultatea de Litere 

din cadrul Universității București, Departamentul de 

Studii Literare. Doctor în filologie (summa cum laude), 

preocupat de fenomenul Nicolae Steinhardt. S-a născut la 

Silvașul de Jos în 19.02.1961, o localitate din Ţara 

Haţegului. În anul 1980 a absolvit Liceul Pedagogic Deva, 

secția filologie-istorie. A fost preocupat de tema suferinței 

în literatura română, mai ales de suferința în secolele al 

XIX-lea și al XX-lea, intrând în ultimul secol pasionat de 

mișcarea ideilor în sfera culturii, la intersecția marilor 

perioade ale lumii.  

Profesor pasionat, parcurgând diferitele etape și 

grade specifice, de la liceu la Universitate, discret și atent, 

a lăsat literaturii române cartea N. Steinhardt și 

paradoxurile libertății. O perspectivă monografică, 

apărută la București, Editura Humanitas, 2009. Cartea a 

fost premiată imediat, este efectul a peste zece ani de 

studii, muncă, cercetare. Baza cărții a constituit-o teza de 

doctorat N. Steinhardt. Studiu monografic.  

Cine studiază viața, opera și miracolele din 

activitatea lui Steinhardt este obligat să citeze din 

Gheorghe Ardelean, să facă trimiteri la monografia din 

2009. Cartea a fost premiată, a beneficiat de recenzii, s-a 

bucurat de atenția intelectualilor români de prim rang, a 

oamenilor pasionați de istoria creștinilor din România, de 

modele și istorii.  

Gheorghe Ardelean dă atenție în activitatea sa 

dedicată perioadei pașoptiste și postpașoptiste, mai multor 
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autori: scriitorii Gulagului, celor cu viața acoperită de 

misterul din dosarele securității române, celor din arhivele 

fostului serviciu de informații și represiune a sistemului 

politic comunist. Scriitorii din dosare au constituit un 

domeniu special, cu vieți complicate, cu moarte, suferință 

și idei mărețe. 

Personalitate complexă, Ardelean se preocupă de 

birotică, de principiile editării corecte, de strategiile 

interpretative ale literaturii de bună calitate, profunde.  

De remarcat pasiunea sa pentru teme 

fundamentale, de istoria ideilor, de hermeneutica literară, 

de coliziunea dintre literatură și ideologie, de istoria 

„subterană” a literaturii române în contextul est-european 

în perioada postbelică.   

Personalitatea complexă, el lăsă amprente în istoria 

literară și în gândirea intelectualilor. Născut în 

Transilvania, într-o zonă specială, încărcată de istorie, de 

semne remarcabile, în Țara Hațegului, Gheorghe Ardelean 

a participat la seminarii, manifestări și comunicări în 

străinătate, prezentând onorabil cultura română. Este 

considerat un important specialist în opera și viața lui N. 

Steinhardt, preocupat de valorile creștine de bază în 

confluență cu cele ebraice și sub presiunea culturii 

adevărate. A lansat și susținut martirajul creștinilor în 

secolul al XX-lea în comparație cu cei din antichitate. Cu 

ironie și realism a observat teoriile literare și filozofice din 

dosarele securității, bogăția de date tezaurizate indirect și 

cu suferință în aceste colivii de aur pentru sufletele celor 

care au avut acces direct la speranța libertății. Libertatea, 

un risc asumat prin luptă spirituală decisă, cu suferința în 

carne.  

Cărți arestate, autori încarcerați, teme cu efecte 

puternice în conștiința românilor, Ardelean este mereu 

absorbit de fapte, dorește să promoveze identitatea 
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spirituală a românilor. Una reală și importantă în cultura 

universală.  

Pentru volumul N. Steinhardt şi paradoxurile 

libertăţii, Editura Humanitas, Bucureşti, 2009, i s-au 

acordat mai multe premii: 

- Premiul special al USR - 2009; 

- Premiul pentru critică literară/istorie literară/teorie literară 

al revistei Observator cultural - 2010; 

- Premiul pentru critică literară „Garabet Ibrăileanu” al 

revistei Viaţa Românească - 2009; 

- Premiul pentru studiu monografic al revistei Poesis -2009; 

- Nominalizare la premiul „Cartea anului - 2009” acordată 

de revista România literară şi de Fundaţia Anonimul. 

Cartea este rodul mai multor ani de muncă 

serioasă, monografia reprezintă un reper în istoria 

literaturii și demonstrează pasiunea, seriozitatea, dedicarea 

autorului. Este o carte bine realizată din punct de vedere 

academic. Etapele vieții lui Steinhardt au fost bine lipite 

printr-o viziune unitară, Ardelean formând o imagine 

corectă, interesantă despre marea personalitate a culturii 

române. Personajul a captivat autorul, autorul s-a supus 

mișcării de ansamblu, cartea este una vie, adevărată, 

dosarul s-a făcut mit. 

Nicolae Aurelian Steinhardt s-a născut la 29 iulie 

1912, a decedat la 30 martie 1989, a fost un mare 

intelectual, autor, critic literar, eseist, jurist, publicist și 

scriitor român. A fost legat de localitatea Pantelimon, 

județul Ilfov. De origine evreiască, s-a convertit la religia 

creștină în închisoarea de la Jilava, ulterior și-a luat 

numele de fratele Nicolae. A decis să se călugărească după 

punerea în libertate. Este autorul unei opere de primă 

importanță, carte unică în literatura română, Jurnalul 

fericirii. De menționat că a fost doctor în drept 

constituțional. Principiile dreptului internațional i-au 
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permis să înțeleagă marile teme ale lumii. Se acceptă, în 

sens general, că juriștii sunt și buni teologi…  

Copleșitor, dosarele Steinhardt la CNSAS sunt în 

număr de 11, dosarele procesului în stil comunist sunt în 

număr de 21. O arhivă în care sunt captate destine în 

umbra unui destin, rezistența prin credință și cultură în fața 

mașinăriei de stat. Omul gol în fața istoriei… 

Mai multe personalități ale vremii, Şora, 

Paleologu, Marino, Doinaş, Caraion, acționează pe 

fundalul vremii cu energie, dar epocile se limpezesc în 

aceste icoane de viață. Arhivele CNSAS, dosarele care i s-

au făcut lui Steinhardt de către organele de represiune au 

fost cercetate cu răbdare de Ardelean, efortul a meritat, 

efectul este unul extraordinar, personajul istoric reînvie în 

adevărata lumină, ultimii o sută de ani din cultură română 

sunt bine creionați într-o prezentare dinamică, densă, 

curajoasă. Identitatea noastră ca români iese la iveală cu 

multă claritate, valorile sunt puse în lumină. 

Relația dintre intelectual și organele de represiune, 

sub lupa vremii, este bine redată, ideile mărețe au biruit 

timpul. Steinhardt apare ca un om liber într-o țară ocupată, 

mecanismele opresiunii funcționau exemplar, libertatea, în 

acest context, are o valoare extraordinară, cu mireasmă de 

veșnicie. Generațiile de intelectuali români pot învăța din 

această experiență, modelul este bine fixat în rama culturii 

române. 

Libertatea este și tema cărții și studiilor lui 

Gheorghe Ardelean, el o declară prin prezențele sale în 

sfera publică, în interviuri, luări de poziție, conferințe, 

dezbateri, idei în mișcare. Autorul are capacitatea de a 

face o paralelă între Steinhardt și Dostoievski, una care 

trece dincolo de punctele de tensiune dintre cultura 

română și cea universală.  
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Chiar dacă personajul Steinhardt a fost călugăr, a 

trăit ca monah la Rohia, el lansează în spațiul public 

valorile moderne, depășind momentul clasic dintre cele 

două războaie, se deschide spre tinerii poeți remarcați în 

anii optzeci precum Mușina, Ioan Bogdan Lefter etc. 

Dialogul dintre generații a fost fertil și un exemplu de 

urmat în cultura română. Personajul istoric a fost în atenția 

a sute de ofițeri de securitate, în atenția conducătorilor 

sistemului. Un infern pliabil, în mișcare prin viețile 

oamenilor. Cartea lui Steinhardt, Jurnalul fericirii, ne este 

prezentată ca epopeea unei opere de excepție în labirintele 

istoriei, Ardelean urmărind atent această aventură. Cartea 

reprezenta un pericol public pentru sistemul din anii 70-

80, reacția personalităților de orice fel în fața operei a fost 

bine conturată, libertatea făcea și face diferența dintre 

omul autentic, cel istoric, și cel veleitar. Martirii secolului 

al XX-lea ne obligă să rescriem istoria.    

N. Steinhardt a fost în legătură cu intelectualii din 

străinătate într-o perioadă grea, românii erau consemnați 

în țara lor, dar în exil s-au aflat personalități de prim rang: 

Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Toma Pavel, Virgil 

Nemoianu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu. 

Aceste relații au permis formarea unui for cultural în exil, 

alternativă la uniunile de creație din țară afectate de 

propaganda comunistă și de stilul agresiv al oamenilor 

securității. Cărțile circulau din țară în străinătate, în acest 

mod lumea comunica pe principiul vaselor comunicante, 

organele de represiune fiind uneori depășite. Contribuția 

lui Steinhardt a fost importantă, el și-a asumat riscuri, a 

gustat din libertatea spirituală. 

Legăturile personajului istoric cu alți intelectuali 

sunt evidențiate cu multă căldură, apar în jocul destinului: 

Constantin Noica, Mihail Sebastian, Nae Ionescu, etc. 

Evoluția vieții din tinerețe la maturitate este una 
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interesantă, de la mișcările extremiste (legionarism, 

socialism, specifice anilor 30) la un liberalism temperat, 

de centru, solid. Credința și convertirea la creștinism au 

marcat fundamental personalitatea lui Steinhardt. Istoria se 

află sub control divin și asta a reținut Gheorghe Ardelean 

în monografia sa, punând în lumină ideile personajului 

principal, schimbat de viziunea creștină asupra lumii. În 

închisoare, el s-a convertit la creștinism, abandonând ideea 

iudaică, Steinhardt fiind evreu. Practicarea teologiei 

iertării în viața de zi cu zi a fost activitatea cea mai intensă 

și necesară. Iertarea celui de lângă tine, pentru a fi iertat de 

Dumnezeu. Două mii de ani de luptă spirituală în 

sufletului scriitorului și monahului flămând de cer. 

Greutatea finalizării monografiei a venit din modul 

de interpretare a declarațiilor din dosarele securității 

referitor la monah. Aici a intervenit un studiu profund, 

analize speciale, cu grile spirituale exemplare. Trebuia 

văzut care erau limitele la care puteau ajunge personajele 

din jurul lui Steinhardt, trebuiau colaționate informațiile 

din dosare, o tehnică serioasă, menită să pună în lumină 

adevărul despre un om în fața istoriei. 

Monografia așază pe tapet marea bătălie de idei, se 

face o imagine istorică veridică despre secolul al XX-lea 

prin prisma vieții unui om integru, avid de adevăr sub 

puterea credinței. Este jurnalul unei convertiri, este 

jurnalul despre libertate, despre moarte și frică dusă la 

extrem. Corespondența purtată de Steinhardt cu prietenii, 

cu intelectualii vremii, cu personalități care au marcat 

secolul trecut dezvăluie dezbaterea de idei din lume, 

sensul spre care ne îndreptăm ca specie.  

Gheorghe Ardelean a dat culturii române o carte 

despre speranță, iertare, cultură și credință, despre oameni 

și suferință. Peste toate, analizând pe Steinhardt, planează 

umbra lui Dumnezeu. Cu siguranță, cel care a plecat din 
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Țara Hațegului în căutarea libertății și fericirii proprii a 

lăsat un semn important despre identitatea românilor în 

istoria și cultura lumii. Este un exemplu de perseverență și 

iluminare sub presiunea marilor idei. 
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Badiu Iancu, un pasionat de istoria Ţării Haţegului 

 

 

Badiu Iancu este, în prezent, profesor de fizică la 

Şcoala Gimnazială „A. Densuşianu” din Haţeg, judeţul 

Hunedoara, a absolvit facultatea la Universitatea „Babeş-

Bolyai” din Cluj-Napoca, Secţia Fizică. În anul 2015 a 

împlinit 60 ani, vârsta maturităţii depline. S-a născut la 

Tureni / Turda, judeţul Cluj, în 30 aprilie 1956, într-o 

familie de intelectuali, mama a fost profesor de limba 

română, tata medic de circumscripţie, fiind atras de 

ştiinţele exacte. Acolo a absolvit primele clase şcolare, 

apoi Liceul „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca, Secţia 

Fizică, următoarea etapă fiind facultatea.  

După absolvirea facultăţii, s-a dedicat profesiei de 

dascăl cu multă atenţie şi răbdare. Pasionat de fotografie, 

călătorii şi istorie, a abordat cu mult curaj istoria Ţării 

Haţegului pe o perioadă îndelungată. Putem afirma că el 

este autorul monografiilor dedicate acestui loc de excepţie 

din România. Iubeşte Haţegul şi Munţii Retezat, 

fotografiile sale sunt clipe rupte din eternitatea muntelui. 

A călătorit în Europa, a cunoscut oameni, civilizaţii, 

monumente istorice din Italia, Rusia, Cehia, Ungaria, 

Austria, Suedia etc. Istoria sa poate fi „pipăită” pe reţeaua 

socială Facebook la adresa: 

 https://www.facebook.com/Badiu-Iancu-

406801789370763/  

Abordând aceste monografii cu mult curaj, el a 

optat pentru un stil academic, documentat, monografiile 

sale incluzând anexe din documentele existente în arhive, 

în cărţi, în diferite locaţii. Această documentare a efectuat-

o pe cheltuiala sa, dovedind că pasiunea poate fi un motor 

de civilizaţie. Probabil că istoricii îi pot reproşa multe, 

stilul său riguros şi frust îi va apăra însă cărţile şi va oferi 
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(şi oferă) cititorului o istorie credibilă, reală despre Ţara 

Haţegului. Cine se va îndoi, va putea aborda anexele din 

cărţile sale pentru a se convinge de realitate. Poate va scrie 

alte monografii dedicate acestui ţinut mirific.  

Sâmbăta, împreună cu scriitorul Radu Igna şi alţi 

profesori din Haţeg, abordam în parcul din Haţeg, la o 

cafea, pe terasa localului din zonă, temele care au măturat 

istoria Haţegului şi a zonei. De fiecare dată avea 

argumente, nuanţa fiecare detaliu şi cerea informaţii. 

Scriitorul Radu Igna provoca discuţiile, ne provoca pe toţi. 

La rândul său, Radu Igna a abordat fenomenul Ţara 

Haţegului în cărţile sale, am învăţat multe lucruri despre 

locul în care trăim. Iancu Badiu a solicitat să scriu câteva 

note la monografiile sale, convins că suntem în faţa unui 

demers cu bătaie lungă. Am citit cărţile sale, am scris 

câteva cuvinte. Marele meu câştig sunt aceste cărţi. Le voi 

păstra în bibliotecă alături de alte istorii, de naraţiuni şi de 

reforme. Din păcate, Iancu Badiu nu a putut susţine 

apariţia acestor monografii în tiraje importante. Cărţile 

sale se află la Biblioteca Orăşenească Haţeg, pot fi 

consultate de cei interesaţi. Vor descoperi o istorie atroce, 

cu schimbări de planuri, cu oameni şi fapte, cu lupte, cu 

eşecuri. Ţara Haţegului este un miracol... Ar fi trebuit şi va 

trebui o focalizare a forţelor culturale din Haţeg pentru ca 

aceste cărţi să poate apărea în număr suficient. Aceasta ar 

dinamiza turismul, ar atrage atenţia asupra locului, a 

întregii zone, ar aduce un plus de onoare pentru locuitorii 

din această parte de ţară. Invidiile, uneori nejustificate, nu 

pot sublinia specificul unui areal care atrage atenţia multor 

persoane şi instituţii.   

Cum l-am cunoscut pe Iancu Badiu? Probabil că la 

întâlnirile culturale care au avut loc în oraşul Haţeg, cu 

ocazia Zilelor Oraşului, Ziua Poeziei, alte manifestări. 

Dinamic şi atent, el făcea fotografii despre aceste 
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evenimente. Cu alte cuvinte, cultura de Haţeg lega și leagă 

oamenii...  

Păstrez pentru suflet o fotografie a Munţilor 

Retezat, capturată, cu acceptul autorului ei, pe blogul meu, 

ca semn că lucrurile care durează sunt sub amprenta 

muntelui...   
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Cultura de Haţeg: Mistere, arheologie, suferinţă... 

 

 

În cadrul festivalului „Zilele oraşului Haţeg” 

desfăşurat între 24-26 august 2012 la Haţeg, în ziua de 25 

august 2012 a avut loc Simpozionul cultural-educativ 

„Ţara Haţegului în izvoarele istoriei”. Au fost prezenţi 

oameni de cultură, profesori, cetăţeni ai oraşului, începând 

cu ora 10, în sala de şedinţe a Consiliului Local Oraş 

Haţeg, probabil peste cincizeci de persoane. Gazde au fost 

domnul Goia Marcel Adrian – primarul oraşului Haţeg; 

domnul Gelu Demian – viceprimar al oraşului Haţeg şi 

domnul Cristinel Bătrâncea – Directorul Casei de Cultură 

Haţeg. Au colaborat: Biblioteca Judeţeană „Ovid 

Densuşianu” Deva, Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii 

Scriitorilor din România, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 

Romane Deva, Biblioteca Orăşenească Haţeg. 

Într-o atmosferă plină de bucurie s-au prezentat 

mai multe comunicări legate de istoria Ţării Haţegului, 

abordând viaţa socială, politică, culturală a zonei. 

Simpozionul a fost deschis de domnul primar Goia 

Marcel Adrian, evident emoţionat, dar interesat de faptele 

de cultură din oraş. Manifestarea a fost moderată de 

Cristinel Bătrâncea, cu pasiune şi curaj.  

Scriitorul Gligor Haşa a prezentat revista 

„Ardealul” nr. 3/ 2012, o revistă de istorie şi dăruire care 

apare sub egida Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” 

Deva. Scriitorul, mare iubitor de istorie, a prezentat 

argumentat mai multe teme legate de Ţara Haţegului: 

Sarmizegetusa, necesitatea ca istoria Ardealului să fie 

rescrisă, exploatarea aurului la Roşia Poeni, monedele 

dacice, Litovoi şi fratele său Bărbat, episoade din lupta 

anticomunistă din Ţara Haţegului, Beniamin Densuşianu, 

etc. Publicul a receptat mesajul de suflet al lui Gligor 
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Haşa, care la un moment dat a pus prea multă pasiune în 

expunerea sa… 

Scriitorul Radu Igna a redat, pe scurt, viaţa 

memorandistului Ioan Munteanu, personalitate importantă 

care a trăit la Haţeg şi care a reprezentat românii din 

Ardeal în viaţa publică a Transilvaniei aflate sub controlul 

puterii maghiare între anii 1892-1894, de fapt, un erou 

puţin cunoscut de cetăţenii oraşului Haţeg, dar exponenţial 

prin viaţa sa. Prezentarea a stârnit interesul, curiozitatea şi 

atenţia asistenţei pentru că era redat portretul unui haţegan 

care a suferit pentru crezul său.      

Doamna Denisa Toma din cadrul Bibliotecii 

Judeţene „Ovid Densuşianu” Deva a adus în atenţia 

haţeganilor o carte interesantă despre judeţul Hunedoara, 

de fapt monografia judeţului, o carte complexă, necesară şi 

bine documentată în care Ţara Haţegului are o amprentă 

culturală evidentă, iar istoria din acest ţinut românesc este 

una care se focalizează pe viaţa românilor aşa cum au 

rezistat ei în epoci diferite prin tăria de a rămâne locuitorii 

unei ţării speciale în zona de vest a României. Expunerea a 

fost una profesionistă, elaborată şi bine organizată în aşa 

manieră încât persoanele prezente au înţeles că Haţegul 

are tainele lui, oraş şi ţinut special în inima românilor. 

Domnul Gică Băieştean din cadrul Muzeului Deva 

a redat parte din istoria Ţării Haţegului în perioada 

stăpânirii romane, a făcut-o profesionist, argumentat, bazat 

pe descoperiri arheologice şi pe experienţa proprie de 

istoric specializat în acest domeniu. Evident, a atras atenţia 

prin expunerea sa: Ţara Haţegului este un leagăn de 

civilizaţie, un loc unde, iată, dovezile arheologice sunt 

exemplare. 

Constantin Stancu a prezentat istoria Ţării 

Haţegului în operele scriitorilor, istoricilor şi în memoria 

românilor, aşa cum s-a reflectat în timp în scrierile lui 
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Radu Igna, Gligor Haşa, Constantin Zagoriţ, dascălul 

Florescu din Subcetate, Petre Dugulescu, George Ardelean 

etc. Expunerea sa avut ca argument Haţeg - adevărata 

Sarmizegetusa, o posibilă capitală politico-administrativă 

a Daciei, un loc cu vocaţie de capitală în momente 

tensionate din istoria Europei… 

Scriitorul Raul Constantinescu a susținut pentru cei 

prezenţi o prelegere despre poezia populară din Ţara 

Haţegului, aşa cum s-a reflectat în colinde, obiceiuri, 

tradiţii, recitând din aceste creaţii populare vechi dar care 

aduc mărturii despre dorinţele şi speranţele celor care au 

trăit în zona Haţegului. Prezentarea a fost una 

documentată, acoperind o bună parte din istoria 

ţinutului… 

Surpriza a fost cartea domnului Badiu Iancu, 

Oraşul Haţeg în regimul comunist 1944-1965, studiu 

monografic pertinent, documentat, redând o perioadă 

dificilă din istoria oraşului Haţeg de la capitalism la 

socialism, partidele care au existat în perioada 1944-1953, 

epoca socialistă, represiunea comunistă, începutul 

industrializării socialiste, agricultura, comerţul, şcoala, 

cultura etc. Monografia cuprinde şi teme mai puţin 

abordate: biserici în era comunistă, minorităţile naţionale, 

aspectele edilitare, instituţiile oraşului etc. 

Cartea a stârnit interesul şi curiozitatea, 

documentarea autorului a mers în adâncimea fenomenului, 

studiind arhive, texte, mărturii… Desigur, cartea va fi 

prezentată mai elaborat publicului din Haţeg şi cu alte 

ocazii, dar reprezintă un argument pentru istoria românilor 

pe aceste meleaguri.  

Cultura la Haţeg are un loc special, nedeia din 

acest loc înseamnă şi nedeia cuvintelor… 

 

25 august 2012 
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Haţeg, un turn de veghe pentru o mie de naraţiuni 

 

(Iancu Badiu, Haţegul, din cele mai vechi timpuri până în 

anul 1700, Deva: Editura Karina, 2015) 

 

Badiu Iancu este un ambiţios. În cartea sa Haţegul, 

din cele mai vechi timpuri până la anul 1700, apărută în 

anul 2015, face un efort considerabil să prindă în scurte 

naraţiuni istoria unui ţinut exemplar. Joaca de-a aventura, 

specifică omului modern, se dovedeşte a fi un stil de viaţă 

de-a lungul veacurilor. Pe aceste locuri, timpul nu a mai 

avut răbdare, cum scria Marin Preda, marele prozator. 

Acest lucru este valabil şi pentru Ţara Haţegului.  

Anexele cărţii sunt relevante, interesante şi 

provocatoare. Bibliografia este bogată, autorul citează 

mereu din texte cunoscute, texte uitate, texte 

marginalizate, texte necesare. Sunt istorici şi publicişti 

români, maghiari, germani, francezi, latini. Ţara Haţegului 

a fost mereu în „gura timpului”, a stârnit interes, mirare, 

aventură, opoziţie, istorii cu tâlc, miraj. Planurile se 

schimbă, timp cu aur şi piper într-o „legendă” adevărată. 

Haţegul a preocupat pe Hadrian Daicoviciu, Ştefan Pascu, 

Constantin Giurăscu, Liviu Maior, A.A. Rusu, Ioan Aurel 

Pop, Radu Popa, Radu Iacob, B.P. Haşdeu etc.  

Temele abordate de aceste personalităţi sunt 

impresionante: O lume pierdută (dinozaurii), Familia 

Nopcea şi Ţara Haţegului, trecutul de luptă al ţărănimii 

hunedorene, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica, 

monumentele din această zonă, ctitori şi biserici, numele 

de localităţi, nume de bărbaţi, istoria vicariatului greco-

catolic, istoria Mănăstirii Prislop, prezenţa calviniştilor 

insistenţi, limba vorbită de oameni pe aceste meleaguri, 
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posibile dicţionare de arhaisme, limba traco-dacilor, istoria 

românilor. Simplu...    

În paginile 82-92 ale monografiei, Badiu Iancu 

analizează denumirea Haţegului. Sursele sunt complexe, 

controversate, vin din tradiţia dacilor, romanilor, 

cumanilor, sârbilor, maghiarilor, germanilor, românilor. 

Haţegul a fost mereu în limita imperiilor, aici s-au ciocnit 

imperii, aici s-au luptat imperii, aici au decis împăraţi, 

conducători, oameni simpli. Prima atestare documentară: 

Diploma Cavalerilor Ioaniţi din 1247. Tradiţiile orale, 

legendele, scrierile vechi au trecut de precizia unui 

document scris.  

„Terra Harszoc” avea un statut special, făcea parte 

din voievodatul lui Litovoi. Era locuită de „olahi”. Cu 

perseverenţă, Iancu Badiu analizează fenomenul de-a 

lungul timpului. Povestea este atractivă: era un castelan de 

Haţeg, era o cetate, un district, a fost un sat, a devenit oraş, 

târg însemnat, a fost un „fluvium Haczak”. Sursele sunt 

profunde, denumirea trimitea la un „haţeg”, pădure 

măruntă, hăţiş, dar şi denumire coruptă de funcţionarii din 

cancelariile vechi, interesaţi să facă stăpânilor pe plac.  

Poate o familie de frunte a dat denumirea localităţii 

– Haczoku - apoi a pierit în negura vremurilor. Unii au 

considerat că Haţegul a fost „colţul din spate”, un umăr de 

deal - o localitate la margine de lume! Denumirea putea 

proveni de la un loc de judecată, „şase scaune de 

judecată”. Capitala Daciei romane se numea „Sarmazege”, 

o denumire mai puţin remarcată de istorici, dar posibilă 

sursă pentru numele actualei localităţi. Cumanii puteau să-

şi fi lăsat urmele pe aici „hârs”, însemna urs. În Europa 

Evului Mediu exista un titlu nobiliar: „herzog”, 

„herstsog”, „herceg”, „herţeg”. Istoria ne provoacă, ne 

atrage prin mişcarea puterilor vremii în geografia posibilă 

politică... Primii domnitori din familia Basarab purtau 
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denumirea de „herţeg” şi stăpâneau Amlaşul şi Făgăraşul. 

Pentru unii, numele actual ar proveni dintr-o activitate 

nobiliară specială: „ţara vânătorilor cu gonaci” – Hatzeger 

Land (sursă germană). Povestea continuă, monografia ne 

trimite în zone speciale din timpul şi anotimpul 

românilor...  

Cartea porneşte pe urmele dinozaurilor din 

„insula” Haţeg, la Sânpetru, General Berthelot, Haţeg, 

animale impresionate, stăpânii mezozoicului, pentru a se 

stabiliza în final în Geoparcul Dinozaurilor „Ţara 

Haţegului”. 

Urme pe aceste meleaguri au fost permanent: în 

neolitic, epoca bronzului, a fierului, apoi în vremea 

dacilor, a romanilor, în perioada feudală. Autorul 

analizează „piatra de sacrificiu din dealul Orlea, cetatea 

dacică din dealul Pietriş pe vremea dacilor, ipoteza 

colonelului Zagoriţ prin anii 1930, opidum Haţeg, Cetatea 

Regală a Haţegului, Turnul din Dealul Orlea, Mănăstirea 

Prislop, Mănăstirea Franciscană, alte obiective într-o zonă 

denumită „ţară”.  

Badiu este preocupat de primele tipărituri în limba 

română la Haţeg, şcoala bisericească de la Mănăstirea 

Prislop, şcoala reformată din zonă, de scrierile călătorilor 

sau personalităţilor vremii, care au menţionat impresii 

spectaculoase despre ţinut. Au lăsat semne: Mihai 

Viteazul, Iancu de Hunedoara, Mihai de Peşteana, Filip 

More din Ciula, Domniţa Zamfira, statutul meşteşugarilor 

– „Ţehul tălparilor şi cizmarilor”, episcopi, mitropoliţi. De 

menţionat activitatea bisericilor catolice, reformate, 

calvine, ortodoxe din ţinutul Haţegului, preocupate, într-

un fel sau altul, să menţină echilibrul între viaţa de zi cu 

zi, dorinţele stăpânilor, necesităţile proprii, necazurile 

oamenilor simpli. O lume în lume, cu manuscrise, 

obiceiuri, diplome de autoritate, sigilii vechi şi speciale 
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care marcau reguli stabile în zonă, apoi activitatea de 

judecată în Ţara Haţegului, ca semn că oamenii doreau să 

dea rigoare vieţii lor zbuciumate. La margine de imperiu 

istoria este specială. 

În anul 1759, din ordinul generalului Bucow, 

Mănăstirea Prislop este incendiată, călugării alungaţi, este 

compus un poem referitor la plângerea locaşului sfânt.  

„Fragmentul Teodorescu” ne prezintă zece cântări 

religioase în limba română, traduse din limba maghiară 

(Cartea de cântece) – pe la 1570-1573, ca atestare a 

folosirii limbii române în zonă, datorită bibliofilului 

Teodorescu. Ideile religioase ale vremii apar în zonă după 

anul 1544, Scriptura este tradusă în limba română de 

luterani şi calvinişti pentru uzul poporului, dar având 

scopuri politice precise. Umanismul a fost prezent în Ţara 

Haţegului, Badiu notează: „Astfel este consemnat un grup 

de studenţi din Ciula la Universitatea din Cracovia, Ştefan 

şi Mihai din Sălaş devin notari la curtea regelui Matia 

Corvin, iar la curtea episcopală exista un grup anonim din 

Ţara Haţegului” (Umanismul în Ţara Haţegului).  

Despre numele de Basarab în zonă, putem reţine: 

„Indiferent de originea numelui sau chiar originea cumană 

a familiei sale, Basarab I s-a comportat ca un român, fiind 

descris în cronicile maghiare ca un <<valah schismatic>>. 

Numele putea fi dat unui conducător român de către 

cumanii stăpânitori, când au intrat în legătură cu el, 

ajungând apoi o poreclă. Ulterior, această poreclă a ajuns 

denumirea familiei” (Numele de Basarab în Ţara 

Haţegului). 

O atenţie importantă asupra istoriei locului este 

acordată ipotezei colonelului Zagoriţ referitoare la capitala 

administrativă a Daciei în timpul războaielor cu romanii. 

Probabil că la Haţeg să fi fost o capitală administrativă a 

dacilor, ipoteza este analizată din diferite puncte de 
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vedere. „Bătălia” istoricilor este interesantă, sunt aduse 

argumente militare, geografice, istorice, sociale, 

arheologice, lingvistice, multă pasiune... Oricum, Haţegul 

a avut un rol important pe vremea războaielor dacilor 

viteji cu romanii riguros organizaţi pentru cuceriri şi 

extinderea civilizaţiei în zonele cunoscute ale Europei din 

acele vremuri. 

Interesante sunt paginile dedicate prezenţei 

dinozaurilor în Ţara Haţegului, cercetărilor profesorului 

Dan Alexandru Grigorescu sau ale pasionatului 

paleontolog (dar şi controversat personaj al vremii) 

Francisc Nopcsa. În vremurile vechi peisajul era altul: 

„Acum 70 de milioane de ani, Aspectul Terrei era mult 

diferit faţă de cel actual. Antarctica nu era acoperită de 

gheţuri. America de Sud era lipită de Africa, India era 

separată de Asia. Pe teritoriul actual al Europei se întindea 

Oceanul Thetys, în care se afla insula Haţeg, cuprinzând 

judeţul Hunedoara şi sudul judeţului Alba, având o 

suprafaţă de 85000 kilometri pătraţi”.  

În acest areal cutreierau dinozauri, străbătând 

junglele din insula Haţegului... O poveste veche, cu 

miracole... Sub ierburi mari se ascundeau secrete!  

Badiu Iancu notează la începutul monografiei: 

„Călătorului neavizat care ajunge prima dată în Haţeg, 

orăşelul îi apare un loc „obscur”, lipsit de importanţă. Un 

studiu aprofundat va dovedi că Haţegul, ca şi întreaga Ţară 

a Haţegului, are o istorie deosebit de bogată. Aici a fost 

centrul regatului dacic condus de Decebal şi tot în aceste 

locuri, împăratul Traian, după ce a înfrânt pe daci, 

sesizând importanţa strategică a ţinutului, a ridicat capitala 

Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa...”.  

Prin anul 1600, în luna noiembrie, Mihai Viteazul 

trece prin Haţeg, este însoţit de vreo sută de oşteni, 

mergeau la Praga, pentru a solicita ajutor împăratului 
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Rudolf împotriva adversarilor săi. Nobilii maghiar s-au 

opus trecerii lui prin Transilvania, au tras cu tunurile 

asupra suitei sale undeva în zona Devei. Mai mulţi soldaţi 

au căzut pe un pământ miraculos. Ioan de Silvaş, din Ţara 

Haţegului, l-a însoţit pe domnitorul român, a fost ecumen 

al Mănăstirii Prislop, a devenit episcop al Ardealului, a 

fost prezent la Alba Iulia în 21 octombrie 1599, când 

voievodul a intrat în cetate ca învingător... 

Diploma breslei cizmarilor, care era activă pe la 

anul 1667, s-a păstrat la punctul muzeistic al oraşului 

Haţeg (prin anul 1976) şi era un document important care 

atesta activitatea destul de bine organizată în zonă. 

„Documentul era pe un pergament cu partea de jos îndoită, 

spre a se păstra mai bine semnătura principelui şi a rezista 

la greutatea peceţii ce atârna de un şnur de mătase. 

Pergamentul avea dimensiunile de 73/65 cm cu îndoitura 

de 16 cm, cu pecetea într-o cutie de lemn, lată şi rotundă 

de 9 cm diametru, lucrată la strung şi prevăzută cu un 

capac apărător al peceţii” (Ţehul tălparilor şi cizmarilor).  

O monografie interesantă, Haţegul este prezentat 

cu pasiune. Badiu Iancu, nu are pretenţia unui scriitor 

consacrat sau istoric calificat, însă a strâns materialele cu 

atenţie, a scris cu pasiune, exact, preferând o descriere a 

timpului pe care l-am putea denumi „istoria de Haţeg” în 

mai multe tablouri şi acte, cu dinozauri, soldaţi, împăraţi, 

ţărani, meşteşugari..., rezultat al unui proiect mai amplu 

despre oameni şi fapte pe acest teritoriu admirabil. 
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Valea Sargeţiei, povestea Ţării Haţegului în vremuri 

complicate... 

 

(Iancu Badiu, Oraşul Haţeg sub stăpânirea austriacă 

1688-1867, Deva: Editura Karina, 2014)  

 

Iancu Badiu perseverează în studiile sale despre 

Ţara Haţegului, abordând în lucrarea Oraşul Haţeg sub 

stăpânirea austriacă 1688-1867 (Studiu monografic) o 

perioadă controversată din istoria acestei zone a României, 

o zonă interesantă, tumultoasă social, cultural şi militar. 

Dacă în celelalte lucrări ale sale, Iancu Badiu a 

prezentat Haţegul în perioada dintre cele două războaie 

mondiale (Oraşul Haţeg în perioada interbelică – 1914-

1944) sau în perioada comunistă (Oraşul Haţeg în regimul 

comunist, 1944-1965), acum orizontul de timp este altul, 

stăpânirea unui imperiu, o stăpânire care a marcat zona şi 

care, prin extrapolare, ne dă indicii despre viaţa într-o altă 

megastructură socială, Comunitatea Europeană, perioadă 

specifică fenomenului globalizării sociale şi a rupturii 

dintre generaţii. O privire de ansamblu asupra 

preocupărilor autorului ne determină să afirmăm că 

peisajul istoric devine deodată divers, complex, profund, 

dinamica vieţii în Haţeg demonstrând vitalitatea 

oamenilor, capacitatea de adaptare la stresul istoriei prin 

trecerea testului de stres şi nobleţea suferinţei în 

paradigma imperiilor de tot felul. Studiul monografic are 

la bază o bogată bibliografie, cincizeci şi trei de anexe 

interesante pentru a păstra izvorul intact al istoriei noastre, 

dovedind o intensă documentare, o curiozitate detaşată şi o 

nevoie imperioasă de timp dedicat elaborării lucrării în 

sine, sub cenzura unei lucidităţi meritorii, plus hărţi, 

desene, medalioane etc. Cartea tratează Ţara Haţegului în 

perioada habsburgică, o perioadă dificilă pornind de la 
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recensământul efectuat de oficialităţi, trecând prin 

tensionata luptă a românilor din Transilvania pentru 

libertate naţională şi analizând administraţia imperială din 

zonă în perioada amintită. Pentru că Haţegul a fost un oraş 

grăniceresc, a fost nevoie de o abordare a fenomenului 

regimentelor din Haţeg cu toate regulile, drepturile şi 

obligaţiile care rezultau din această activitate specială într-

un imperiu care se apăra de celelalte imperii, cu analizarea 

vieţii de zi cu zi, cu problemele care măcinau traiul 

grănicerilor din această cetate.  

Haţegul nu a fost ocolit de marile lupte ale 

românilor, Iancu Badiu tratează starea oraşului în timpul 

răscoalei lui Horea, pornind de la documentele oficiale, ori 

anul revoluţionar 1848 care a declanşat lupta pentru 

desfiinţarea iobăgiei şi intrarea sub umbrela vremurilor 

mai noi, efectul Adunării Naţionale de la Blaj asupra 

ţăranilor din Transilvania ori ecourile revoltei lui Tudor 

Vladimirescu. 

O bună parte din carte analizează problema 

învăţământului în Haţeg, cu istoria specifică, cu istoria 

şcolilor sau învăţământul confesional pendulând între 

principiile statului centralizat şi principiile autonomiei 

ecleziale. Putem descoperi contribuţiile aduse la istoria 

învăţământului din Ardeal. Scribii au trăit şi în Ţara 

Haţegului, ei s-au preocupat de manuscrise, descoperind 

importanţa celor româneşti într-o perioadă controversată, 

interesul pentru ca românii să folosească limba română în 

instituţii şi în viaţa curentă, preocuparea pentru a procura 

cărţi în limba română şi pentru a răspândi cultura, mai ales 

cultura creştină sub influenţa diferitelor biserici, culte sau 

reguli teologice. Aşa a pătruns lumina în Haţeg, prin cărţi, 

prin epistole, prin rapoarte oficiale, prin lupta pentru 

păstrarea unei identităţi româneşti într-un imperiu în care 

trăiau mai multe naţionalităţi şi care vorbeau limbi 
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diferite. Putem remarca influenţa limbii germane, a limbii 

maghiare, ori a limbii franceze, limbi care au marcat în 

acea vreme Europa cunoscută şi general acceptată, ori 

limba latină ca limbă a rigorii şi eleganţei. 

Un capitol interesant din carte expune problema 

bisericii în Ţara Haţegului, existând un efort de eliberare 

religioasă în oraş, diferitele momente din istoria ţinutului 

marcate de unirea cu Biserica Romei, apoi viaţa greco-

catolicilor în această parte din Ardeal, marile etape ale 

Bisericii Ortodoxe, momente canonice, prezenţa 

Mănăstirii Prislop ca cetate a credinţei,  perioadele de 

învrăjbire, lipsa preoţilor ori a slujitorilor specializaţi, alte 

fenomene interesante care merită studiate, inclusiv 

influenţa reformaţilor, calviniştilor ori activitatea 

iezuiţilor, aspecte mai puţin remarcate de materialele 

istoricilor.  

Autorul monografiei dă atenţie însemnărilor unor 

călători străini în Ţara Haţegului, preocupaţi de viaţa 

locuitorilor de portul lor popular, de notele acestora despre 

condiţiile sociale, politice, economice ale haţeganilor în 

diferite perioade. De oraşul Haţeg s-au preocupat oameni 

importanţi ca Nicolae Stoica de Haţeg ori Maria Razba sau 

Ion Lungu, Mircea Valea, Vasile Radu, Radu Popa.  

Istoria de Haţeg s-a păstrat nu numai în scrierile 

unor personalităţi, ci şi în Arhivele Naţionale, fondul 

Vicariatului greco-catolic din Haţeg, sau la Protopopiatul 

ortodox Haţeg. Iancu Badiu face numeroase trimiteri 

pentru a da autenticitate scrierilor sale, monografia 

căpătând consistenţă prin documentare, prin argumente 

din epocă sau prin reevaluări pasionate. 

În partea introductivă, autorul arată că Ţara 

Haţegului s-a bucurat de o largă autonomie cu toate că 

făcea parte din Voievodatul Transilvaniei, autonomie 

păstrată în istorie, cunoscută sub diferite denumiri „Terra 
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Hatrzog” sau „Cetatea Regală” a Haţegului, ori 

„Districtul” Haţeg, „Castrum Haczak”, „Comitatul” Haţeg 

etc. Iancu Badiu descrie în mod riguros zona subliniind 

faptul că importante drumuri comerciale sau de interes 

statal au trecut şi trec pe aici, fondul de ape a fost mereu 

bogat, aici au existat meşteşugari talentaţi, intelectuali de 

seamă, înalţi funcţionari de stat, ţărani harnici, comercianţi 

şireţi. De remarcat că Împărăteasa Maria Tereza a aprobat 

militarizarea graniţei Transilvaniei şi a Banatului, Haţegul 

intrând astfel în jocul intereselor imperiale austriece. Viaţa 

Haţegului s-a îmbunătăţit, a crescut nivelul material, 

cultural, organizatoric al locuitorilor, a apărut asistenţa 

medicală sau instanţe de judecată, bazate pe o mai 

riguroasă aplicare a legilor în vigoare în acea perioadă.  

Ţara Haţegului a fost vizitată intens de Nicolae 

Iorga, marele istoric, care a ajuns în posesia unui 

document important: Condica Haţegului, unde au existat 

însemnări în limbile română, germană, maghiară, latină. 

Marele cărturar s-a preocupat de traducerea lor şi a 

analizat istoria din conţinutul acestor însemnări. La 

mănăstirea Prislop au existat mereu oameni preocupaţi să 

menţină tradiţia creştină, să înfrunte potrivnicii sau să 

înveţe tinerii canoanele Evangheliei pentru a forma 

slujitori în bisericile din zonă, exista şi o bibliotecă, loc 

însemnat, rar în acele vremuri. În Haţeg a existat şi o 

şcoală a călugărilor iezuiţi, în mănăstirea franciscană a 

învăţat chiar Beniamin Densuşianu. A funcţionat o şcoală 

germană, apoi învăţământul s-a desfăşurat în limba 

română, marile evenimente eroice au schimbat cursul 

istoriei la Haţeg, apăreau învăţătorii care predau în limba 

poporului... Importante pagini sunt dedicate cărţilor şi 

manuscriselor din Ţara Haţegului, aici au existat 

importante focare de cultură, apar importanţi donatori de 

carte, contribuţii ale unor locuitori din zonă. Preoţii fac 
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însemnări pe cărţile bisericeşti, aceste însemnări redau 

atmosfera spirituală a vremii. Deoarece cărţile erau 

scumpe, se găseau destul de greu, pentru a le apăra de 

interesul hoţilor, pe filele lor erau scrise afurisenii, lucru 

semnificativ şi de interes.   

Locuitorii din Haţeg au fost implicaţi în marile 

evenimente ale istoriei cu impact european, astfel, în 

timpul revoluţiei din 1848, au participat activ la luptele de 

la Deva, Podul Simeriei, Ocna Sibiului, Sibiu, contribuind 

la rezolvarea problemelor sociale ale vremii. Haţeganii 

sunt legaţi de nume importante ale revoluţiei, Bălcescu (a 

trecut prin Haţeg în 22-25 august 1849), Avram Iancu, 

Petru Dobra, Ioan Buteanu etc.    

Iancu Badiu dă o importanţă mare în această carte 

Condicii Haţegului, exemplificând din numeroasele 

procese care au avut loc în vremuri aproape uitate, dar 

care au lăsat numeroase exemple privind viaţa de pe aceste 

meleaguri. Apoi, este preocupat de stratificarea socială, de 

anumite diferenţe care au fiinţat între locuitori, pornind de 

la structura averii, religie, relaţii cu mai marii zilei etc. 

Interesant în carte este capitolul dedicat însemnărilor de 

călătorie ale unor contemporani, care au ajuns până în 

ziua de astăzi, însemnări care descriau cu acurateţe şi 

interes viaţa haţeganilor. A existat o vreme a călătoriilor în 

Europa, iluminismul şi marile transformări ale societăţilor 

au dat un avânt mare călătoriilor, oameni cultivaţi au fost 

preocupaţi de cunoaşterea zonelor exotice ale 

continentului, au căutat să răspundă marilor întrebări ale 

epocii, să dezlege misterul dinamismului social în tradiţiile 

folclorice, în ritualurile bisericeşti, în agresiunea marilor 

imperii în căutarea de resurse, oameni, capital. 

De remarcat notele de călătorie ale lui John Paget, 

născut în Marea Britanie, atent observator al zonei, legat 

de marile mişcări sociale ale nobilimii şi intelectualităţii.  
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El îi privea cu îngăduinţă pe haţegani, mai ales pe români, 

avea o grilă de valori calvină, la modă pe continent, însă 

ne lasă câteva trăsături esenţiale ale ţăranilor. De remarcat 

dragostea lor pentru pământ, legătura cu strămoşii, 

preocuparea de a găsi soluţii la necesităţile imediate ale 

vieţii, fiind buni meşteşugari, englezul a descoperit 

ingineria şi arta ţăranului român, inventiv şi atent la 

fenomene. Românii aveau mori, prelucrau lemnul, îşi 

făceau vase de lut pentru uzul casnic, confecţionau 

îmbrăcăminte, încălţăminte, aveau tradiţii exemplare: 

nedeia, târgurile ori sărbătorile, toate contribuiau la 

unitatea lor ca naţiune, una viguroasă în epocă din moment 

ce au reuşit să se impună în faţa legislaţiei imperiale. 

Preoţii ortodocşi şi din alte biserici ştiau să se plieze pe 

fenomenul social şi să trăiască în comuniune cu oamenii 

săraci. Majoritatea călătorilor reţin peisajul de excepţie al 

Ţării Haţegului, tradiţiile locale, vestigiile care au existat 

în zonă: mozaicurile de la Sarmizegetusa, biserica de la 

Densuş, Peştera Bolii, Castelul de la Hunedoara ori 

Cetatea de Colţ. Ei înţeleg că aici au existat puternice 

organizaţii sociale în perioada Imperiului Roman, urmele 

acestora probează originea poporului român, alături de 

limbă, religie, tradiţii.  

Date importante ne parvin din raportul generalului 

Christian Rall, un raport detaliat pentru anul 1777, acolo 

sunt prinse principalele structuri sociale, problemele 

oamenilor şi organizarea oraşului. Sunt enumeraţi oamenii 

de seamă ai oraşului: Moise Sora Noacu, cu preocupările 

sale pentru literatură şi teologie, Nicolae Stoica de Haţeg 

cu binecunoscuta Cronica Banatului ori Simion Ulpianu 

(nume predestinat), cu activitate importantă în şcolile 

vremii şi în fenomenul cultural, sau Nicolae Solomon, 

prefect al Haţegului, scriitorii maghiari amintesc cu 

respect de el ca reprezentant de seamă al românilor. Badiu 
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consemnează: „Considerând Ţara Haţegului locul unde s-a 

format poporul român şi limba acestuia, Nicolae Iorga 

vizitează cu interes în mai multe rânduri meleagurile 

haţegane. Printr-o întâmplare fericită se păstrase Condica 

oraşului Haţeg, care i-a fost donată savantului. Document 

de însemnată valoare istorică, această Condica Haţegului 

cuprindea însemnări din perioada 1725-1847, în limbile 

maghiară, germană, latină şi română. Traducerea textelor 

din limba maghiară au fost făcute de eleva lui Nicolae 

Iorga, Viola Papp, iar traducerea textelor din limba 

germană şi latină a fost făcută de marele cărturar” (p. 9). 

Cartea Oraşul Haţeg sub stăpânirea austriacă 

1688-1867 are mai multe anexe, interesante şi incitante 

pentru cititorul curios, setea după adevăr îi va da 

sentimentul unei aventuri spirituale de excepţie, cu 

întoarcerea în timp şi cu atingerea viitorului prin simetrie 

istorică... După ce ai parcurs de citit această carte poţi 

afirma precum Aron Densuşianu: „suveniruri şi impresiuni 

de călătorie” din Ţara Haţegului, care le păstrezi cu 

discreţie şi eleganţă în inima ta de român... „Vă voi spune 

de patria mea – ca să vorbesc pe înţelesul celor vechi – de 

acel plai unde am sorbit prima oară aerul vieţii, am zburat 

prin dulcii ani ai copilăriei ca fluturele prin flori: de Valea 

Sargeţia, Valea sau Ţara Haţegului...” – aşa scria plin de 

pasiune Aron Densuşianu, într-o vreme în care se 

petreceau mari schimbări în Europa... Prin munca sa, 

Iancu Badiu ne provoacă la o profundă cercetare a 

conştiinţei noastre de oameni trăitori în vremuri 

tensionate, cu o altă perspectivă istorică. 

Mai, 2014      
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Haţeg, epopee şi farmec 

 

(Iancu Badiu, Oraşul Haţeg în perioada dualismului 

austro-maghiar, monografie, 537 pagini, Deva: Editura 

Karina, 2015) 

 

Badiu Iancu continuă cărţile dedicate oraşului 

Haţeg, o face pasionat, bazat pe cercetarea în arhive, 

argumentat. A ales de data aceasta o perioadă complicată, 

tensionată şi controversată. Monografia are un titlu precis: 

Oraşul Haţeg în perioada dualismului austro-maghiar 

1867-1914. Badiu Iancu a cercetat mai multe arhive:  

- Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Hunedoara 

(ANDJH). 

- Fond Prefectura Judeţului Hunedoara. 

- Fond Vicariatul Greco-Catolic Haţeg (FVGCH). 

- Fond Protopopiatul Ortodox Haţeg (FPOH). 

- Fond Primăria Oraşului Haţeg.  

Anexele dovedesc susţinerile autorului din carte şi 

sunt importante. El a dorit să fie exact în textele sale, 

căutând să elimine, pe cât posibil, temele subiective, 

prezentarea perioadei apare ca o fotografie a vremii. E o 

perioadă scurtă, destul de apropiată de cititor, comparaţiile 

cu o epocă sau alta se pot face lucid şi motivat, viaţa în 

oraşul Haţeg a fost una interesantă.  

La început, autorul ne propune o vizită în oraş în 

anul 1898, face o prezentare a localităţii la sfârşitul 

secolului al XIX-lea şi debutul secolului al XX-lea, 

reconstituie piaţa centrală, locul unde se focaliza viaţa 

oamenilor în acea perioadă. Ne prezintă date despre 

populaţia oraşului, despre activitatea autorităţilor locale în 

timpul dominaţiei austro-ungare. Lumea era plină de 

contradicţii. Deşi majoritari, românii nu aveau acces la 

gospodărirea oraşului, la procesul de luarea deciziilor, 
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funcţionarii români erau puţini, iată, afacerile se făceau de 

cetăţeni maghiari sau evrei, votul politic era limitat de 

reguli bazate pe criterii de avere, sociale, etnice.  

Haţegul era controlat în stilul marilor imperii!  

Administrarea oraşului avea o culoare maghiară 

bine accentuată. Românii puteau accede la treburile 

oraşului dacă renunţau la religie, la limba română, dacă se 

adaptau regulilor şi normelor impuse de imperiu, dacă îşi 

renegau originea. Politica de maghiarizare în zonă era 

potenţată de legi, de activitatea din învăţământ, de 

instanţele judecătoreşti, de viaţa zilnică din cetate. 

Haţeganii nu au cedat, alături de alţi români din Ardeal, ei 

au adoptat mai multe strategii. Prezentau memorii la 

curtea imperială, se organizează în partide naţionale, 

refuzau participarea la alegerile electorale, adoptând o 

atitudine pasivă ca formă de luptă, se întâlneau în adunări 

populare, apar ziarele în limba română („Familia”, 

„Tribuna” etc.). Ei se constituiau în asociaţii, „Astra” 

fiind una dintre cele mai active, mai puternice, mai solide. 

Haţeganii au rezistat împotriva aparatului represiv pus la 

punct în imperiu. Ziarele româneşti au fost de partea lor, 

intelectualii aveau un rol pozitiv în dinamizarea societăţii 

româneşti, erau prezenţi prin cărţile lor, prin faptele lor 

zilnice, prin discursurile din adunările populare, prin 

activitatea culturală etc. Formele erau diverse şi 

persuasive. Energia intelectualilor, abnegaţia avocaţilor, 

generozitatea oamenilor de afaceri, puterea de sacrificiu a 

haţeganilor obişnuiţi, au dus la formarea României aşa 

cum o cunoaştem, începând cu anul 1918. 

Haţegul era în acea perioadă un târguşor modest, 

patriarhal, cu aer de provincie bine ponderat, destul de 

curat şi organizat, raportat la nivelul mediu al epocii, 

marcat de o stradă centrală în care dădeau mai multe 

străduţe de periferie. Anul 1764 îi potenţează dezvoltarea, 
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aici îşi are cazarma un Regiment de graniţă cu sediul 

central la Orlat. Imaginile vechi, hărţile prezentate în 

carte, toate redau atmosfera unui târg provincial cu 

instanţe judecătoreşti destul de autonome, cu primărie, cu 

perceptori regeşti, birou de carte funciară, jandarmerie, 

comisariat, biserici organizate, avocaţi, cu o viaţă socială 

destul de liniştită, se putea trăi agreabil, conform 

standardelor vremii. Bisericile era active, fiecare încerca 

să-şi impună punctul de vedere prin manifestaţii 

religioase, prin poziţia preoţilor, prin întâmplările lor 

bazate pe ritualuri şi Scriptură.  Marele savant Iorga a fost 

prezent la Haţeg, a fost interesat de viaţa oraşului, de 

activitatea din Ţara Haţegului, şi-a rezervat loc la hotel, a 

vizitat târgul, a fost prezent la cinematograf, a vizitat 

întreaga zonă, se bucura de peisajul special de munte, de 

monumentele aflate în ţinut, a cercetat acte, a stat de vorbă 

cu oameni, a înţeles starea istoriei la zi. Condiţiile sociale 

din acea vreme nu erau comparabile cu cele de astăzi, dar 

marele cărturar s-a preocupat de faptele românilor din 

Ţara Haţegului. 

În perioada analizată, Badiu Iancu se focalizează 

pe evenimentele petrecute cu ocazia sărbătoririi 

„mileniului maghiar”, reacţia românilor faţă de agresiunea 

politică din zonă, apoi abordează mişcarea memorandistă 

la Haţeg, viaţa în Partidul Naţional Român, Secţia Haţeg, 

împotrivirea la cinica „Lege Apponyi”, care viza utilizarea 

limbii maghiare în învăţământ, abordează faptul divers în 

oraş, bolile care au afectat haţeganii. Unele evenimente 

sunt interesante, altele sunt tulburătoare, altele 

neobişnuite, totul influenţat de dorinţa irezistibilă a 

românilor de a-şi face auzit glasul. 

Un capitol bine structurat al cărţii se referă la 

economia zonei, analizând agricultura, comerţul, 

meşteşugurile, creditarea, prezenţa liniei de cale ferată 
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Haţeg-Caransebeş care a dinamizat viaţa socială, este 

marcată importanţa Uzinei electrice în epocă, semn al 

modernizării şi acceptării noilor descoperiri şi noile 

tehnologii.  

Cititorul poate descoperi lucruri interesante legate 

de învăţământul din cetate, şcolile confesionale au avut un 

rol important, efortul românilor de a învăţa a fost mare, 

accesul la educaţie nu a fost unul uşor, dotarea materială a 

şcolilor, starea materială a învăţătorilor, epidemiile care 

făceau ravagii în rândul elevilor, ofensiva maghiară în faţa 

activităţii românilor, muncile agricole ale elevilor, 

programele şcolare etc., toate redau dârzenia haţeganilor 

în faţa greutăţilor vremii. Iancu Badiu face o analiză 

obiectivă, bazată pe date, pe mărturii, pe dovezi, pe 

suferinţa care radiază în fiecare act din anexa cărţii.  

O rază de lumină în viaţa haţeganilor a adus 

Despărţământul „Astra” Haţeg, asociaţia a fost activă în 

viaţa culturală a localităţii. Activitatea a fost susţinută de 

intelectuali şi a vizat folosirea limbii române în 

evenimentele literare, artistice, etnologice, în viaţa 

bibliotecilor care s-au înfiinţat şi care au dinamizat lumea 

Haţegului. Teatrul românesc a fost prezent în zonă, s-au 

desfăşurat baluri româneşti, concerte, reuniuni de cântări, 

iar femeile, prin pasiunea lor pentru muzică şi literatură, 

au schimbat sensurile existenţei. Lumea era antrenată în 

promovarea culturii române, în apropierea dintre cei care 

simţeau româneşte.  

Iancu Badiu a prins în paginile monografiei viaţa 

bisericilor din oraş, chiar tensiunile care au afectat viaţa 

creştinilor, luptele, uneori fizice, dintre calvinişti şi uniţi, 

presiunea catolicismului prin formele sale asupra 

reformaţilor şi alte asemenea. O atenţie deosebită a fost 

acordată mănăstirii de la Prislop, un loc unde şi atunci se 

petreceau lucruri interesante şi profunde. Cartea era 
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preţuită de preoţi, avocaţi, medici, funcţionari, bancheri, 

dar haţeganul simplu era atent la viaţa de zi cu zi, presat 

de nevoi, de biruri, de lipsa de educaţie, atins de boli, 

afectat de sărăcie. S-au făcut şi alfabetizări pentru că 

lumea avea nevoie de educaţie. Trezirea spiritului 

românesc în imperiu a atras multe iniţiative menite să dea 

putere noului val care a dus în anul 1918 la Unirea 

românilor. Autorul menţionează în carte numele a 

numeroase persoane: români, evrei, maghiari, alte 

naţionalităţi.   

În acea perioadă, oraşul Haţeg a fost marcat de 

evenimente importante precum zborul lui Aurel Vlaicu de 

la Haţeg la Orăştie, însoţit pe drumurile care legau cele 

două localităţi de automobile conduse de personalităţile 

oraşului. Haţeganii s-au implicat activ în strângerea de 

fonduri pentru ca ilustrul inginer şi aviator să poată pune 

la punct un model nou, cel vechi prezenta uzuri numeroase 

care puteau afecta viaţa omului care a sfidat vremea prin 

îndrăzneala lui. Aurel Vlaicu ar fi putut să rămână în 

Germania, sufletul lui s-a lipit, însă, de locurile minunate 

din Ardeal, inclusiv de Haţeg. Au fost prezenţi în viaţa 

cetăţii Octavian Goga, familia Densuşianu şi alte 

personalităţi precum Ion Pop Reteganul, Nicolae R. 

Danilescu, chiar familia Popovici, o familie formată în 

oraş şi care a trăit aici, s-a implicat în numeroase fapte 

remarcabile, în viaţa culturală, în viaţa socială. Badiu 

Iancu nu uită să amintească de Mihai Eminescu, cel care s-

a legat de conceptele lansate în spaţiul cultural de fraţii 

Densuşianu. În anul 1883, Eminescu a vizitat Ţebea pentru 

a poposi la mormântului lui Avram Iancu în semn de 

respect, a trecut pe la Sarmizegetusa pentru a se întâlni cu 

istoria românilor la ruinele rămase în urma romanilor, cu 

siguranţă a trecut şi prin Haţeg, Ardealul fiind o zonă 

agreată de marele poet şi om de cultură. 
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Monografia ne redă şi lumea Haţegului văzută prin 

ochii unor călători importanţi sau celebri sau care au 

vizitat ţinutul: arhiducele Rudolf, apoi Teglas Gabor, care 

se preocupa de zonă din punct de vedere istoric, era un 

ghid asumat. Deşi Teglas a privit de multe ori subiectiv 

viaţa socială a ţinutului, el a lăsat multe informaţii, date şi 

note despre haţegani care pot fi citite într-un alt registru, 

mai realist. Radu Iacob descrie atent Ţara Haţegului în 

Monografia singuraticelor parohii şi filiale. Teologul a 

vizitat numeroase parohii greco-catolice, cu acele ocazii s-

a documentat cu pasiune şi a reţinut oameni, fapte, 

evenimente, tradiţii, contradicţii şi alte fenomene 

religioase şi sociale. Lucrarea sa merită remarcată prin 

bogăţia informaţiilor pe care le oferă despre satele din 

zonă.  

Ilarie Popovici publică în numărul din 24 mai 1881 

al revistei „Familia” un text unde redă excursia pe care a 

realizat-o la mănăstirea Prislop împreună cu alte persoane. 

O aventură interesantă în care este descris ţinutul, oamenii, 

viaţa, drumurile, speranţele şi viziunea unei generaţii. 

Iancu Badiu reţine evenimentul şi-l descrie cu pasiune, 

explicând de ce Ţara Haţegului este un loc minunat. 

Anexele cărţii ne redau vremurile cu exactitate, 

lectura lor, puţin greoaie, ne permite să retrăim atmosfera 

din Haţegului acelor timpuri, să citim printre rânduri 

dramele, pasiunile, bolile, iubirile şi mirajul unui loc 

exemplar din România. Nume de oameni, profesii active, 

femei pasionate, ţărani originali, tradiţii vechi şi curajul 

unor români care se gândeau la un viitor comun pe aceste 

meleaguri. Enumerarea clădirilor din zonă este destul de 

riguroasă, aceste construcţii au trădat stilul de viaţă al 

oamenilor, averea lor, preocupările sociale, tragediile care 

au afectat micii întreprinzători, sursele de avere.  
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Sunt multe de remarcat în monografie, lectura va 

permite cititorului curios să înţeleagă de ce viaţa în aceste 

locuri are un farmec aparte, o taină care scapă celor 

superficiali. Deşi stufoasă şi riguroasă, în acelaşi timp, 

lectura cărţii permite să facem comparaţii legate de un 

timp sau altul, raportat la perioada pe care o trăim acum, 

într-o vreme mult mai liniştită şi aşezată. Pentru toate 

aceste unii haţegani au plătit un preţ. Peste alţii s-a lăsat 

uitarea. Pentru unii vremurile au trecut, dar urmele lor, 

efectele deciziilor luate de haţegani atunci, se pot remarca 

şi acum. Din acest motiv cartea ne oferă unele răspunsuri 

la întrebări pe care am uitat să le mai punem în faţa 

conştiinţei noastre, în faţa comunităţii internaţionale.  

Aspectul oraşului Haţeg în acea perioadă este bine 

prins de ziarul „Ţara noastră”, redactor Octavian Goga, 

poetul naţional, într-un material intitulat „Serbările din 

Haţeg”. Iancu Badiu reţine acele cuvinte scrise cândva: 

„Ai impresia că intri într-un orăşel, care păstrează formele 

unei vieţi patriarhale, puţin zgomotoase, unde n-a pătruns 

încă modernismul oraşelor mari, care te ameţesc prin 

zidurile curioase de-o strălucire insolentă, prin vălmăşagul 

spiritului mercantil, care caracterizează oraşele noastre. 

Totuşi inovaţiile se pot observa şi aici, dar un fast mai 

puţin searbăd, şi, dacă în şirul de case de-o armonie şi 

simetrie fără pretenţii, ochiul vizitatorului distinge, nu fără 

mirare, şi acoperişuri de şindrilă, neagră de intemperiile 

naturii, aceasta dovedeşte bună doză de conservatorism 

sănătos, care nu înţelege să rupă brusc legăturile cu 

trecutul” (grafia modernă a textului ne aparţine). 

Descrierea continuă şi concluzia vizitatorului era că 

Haţegul constituia un centru cultural şi politic important şi 

pentru românii din ţinut.   

O carte densă, un limbaj atent şi exact, fotografii 

ale vremii, hărţi, imagini de oameni din Ţara Haţegului, 
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extrase din publicaţiile vremii, hărţi, litografii, evenimente 

care marchează epoca, personalităţi puternice, toate lăsă 

impresia unui ţinut mirific, de excepţie.  

Cartea continuă ciclul de monografii dedicate 

Haţegului de Iancu Badiu, un haţegan pasionat de 

cercetare, de viaţă, un autor curios şi documentat, care ţine 

să ne readucă în memorie rădăcinile, geneza noastră, 

eşecurile şi bucuriile care au format o ţară în ţară.  

Autorul ar trebui încurajat şi ajutat din toate 

punctele de vedere de haţeganii de astăzi pentru că 

demersul său nu este unul simplu, este unul care ne 

interesează pe toţi în bună măsură. Istoria este o carte de 

vizită care ne poate face onoare şi care ne poate reprezenta 

în lumina vremurilor pe care le trăim. 

  

 

 



Arhivele de la Hațeg 
 

   

 
43 

Istoria de Haţeg 

 

(Iancu Badiu, Oraşul Haţeg în perioada interbelică 1914-

1944, Deva: Editura Karina, 2013) 

 

Haţegul este o poveste care incită. Locul are ceva 

din mirajul cetăţilor în care s-a întâmplat ceva esenţial. 

Uneori au lipsit cronicarii, alteori vremurile au fost 

complicate, au venit timpuri în care memoria s-a topit în 

faptele oamenilor.  

Iancu Badiu îşi continuă monografia despre Haţeg 

şi Ţara Haţegului cu o nouă carte, Oraşul Haţeg în 

perioada interbelică 1914-1944, ediţie apărută la Editura 

Karina, 2013. Timpul este un criteriu care marchează 

această monografie după cum a conceput autorul 

descrierea, dar mai important în carte sunt oamenii. Ei au 

pus ceva din lumina lor în locul numit Haţeg, au scris, 

uneori cu viaţa, o istorie specială, Istoria de Haţeg.  

Cartea ne introduce direct în istorie, fără ezitări: „1 

Decembrie 1918 a fost ziua în care, prin hotărârea Marii 

Adunări Naţionale de la Alba Iulia, se unea Transilvania 

cu patria-mumă şi în felul acesta se încheia un proces 

îndelungat prin care românii, aruncaţi de vicisitudinile 

istoriei în trei imperii diferite, şi-au cucerit prin luptă 

libertatea şi apoi s-au unit într-un stat naţional unitar, 

regatul României”. Prin aceste cuvinte, autorul ne 

transmite puterea pe care o iradiază perioada analizată în 

vieţile românilor care acum sunt martori şi urmaşi ai celor 

care au luptat pentru unitatea naţiunii române. În carte sunt 

inserate biografiile unor personalităţi care au pus semne de 

carte în istoria specială din acest ţinut. Viaţa lor spune 

multe, viaţa lor este oglinda în care ne privim în acelaşi 

ACUM.  
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Iancu Badiu este la cea de-a doua carte despre 

Haţeg, prima carte, care a avut un impact interesant din 

punctul de vedere al unui locuitor din oraş, a fost: Oraşul 

Haţeg în regimul comunist 1944-1965, Studiu monografic, 

Editura „Astra”, Deva, 2012, 374 pagini. Cartea a fost 

lansată în cadrul festivalului „Zilele oraşului Haţeg, 24-26 

august 2012” la simpozionul cultural din data de 25 august 

2012 în prezenţa primarului oraşului Haţeg, domnul Goia 

Marcel Adrian, a domnului Viorel Demian, viceprimar, 

persoane care au sprijinit apariţia cărţii. 

Noua carte despre această zonă abordează o 

perioadă grea din istoria României şi, implicit, din cea a 

locului. După atâţia ani mai sunt semne şi oameni despre 

care s-a scris, s-a vorbit, s-a comentat, arhivele rezistă...  

Iancu Badiu surprinde atent prezenţa Regelui 

Mihai, pe atunci Voievod, în Ţara Haţegului. Sunt date 

fruste, dar relevante: Biserica din Densuş, Biserica 

Reformată din Sântămăria-Orlea, Mănăstirea Prislop, satul 

Băuţari, Sarmizegetusa, apoi Petroşani… Voievodul a 

urcat spre Baleia, o zonă însemnată din Muntele Retezat, a 

servit o masă ciobănească tradiţională: mămăligă cu 

brânză şi ceapă. Era anul 1935 şi lumea se schimba cu 

brutalitate, dar Haţegul era un loc în care înflorea lumina. 

Trenul regal a poposit în Gara Haţeg, a fost întâmpinat de 

oamenii locului, semnul legăturii cu oraşul a fost un 

buchet de flori. Regele Mihai a mai fost la Haţeg în anul 

1940, apoi a revăzut locul în anul 1976. 

În carte sunt notate atent călătoriile lui Nicolae 

Iorga în Ţara Haţegului, atunci oraşul avea 3000 de 

locuitori. Prezenţa marelui om de cultură a lăsat amintiri 

care reverberează şi în prezent, el a străbătut această ţară 

în ţară cu birja, a consemnat evenimente, locuri, oameni, a 

remarcat la Biserica din Densuş inscripţiile bine păstrate. 

La Sarmizegetusa Nicolae Iorga a reţinut pecetea de 
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mărire a neamului românesc, locul unde ardea şi arde 

flacăra de piatră a civilizaţiei romane, prezenţă care a 

schimbat fundamental locul românilor în vremurile dintre 

vremuri. Cărturarul a deplâns în anul 1923 modul în care 

era administrată mărturia despre o lume care a fost în 

antichitate în acest ţinut. Cărturarul a revenit în Ţara 

Haţegului în anul 1940, a călătorit prin zonă ca un 

cuceritor, fotografiile sale din acea perioadă sunt şi acum 

păstrate în casele oamenilor. 

Iancu Badiu lasă însemnări importante şi despre 

oamenii locului precum familia Popovici, un împătimit 

după cultură, participant activ la evenimentele care au 

animat lumea oraşului. Membrii familiei Popovici au 

participat activ la evenimentele şi faptele care au precedat 

Marea Adunare de la Alba Iulia din 1918 şi apoi la 

evenimentul care a marcat istoria românilor. 

Mai sunt enumeraţi oameni din Haţeg, ei au lăsat 

semne despre istoria văzută şi nevăzută a ţinutului, ecoul 

răzbate din ceea ce a fost, e un ecou al unui ţipăt ferm în 

netimp. De remarcat notele despre Familia Kendeffy, una 

dintre cele mai bogate familii din România în perioada 

dintre cele două războaie mondiale, cu impact în cele două 

lumi din această parte a Europei, atât în România cât şi în 

Ungaria. O familie cu o istorie tensionată, cu oameni care 

au fost emoţionaţi de viaţa la castelul din Sântămăria-

Orlea, o lume care a apus, dar care lasă lumini şi umbre în 

ţinut, o familie cu blazon. 

Cartea lui Iancu Badiu, Oraşul Haţeg în perioada 

interbelică, fotografiază Marea Unire la Haţeg, oraşul în 

perioada Primului Război Mondial, participarea 

haţeganilor la Marea Adunare de la Alba-Iulia, 

constituirea administraţiei române în Haţeg, are curajul de 

a aborda viaţa politică între cele două războaie, cu 

evenimentele de la alegerile care aveau loc în zonă, pune o 
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pată de culoare pe activitatea partidelor, pe democraţia 

care fierbea în epocă, pe nesfârşita luptă pentru putere.  

Iancu Badiu abordează fenomene care sunt greu de 

înţeles astăzi, în contextul actual, dar care au însemnat zile 

şi nopţi de tragedie sau durere, de zbucium sau rătăcire. 

Sunt captate fapte despre Mişcarea Legionară în oraş, 

despre administraţia din acea perioadă, chiar rebeliunea 

legionară, apoi cartea urmează firul istoriei fixând 

localitatea în timpul prăbuşirii graniţelor ţării, cu refugiaţi 

din nordul Transilvaniei, din Basarabia, din Bucovina la 

Haţeg. O lume în mişcare, fotografii mişcate, inimi 

mişcate, lumea ca tragedie.  

Un episod important din istoria Haţegului este 

perioada din timpul guvernării mareşalului Antonescu, 

apoi războiul, marele război cu tragedii şi schimbări 

brutale. Iancu Badiu este atent la ceea ce a însemnat viaţa 

pentru locuitorii din aşezarea aceasta românească: 

agricultura, meşteşugurile, comerţul, instituţiile financiare, 

cultura, învăţământul, punctează întreprinderile care au 

marcat familiile haţeganilor: cooperativa „Ţara 

Haţegului”, Uzina Electrică, Fabrica de Marmeladă, 

hotelurile, pensiunile, este atent la modul în care se 

transmitea o meserie de la o generaţie la alta, 

pragmatismul celor din oraş, truda lor, speranţa lor după o 

viaţa mai bună, experienţele care i-au marcat. Privind atent 

în vreme, constatăm că între anii 1914-1944 au existat 

ziare, reviste, funcţiona un cinematograf, era un cor 

renumit, o casă de cultură, biblioteci, era activă 

Asociațiunea ASTRA cu Despărţământul ei de la Haţeg, 

dar lumea a fost zguduită şi de evenimente neaşteptate 

precum arenda forţată, viaţa tensionată de la judecătorie, 

prezenţa Batalionului 10 Vânători de Munte, ca stare între 

război şi pace, ori fenomenul acordării cetăţeniei române 

evreilor din Haţeg, apoi exproprierea lor, deportările. 
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Iancu Badiu lasă note importante despre 

învăţământul haţegan interbelic, de la şcoala elementară şi 

grădiniţă la renumita Şcoală de Comerţ „Ion I C. 

Brătianu”, locul unde s-au format importante conştiinţe 

româneşti, demonstrând importanţa învăţământului în 

viaţa oamenilor, trezirea prin studiu aplicat şi prin testul de 

stres la care au fost supuşi haţeganii de viaţa dură a 

vremurilor. Monografia se completează cu numeroase 

anexe preluate din arhivele oficiale. Acestea aduc 

argumente viabile despre perioada istorică prezentată în 

carte cu pasiune de Iancu Badiu. Există un indice de nume 

şi locuri, scurtă istorie despre oameni care au trăit în Ţara 

Haţegului sau au fost legaţi de oraş într-un fel sau altul. 

Puncte în cartea istoriei, dar linia dreaptă se forma din 

numeroase puncte necesare… 

Probabil că această scriere va incita unele reacţii, 

unele nuanţate şi de interesele prezentului, a eternului 

prezent care ne modelează viitorul şi ating umbele 

trecutului. Anexele susţin faptele, evenimentele, stările, 

bucuriile şi trădările care au fost şi, probabil, vor mai fi.  

Citind cartea, lectorii vor redescoperi o lume preocupată 

de existenţa zilnică, pasionată de cultură, creând un 

univers românesc special la Haţeg, oameni bogaţi, 

pasionaţi de politică sau de viaţa din Europa acelor ani, 

oameni umili, meşteşugari care au dus faima oraşului 

departe, ţărani păstrând tradiţia satului în Ţara Haţegului, 

cerşetori sau generali. Perioada istorică analizată e 

complexă, dar acolo ne găsim rădăcinile care ne susţin 

prin vreme şi pasiunea pentru o lume mai bună, care a 

rezistat prin mândria de a fi haţegan, indiferent de 

naţionalitate, stare socială, religie, capacitate de suferinţă. 

Cu nostalgie vom descoperi că în anul 1936 la 

Haţeg au rulat filmele „Rapsodia dragostei”, „Infanteriul 

iubeşte”, „Ştrengarul”, „Femeia fără suflet”, „Nebunia 
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bancară”. La 26 martie 1940 corespondenţilor ziarelor li se 

aduce la cunoştinţă că a fost constituit la primărie un 

serviciu de presă care avea menirea de a verifica 

materialele care urmau să fie trimise la destinaţie, conform 

unui ordin ministerial. În anul 1942 terenul sportiv a fost 

solicitat a fi utilizat de Batalionul 10 Vânători de Munte 

pentru activitate specifică. Primăria se foloseşte de 

dispoziţiile legale și nu cedează terenul, dar permite 

folosinţa pentru interesele militarilor. În timpul Primului 

Război Mondial au fost mobilizaţi din Haţeg în armata 

austro-ungară 365 de locuitori, iar în urma luptelor, 23 

dintre ei au devenit invalizi de război… În decembrie 

1918, la Haţeg, s-a declanşat „revoluţia”, a fost într-o zi de 

luni, zi de târg, pentru a se păstra ordinea au fost împuşcați 

de oficialităţi vreo opt oameni, mişcarea s-a stins ca 

violenţă, dar pericolul ca persoanele din satele vecine să 

năvălească în oraş era real. Imperiul Austro-Ungar se 

clătina, lumea intra în schimbări majore, „închisoarea 

popoarelor” era devastată de mişcările naţionale. La 

Adunarea de la Alba Iulia din anul 1918 au participat 43 

de persoane din Cercul Electoral Haţeg din totalul celor 

165 de reprezentanţi hunedoreni, haţeganii au fost acolo, 

unii membrii de drept, alţii aleşi. 

În anul 1923 în oraş se edifică o popicărie, un cetăţean 

privat îşi pune proprietatea proprie la dispoziţia unei 

activităţi care a atras multe pasiuni la nivel local, iar 

ulterior, cu efecte la nivel naţional. În hotelul „Mielul de 

aur” din localitate, între anii 1936-1938, se ţineau reuniuni 

ale personalităţilor oraşului cu ocazia diferitelor sărbători, 

erau invitaţi artişti care înviorau sufletele oamenilor şi 

aduceau mesajul unei culturi române tot mai consistentă şi 

expresivă. Lumea sărbătorea, era preocupată de obiceiuri, 

colinde, mesaje importante, lumea se unea sub puterea 

chemării speciale a bunăstării… 
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La Haţeg au trăit, au muncit şi s-au format ca 

oameni reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, a existat 

libertatea credinţei, deşi în unele perioade lumea a luat-o 

razna, dar bisericile de diferite denominaţiuni au avut o 

viaţă densă, interesantă, implicate şi în activităţi sociale ori 

în adunări care trezeau sufletele oameni. În ciuda unor 

evenimente tensionate din România, au existat soluţii, de 

exemplu în 27 septembrie 1942 în curtea liceului din oraş, 

protopopul ortodox şi vicarul greco-catolic au oficiat 

împreună serbarea dedicată noului an şcolar. 

Fenomenul religios la Haţeg în perioada de 

referinţă a fost unul complex, oamenii şi-au îndreptat 

speranţa spre Dumnezeu, fie că erau ortodocşi, greco-

catolici, reformaţi, franciscani, baptişti, penticostali. Unii 

au suferit, alţii s-au implicat, numeroasele biserici din 

localitate demonstra că zona era una a libertăţii de 

închinare, că unii au rezistat prin rugăciune, prin puterea 

Evangheliei… În anul 1938 oficialităţile au sigilat uşile de 

la intrarea bisericii creştine baptiste din localitate conform 

unor dispoziţii venite din partea guvernanţilor. În anul 

1941, un număr de 132 de familii reformate nu aveau 

avere, erau în voia sorții… În anul 1939 călugăriţele de la 

Mănăstirea Franciscană se pregăteau să părăsească 

localitatea, dar au fost convinse să rămână, ca exemplu de 

rezistenţă… În anul 1916, preoţii ortodocşi din Haţeg au 

fost consideraţi periculoşi de autorităţile maghiare ale 

vremii, unii au fost deportaţi sau închişi… Ulterior, ei şi-

au adus o contribuţie importantă la evenimentele care au 

precedat Marea Adunare de la Alba-Iulia, iar după Unire 

au ajutat autorităţile române să edifice o administraţie 

stabilă şi puternică în zonă. Lumea era în schimbare, 

Dumnezeu îi iubea şi pe haţegani… 

În anul 1938, evreilor din oraş li s-a recunoscut 

cetăţenia română, conform normelor legale din acea 
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vreme, erau vremuri complicate, imperiul căzuse, oamenii 

au găsit aici o vatră, au trăit, au muncit… În anii 1934-

1940, la Haţeg exista o tabără de muncă unde tinerii evrei 

învăţau să muncească în domeniul agricol, pregătindu-se 

pentru plecarea în Palestina… În oraş era o sinagogă, viaţa 

evreilor a fost intensă, cu evenimente dure, dar unele 

frumoase, legate de tradiţiile speciale ale cultului iudaic… 

Ei pendulau între a locui în oraş sau a pleca în Palestina, 

ori în alte ţări unde era chemare sfântă. În aerul tare al 

istoriei pluteau marile transformări care au marcat faţa 

lumii, aşezarea acesta din Ardeal a oferit o vatră celor 

care au iubit locul, până la urmă şi Ţara Haţegului e un loc 

sfânt. 

În monografia prezentă, Iancu Badiu a reuşit să 

reflecte atmosfera vremii, a făcut-o într-un limbaj exact, 

fără nuanţe de stil, preferând o expunere a faptelor, faptele 

haţeganilor între 1914-1944, o perioadă lungă, o perioadă 

scurtă, depinde de unitatea de măsură a fiecăruia, dar 

pentru această durată de timp, unitatea era lacrima aurită 

în dimineţile atinse de aerul tare a Munţilor Retezat… 

Autorul scrie în Prefaţă că Ţara Haţegului avea în 

perioada interbelică 43 de sate şi 40.320 de locuitori, fiind 

organizată ca plasa Haţeg şi reţine că portul popular de 

aici se distingea prin „formele sale arhaice, fără culori şi 

motive măiestre”, citând din surse autorizate, portul era o 

pecete veche, cu greutatea simbolului preluat de pe 

Columna lui Traian. Istoria se scrie şi cu stilul ţăranului 

care a dus o viaţă dificilă acolo unde a avut capitala şi 

regele dacilor, Decebal. Ţara Haţegului era şi este o cetate 

intramuntoasă, unde se pătrundea greu datorită înălţimilor 

sau defileurilor apelor, ape care ating locul şi-l curăţă de 

tragedii…                                                                

Mai 2013   
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Despre „DISTRICTUL” Haţeg 

 

(Badiu Iancu, Oraşul Haţeg în regimul comunist 1944-

1965, Studiu monografic, Editura Astra - Deva, 2012) 

 

În România au fost şi sunt zone care au un destin 

aparte, scapă cumva trend-ului special al istoriei şi se 

mişcă pe alte coordonate. O astfel de zonă este Ţara 

Haţegului, aşezată într-un areal de excepţie al patriei, cu 

tradiţii puternice, cu stabilitate socială, culturală, 

religioasă, cu oameni speciali, cu o memorie a locului care 

ţine captivă istoria.  

„La instaurarea regimului comunist, după cel de-Al 

Doilea Război Mondial, Haţegul era un orăşel cu 3500 de 

locuitori, alcătuit în cea mai mare parte din agricultori, 

existând un număr important de meseriaşi şi comercianţi, 

mulţi dintre aceştia având ca ocupaţie secundară 

agricultura” – aşa scrie Iancu Badiu în cartea sa Oraşul 

Haţeg în regimul comunist 1944-1965.1  

Autorul nu este un cunoscut al scrisului în sensul 

clasic, dar a avut puterea şi tăria de a cerceta în arhivele2 

puse la dispoziţie de sistemul actual o istorie relativ 

recentă din cadrul mare al istoriei naţionale, legată de 

                                                             
1 Badiu Iancu, Oraşul Haţeg în regimul comunist 1944-1965, Studiu 

monografic, Editura Astra - Deva, 2012, 374 pagini. Cartea a fost 

lansată în cadrul festivalului „Zilele oraşului Haţeg, 24-26 august 
2012” la simpozionul cultural din data de 25 august 2012 în prezenţa 

primarului oraşului Haţeg, domnul Goia Marcel Adrian, a domnului 

Viorel Demian, viceprimar, persoane care au sprijinit apariţia cărţii. 
2 Fonduri arhivistice: Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană 

Hunedoara; Fond Primăria oraşului Haţeg; Fond Comisariatul de 

Poliţie Haţeg; Fond Prefectura Judeţului Hunedoara; Fond Chestura de 

Poliţie Deva; Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii; Arhiva Ministerului Justiţiei etc. 
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oraşul Haţeg3, fără a se limita doar la oraş, abordând 

fenomenul pe o suprafaţă de timp şi spaţiu mai largă.  

În mod imperios, cartea acoperă viaţa românilor 

din această parte de ţară cu referire la o perioadă strict 

determinată, o perioadă în care a dominat sistemul de 

organizare aşa-zis comunist, cunoscut în tratatele de istorie 

ca o perioadă incomodă, dar cu rolul istoric bine 

determinat de înţelegerile dintre marile puteri aşa cum au 

fost după cel de-Al Doilea Război Mondial. Stilul cărţii 

este unul frust, al unei persoane care a dorit să afle mai 

multe despre Haţeg şi să comunice, în primul rând 

haţeganilor, apoi celor interesaţi de istoria mai recentă a 

românilor, evenimente care puteau să treacă neobservate la 

scara mai largă a istoriei. Această perioadă analizează 

trecerea neobişnuită de la capitalism la socialism, partidele 

şi organizaţiile politice la începutul perioadei, fenomenul 

alegerilor în noile structuri politice şi de putere în Haţeg, 

represiunea comunistă ca stare în epocă, studiu cu trimiteri 

spre activitatea agricolă, timida industrializare în stil 

socialist, comerţul ca viaţă pe cartelă, tratează, apoi, 

instituţiile de bază ale comunităţii ca Sfatul Popular şi 

Poliţia (Miliţia), şcoala între propagandă şi disciplinele 

şcolare, cultura socialistă, aspectele edilitare ale oraşului, 

armata între instrucţie şi activităţi administrative etc. 

Capitole mai tensionate sunt dedicate religiei din 

zona Haţegului, o zonă specială cu denominaţiuni multe: 

ortodocşi, catolici, reformaţi, baptişti, greco-catolici, 

penticostali, evrei cu sistemul lor religios special, unic. De 

asemenea, minorităţile naţionale sunt tratate destul de 

amănunţit, cu evenimente singulare în istoria lumii: 

emigrarea evreilor în Palestina, devenind statul Israel, sau 

                                                             
3 Oraşul Haţeg – Prima atestare documentară în „Diploma cavalerilor 

ioaniţi” – 1247. 
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deportarea comunităţii germane la muncă forţată în fostul 

URSS, după Războiul Mondial, ori tensiunile în cadrul 

comunităţii ţiganilor (rromi) sau „munca voluntară”, 

patriotică, forţată în esenţa ei.  

Schimbarea vremurilor a dus la schimbarea 

destinelor. Apar lucruri neobişnuite în zonă: lupta 

anticomuniştilor, mişcarea colaboratorilor Securităţii 

Statului, alfabetizarea, unirea forţată sau integrarea 

Bisericii Greco-Catolice în cadrul Bisericii Ortodoxe, 

distrugerea cărţilor şi a arhivelor vechi, confiscarea 

proprietăţilor, formarea gospodăriilor colective în mod 

impropriu, viaţa specială pe cartelă, agresivitatea culturii 

sovietice în viaţa de zi cu zi, lupta pentru spaţiu locativ, 

migraţia ţăranilor simpli, muncitori, din satele de munte la 

oraş, respectiv din Lunca Cernii, formându-se o 

comunitate aparte – „luncanii”, discriminările la care au 

fost supuşi unii locuitori ai ţinutului, „munca voluntară”, 

foamete, suferinţă, resemnare, speranţă, naşterea unei noi 

generaţii, în alte condiţii, raportat la anul de referinţă 

1944.  

Iancu Badiu a avut răbdarea şi nerăbdarea de a 

cerceta, de a asculta oameni, de a studia documente, de a 

pune cap la cap informaţiile din dosarele Securităţii 

Statului, ale instanţelor judecătoreşti care au funcţionat în 

Haţeg, a avut inspiraţia de a nu se limita doar la Haţeg, a 

privit fenomenul Haţeg aşa cum era declanşat în toată 

Ţara Haţegului pentru că oraşul nu a putut fi rupt de toată 

această zona specială a României. Se poate observa că 

deciziile luate la nivelul puterii centrale s-au reflectat în 

Haţeg cu intensitate şi durere, acum au apărut la putere 

pături sociale anistorice: evreii, maghiarii, ţiganii, 

minorităţile naţionale, săracii, refugiaţii de război, trimişii 

de la centru. Această schimbare de politică a marcat 

destinul multor oameni. Autorul evidenţiază, poate 
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indirect, oamenii, persoane, treptat partidele politice se 

dizolvă în acidul istoriei, apare noua cultură, cei cu 

speranţa că vor veni americanii rămân dezamăgiţi, veneau, 

însă, trimişii de la centru, activiştii, se formau activişti de 

partid pe plan local, unii au avut puterea de a se adapta şi a 

aborda viaţa în alt mod. 

În orice caz, viaţa în Ţara Haţegului a fost dură: 

partizani anticomunişti rezistă, se formează în jurul 

nucleelor partidelor istorice forme de rezistenţă în condiţii 

extreme - „bande subversive” cum le numesc documentele 

oficiale ale vremii. Este greu de imaginat cum aceste 

persoane au putut rezista în munţi, cu resurse la limită, 

fără dotări, fără alimente, doar cu nădejde... Unii au murit, 

trupurile nu s-au mai găsit, doar amintirea unor membri 

mai tineri ai familiilor sau arhivele dau informaţii despre 

rezistenţa prin speranţă a românilor din Ţara Haţegului. 

Iată cum au fost torturaţi: „Ţăranul Bal din regiunea 

Hunedoara a fost ţinut nopţi întregi atârnat de subţiori, cu 

o raniţă plină de pietre în spate, cu picioarele la abia două 

degete de pardoseală ca să nu poată să se sprijine. Şi 

pentru că se părea că povara a fi cam mică, chinuitorii i se 

agăţau de spate.” Dar reprezentanţii noii ordini nu puteau 

înţelege marea putere a credinţei. Pagini importante din 

carte sunt dedicate părintelui Arsenie Boca, adus de 

episcopul Bălan la Mănăstirea Prislop, iar arhivele 

instituţiilor statului au prins câte ceva din viaţa acestui 

mare om: putere de stăpânire, puterea de administrare a 

mănăstirii, atenţia acordată celor aflaţi în nevoie, 

înţelegerea supranaturală a fenomenelor istoriei, 

tămăduirile pe care le făcea cu ajutorul puterii divine, etc. 

Cu toate acestea s-a format o reţea informativă în jurul 

părintelui, ofiţerii securităţii nu puteau înţelege puterea de 

atracţie a omului Arsenie Boca şi puterea care făcea 

vindecări, a fost arestat fără motive reale şi clare, a dus pe 
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umeri suferinţa, a rezistat prin credinţă şi a dus oameni la 

credinţă, dar cei care l-au condamnat consemnau despre el 

că este un „escroc”, oamenii vremii nu puteau înţelege. 

În anul 1948 a început fenomenul de captare a 

Bisericii Greco-Catolice în cadrul Bisericii Ortodoxe, 

această nouă formă de opresiune a dus la suferinţă, 

„reîntregirea” era forţată, din motive politice şi de 

strategie comunistă. Preoţii au rezistat, au organizat forme 

speciale de rezistenţă, au încurajat membrii bisericii la 

rezistenţă. Şi faţă de această biserică s-au manifestat 

„binevoitorii”, cei care vedeau „progresul”, adică 

informatorii care la rândul lor au fost agresivi prin modul 

în care activau chiar în imediata apropriere a feţelor 

bisericeşti. „Bolşevicii nu au Dumnezeu” susţinea un preot 

greco-catolic, iar alţi adepţi au fost şireţi şi inteligenţi, au 

activat altfel, au încercat să reziste, dar vremurile au fost 

de fier.  

Alte denominaţiuni, denumite în actele vremii 

„secte”, au rezistat prin credinţă, prin unitate, se întâlneau 

în case particulare, au făcut manifestaţii religioase, cu 

fanfară sau recitări de poezii, se întâlneau în subsolul 

caselor, s-au botezat după ritualul penticostal sau baptist, 

viaţa în background-ul sistemului înainta prin puterea 

credinţei. În paralel activau şi informatorii, prezenţi peste 

tot, se forma o pătură distinctă fie din frustrare, fie din 

interese meschine, unii chiar din convingere, alţii din 

frondă, unii inconştient controlaţi şi manipulaţi de noua 

putere. În destinul cetăţii noile forme de organizare au 

determinat noi forme de rezistenţă: unii comercianţi şi-au 

dat foc averii profesionale pentru a nu plăti impozite, alţii 

şi-au construit utilaje după ce le-au predat la gospodăria 

colectivă, alţii au fugit temporar din zonă, alţii au ocupat 

proprietăţile cu forţa, alţii au lucrat în condiţii grele la 

Fabrica de Marmeladă, unitate de referinţă în oraşul 
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Haţeg, unii s-au organizat în cooperative meşteşugăreşti, 

unii ascundeau recolta pentru a nu livra cotele impuse de 

stat, alţii se foloseau de sistem pentru a justifica fuga de 

acasă de la nevastă şi copii, pentru amantă… 

Cartea abordează la început „eliberarea” Haţegului 

de armata sovietică, un capitol simbol pentru ceea ce urma 

să se întâmple. Eliberatorii confiscau totul de la haţegani: 

bunuri, animale, până şi gardurile de la case erau luate, 

adică „rechiziţionate” (a se citi furate), fără despăgubiri, 

fără formalităţii serioase. Foamete, suferinţă, dezamăgire, 

peste toate pâlpâia propaganda despre marele „eliberator”, 

populaţia era presată într-un mod ciudat, anistoric, vieţi 

zdrobite, violuri, o civilizaţie specifică micilor oraşe de 

provincie era topită de aparenţa eliberării. În această 

perioadă s-a încercat alfabetizarea cetăţenilor din Ţara 

Haţegului pentru a avea acces la cultură, dar prin modul 

cum a fost organizată, oamenii au refuzat accesul la 

informaţia scrisă pe motive insignifiante: dureri de cap, 

lipsa vederii, ocupaţia cu munca. În fapt, intelectualii erau 

obligaţi să îi pună pe noii şcolari bătrâni să citească din 

broşurile comuniste, din cărţile sovietice. Or, se ştie din 

istorie că oamenii au învăţat să citească lecturând treptat 

din Biblie şi acesta a fost un fenomen care a mişcat 

lucrurile în unele ţări care au avut un mai mare har şi 

deschidere spre eternitate. 

Sunt intelectuali care apar în studiul monografic şi 

care au avut un rol important în zonă pentru păstrarea unei 

limite a demnităţii, ca: medici, avocaţi, profesori, 

comercianţi, meşteşugari, preoţi, militanţi creştini, 

anonimi, oameni care în iconomia divină au adus puţină 

mângâiere unor cetăţeni care au trăi în umilinţă la Haţeg, 

în patria lor dintre munţi, râuri şi cer. Au fost şi zvoniştii, 

cei care au avut bune sau rele intenţii, zvonurile au 

măcinat inimile oamenilor: vor veni americanii să ne 
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elibereze, Maniu va reveni la putere, mânia lui Dumnezeu 

s-a abătut asupra URSS fiind văzute ploi de stele pe cerul 

din est, oraşele fiind distruse, maghiarii vor reveni în 

Ardeal, partizanii vor învinge etc.  

Viaţa a biruit în final, oamenii şi-au păstrat oraşul, 

şi-au păstrat ţara, a rămas Ţara Haţegului cu amprenta ei 

intensă într-o lume în mişcare, cei mai mulţi au reuşit prin 

credinţă, prin muncă, prin cultură, prin copiii pe care i-au 

crescut, prin rezistenţa lor sublimă la tsunami-ul din 

istorie, fenomene care vor mai reveni sub alte forme, 

pentru că, deja, sunt analfabeţi în România, deja au 

dispărut întreprinderi, au apărut altele, oamenii ascultă 

greierii cântând în iarba înaltă de sub munte şi sunt gata să 

repete istoria dacă nu vor avea capacitatea de a rezista prin 

„cultura de Haţeg” – unică în Ardeal.  Autorul studiului a 

făcut numeroase trimiteri la bibliografie, a creat anexe din 

documentele vremii, fotografii, hărţi, citate4…  

Cartea are în background o viaţă densă, cititorul 

avizat va înţelege istoria în dimensiunea ei reală, ca stare. 

De menţionat că în studiu sunt inserate citate aşa cum au 

fost ele fabricate în acele vremuri, cu expresii uitate, cu 

greşeli gramaticale evidente, în stilul aşa-zis oficial al 

instituţiilor statului. Toate reflectă nivelul de cultură şi 

înţelegere a persoanelor care s-au tolerat, ori s-au urât în 

Haţeg.   

De exemplu, în anul 1945, la 10 Mai, se mai putea 

reţine din comunicatul primarului către haţegani: „La orele 

10,30 se va oficia un Te Deum la toate bisericile din 

localitate la care publicul va lua parte în număr complet. 

                                                             
4 Autorul mulţumeşte celor care l-au ajutat la apariţia studiului: Goia 

Marcel, primarul Haţegului; Viorel Demian, viceprimar;  Prof. Badea 

Rodica; Prof. Dragomir Manuela; prof. Stanciu Eugen; prof. Radu 

Igna; prof. Titus Blaj; ing. Moraru Liviu, pentru fotografiile puse la 

dispoziţie. 
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Elevii tuturor şcolilor se vor aduna în şcolile respective la 

orele 10, îmbrăcaţi cu toţii care au în costume naţionale 

româneşti. La orele 11 se va aduna toată lumea în piaţă, 

unde va avea loc parada. La orele 9 seara se vor face 

manifestaţii publice cu retragerea cu torţe, adunarea fiind 

în faţa Tribunalului.”  

În anul 1953 se notau următoarele referitor la 

greutăţile din Haţeg: „lipsa unui plan de sistematizare a 

oraşului, lipsa de canalizare, aşezarea abatorului de vite în 

mijlocul oraşului, lipsa unei întreprinderi comunale 

orăşeneşti.” (p. 281) În anul 1965 se putea reţine: „în 

ultimii ani fuseseră construite cinci blocuri cu 80 de 

apartamente, 75 case noi şi se renovaseră 85 case vechi. În 

materia aprovizionării populaţiei se construiseră: un 

magazin alimentar, o librărie, cofetărie, local confecţii, 

magazin pentru mezeluri şi lactate, magazin de tricotaje, 

tutungerie, un complex meşteşugăresc pentru deservirea 

populaţiei, un Combinat de Industrializarea Cărnii” (p. 

287). 

Istoria veche reţinea: „Fiind un ţinut de graniţă, 

districtului Haţeg i-a revenit un rol important în apărarea 

Voievodatului Transilvaniei în faţa invaziilor turceşti din 

secolele XV-XVI, căile urmate de armatele otomane 

invadatoare: prin pasul Vulcan din Valea Jiului, sau prin 

Porţile de Fier al Transilvaniei, trecând pe aici. Un rol 

important al acestui sistem de apărare al Ţării Haţegului îl 

jucau cnezii români, având reşedinţe fortificate şi care 

luau parte la războaie cu cete înarmate” (p. 2). 

Studiul monografic semnat de Iancu Badiu, 

dincolo de realitate, de resentimente, de amintiri mai 

plăcute sau nu, demonstrează că istoria îşi are tainele ei ca 

în acea zi de 24 iunie 1950 când la Mănăstire Prislop au 

fost foarte mulţi oameni la rugăciune din regiunile Braşov, 

Alba Iulia, Sibiu, Făgăraş, Bucureşti, pentru că grupuri 
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mari de credincioşi erau atrase de Arsenie Boca. Apoi ne 

reamintim că Nicolae Iorga afirma despre acest centru al 

românismului ce s-a format după cucerirea romană a 

Daciei că aici „s-a hotărât limba ce o vor vorbi românii”.  

 

Septembrie 2012 
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Haţeg, un oraş între două lumi 

 

(Iancu Badiu, Oraşul Haţeg în regimul comunist 1965 - 

1989, monografie, Deva: Editura Karina, 2015) 

 

Iancu Badiu îşi continuă monografia deschisă 

despre oraşul Haţeg, de data aceasta abordând perioada 

comunistă, perioadă etalon, 1965–1989. O perioadă 

controversată, criticată sau apreciată de nostalgici sau 

obiect de propagandă. Autorul riscă într-un mod aparte, 

dar are curajul de a intra într-o realitate aproximativă, 

personajele indirecte, unele dintre ele mai trăiesc la data 

scrierii monografiei. Când este în joc viaţa oamenilor, 

cumva lucrurile devin aproximative. Aceleaşi fapte pot fi 

văzute din afară, apreciate în acest mod. Din alt punct de 

vedere, aceleaşi fapte pot fi văzute din interiorul 

evenimentelor. Pentru unii viaţa are un preţ, pentru alţii 

este doar un număr într-o statistică, o curgere simplă prin 

timp. Pentru a nu risca, autorul apelează, din nou, la 

documente. Unele sunt obiective, alte subiective. Au fost 

întocmite „la cald” în acea perioadă, apoi au devenit 

obiecte de arhivă, apoi amintire, apoi regret, apoi tablouri 

nedefinite. Arhivele se deschid, dar, cumva, închid 

perspective. Iancu Badiu depune efortul de a rămâne 

distant şi obiectiv, dar timpul îi poate juca feste. Rămâne 

ca cititorul să împlinească în timpul lecturii istoria de 

Haţeg. 

Haţegul nu s-a deosebit cu mult de alte oraşe din 

România comunistă (termenul va trebui revizuit de 

istorici, poate a fost o ţară ceauşistă în această perioadă, 

poate socialistă, cum apare în actele oficiale, poate una a 

dictaturii). Dincolo de paradigma vremii, putem 

redescoperi un oraş existând în două lumi. O lume a 

sloganurilor, a definiţiilor oficiale. O altă lume reală, 
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dureros de reală, o lume care a rezistat prin muncă, 

pasiune, discreţie, perseverenţă, speranţă, cultură, credinţă. 

Din statistici poţi descoperi că s-au făcut multe pe plan 

social, tehnic, arhitectonic, comercial, cultural, 

educaţional. Pe de altă parte, statisticile trădează lipsuri 

mari de organizare socială, lipsuri în aprovizionare cu 

bunuri de larg consum, cu oameni presaţi de sistem, cu 

oameni beneficiari ai sistemului, egalizaţi de normele 

sociale utopice ale comunismului. Citind atent 

monografia, descoperi că existau cozi la magazinele 

alimentare, că lipseau unele alimente de bază, că s-a 

format o pătură favorizată de comercianţi şi politicieni, de 

activişti ai fostului Partid Comunist. Pe de altă parte, din 

statistici rezultă că infracţionalitatea a crescut în zona 

abatorului de carne, a fabricii de bere, a fabricii de pâine, a 

micilor producători, a fostului CAP Haţeg. De aici poţi 

trage concluzia că lumea se descurca, nu aştepta iluzoriu 

pentru ca partidul să le asigure un nivel de trai de la 

centru, din Capitală. Din contră, haţeganii au rezistat prin 

muncă şi isteţime. Se scriau lozinci, dar se şi trăia o viaţă 

la modul decent, pentru familie, pentru speranţă.  

Abordând fenomenul, putem descoperi că la Haţeg 

au trăit în acea perioadă, personalităţi care au dat măsura 

talentului şi generozităţii precum: Constantin 

Constantinescu, Radu Igna, Hristache Tatu, Emil Nemeş, 

Ioachim Lazăr, Ioan Prodan. Pe de altă parte, viaţa 

religioasă, de credinţă, a adus un plus de spiritualitate prin 

suferinţă, bisericile creştine precum cele ortodoxă, 

baptistă, catolică sau reformată, au oferit oamenilor puţin 

mai multă lumină. Solidaritatea locuitorilor cu membrii 

bisericilor s-a vădit la edificarea Bisericii Creştine 

Baptiste Betleem. Puterea creştinilor ortodocşi s-a întărit 

prin organizare, iar a celor catolici prin dedicare. Chiar 

dacă la Prislop, în locul mănăstirii, a funcţionat un cămin 
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pentru îngrijirea bătrânilor, tradiţia s-a păstrat, au fost 

haţegani cu mult bun simţ care au păstrat ambele valori: 

serviciul social şi viaţa de credinţă. Din punct de vedere 

economic, în ciuda sistemului îngust, la Haţeg au existat 

întreprinderi de stat cu relevanţă: fabrica de conserve, 

abatorul care a funcţionat ca un complex de tăierea 

animalelor şi prelucrarea cărnii, precum şi comercializarea 

ei, inclusiv la export, fabrica de bere, întreprinderea de 

industrie locală, întreprinderile din comerţul socialist, 

întreprinderea de producerea energiei electrice etc. 

Totodată, un aport deosebit la economia oraşului şi-au 

adus cooperativele meşteşugăreşti, cooperaţia de consum, 

micii meseriaşi, sectorul particular, nu prea apreciate, dar 

care au funcţionat la un nivel acceptabil. Putem menţiona 

că a existat un „fenomen” în ce priveşte cooperativa 

meşteşugărească de artă populară, purta denumirea de 

„Haţegana”, formată din oameni dedicaţi care au 

valorificat arta populară din zonă cu mult talent, multe din 

produsele acesteia fiind destinate exportului, erau viabile 

calitativ, estetic şi făceau o bună mărturie despre România 

prin arta populară.  

A existat un învăţământ bun la Haţeg, cu profesori 

pregătiţi, deschişi în faţa elevilor, capabili să transmită 

esenţa educaţiei; prefesorul era un ins capabil să reziste în 

sistem, pregătit, cu o bună cultură medie. Dovadă că, 

ulterior, mulţi haţegani au reuşit în noul sistem social prin 

activităţi în domeniul privat, prin munca în străinătate,      

s-au afirmat în domeniul politic, în noile industrii ale 

Haţegului, ivite după anul 1989. Profesorii au făcut o 

muncă specială pentru cetăţenii oraşului, în ciuda vieţii 

aride din localitate.  

Haţeganii au rezistat prin cultură, un termen 

invocat des după anul 1989. Poate a fost la un nivel 

modest, dar în Haţeg se citea mult mai mult decât la data 
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apariţiei acestei monografii. Biblioteca orăşenească a fost 

un loc unde oamenii şi-au găsit liniştea sufletească, a 

funcţionat un cenaclu literar (Sarmis), un cor renumit, un 

cinematograf nou unde arta şi-a făcut simţită prezenţa, 

dincolo de propaganda oficială. Analizând fenomenul 

social din oraş, Iancu Badiu abordează paliere interesante: 

evoluţia populaţiei, scrisorile oamenilor muncii, unităţile 

militare cu viaţa lor specifică, asistenţa medicală, 

activitatea din pieţe şi oboare, sectorul particular, afectat 

de normele vremii, viaţa bisericilor, activitatea la căminul 

de bătrâni din Prislop. Cu mult curaj analizează activitatea 

securităţii, o instituţie considerată de opresiune. Din 

această analiză se poate „pipăi” nivelul de omenie al 

haţeganilor, modul cum au reacţionat la tarele sistemului 

social, cu trădări, cu informatori stranii, cu tehnici de 

manipulare, cu reţele informative, cu sinceritatea unor 

haţegani etc. Iancu Badiu regretă că în anul 1989 s-a 

„pierdut” lista cu informatori din oraşul Haţeg, s-ar fi 

declanşat o saga specifică haţeganilor.  

Din modul cum a redactat monografia, autorul 

relevă o viaţă specială, un fenomen social delicat şi 

profund: viaţa navetistului. Rutele existente între Haţeg şi 

satele din împrejurul oraşului, gestionate de fosta 

întreprindere de transport (I.R.T.A.) au dus la formarea 

unui mod de viaţă: navetistul. Probabil că fenomenul ar 

merita tratat într-o lumină aparte: elevii făceau naveta de 

la sat la oraş, muncitorii, profesorii, inginerii, lucrătorii 

simpli, meseriaşii. Migraţia nu s-a finalizat, era ceva 

mereu în tranzit, pe drumul acesta al industrializării 

forţate, al goanei după altceva, mai „modern”. Au existat 

şi persoane care s-au mutat la oraş, au descoperit „viaţa la 

bloc”, cu ţânţari, lipsa de igienă, cu lipsa apei calde, a 

gazelor naturale în sistem organizat, a energiei electrice 

etc. La blocurile din oraş s-a format o lume aparte, cu 
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necesităţile ei, cu necazuri specifice, s-a declanşat 

„anteniada”, fuga după informaţie. Probabil că informaţia 

din categoria „mass-media” a lipsit cel mai mult 

haţeganului în acea vreme. „Anteniada” a fost un fenomen 

interesant în România, Haţegul nu a fost ocolit, fuga după 

viaţa ca viaţă, cu antena de televizor în braţe, era ceva 

straniu, care a marcat o generaţie. 

Anexe, fotografii, bibliografie, trimiteri, comentarii 

discrete, toate contribuie la realizarea unei monografii 

relevante pentru perioada analizată în ce priveşte oraşul 

Haţeg. Un loc sfânt pentru unii, un loc de tranziţie pentru 

alţii, un loc al căderii...  Până şi apa are o istorie a ei în 

Ţara Haţegului: energie electrică, ingredient pentru 

industria alimentară (fabricarea berii, fabricarea 

conservelor, fabricarea pâinii), potenţial mecanic şi 

energetic, igienă, sănătate.  

„Haţegul are o geografie, vocaţia unei mici Elveţii 

cu munţi falnici şi ape curgătoare, care se întâlnesc acolo, 

în Subcetate, pentru ca apoi, aidoma unor fii şi fiice să se 

verse în Mureş. A fost şi a rămas un târg şi centru 

administrativ, religios, de cultură şi învăţământ. Oricum, 

vocaţia de capitală de ţară şi-a păstrat-o până astăzi”. 

(Anexă – Radu Igna, Vocaţia culturală a Haţegului, Ed. 

Gligor Haşa, Deva, 2009. p. 222-223). 

Iancu Badiu notează, printre altele, la început: „Cei 

care au trăit în acele vremuri ştiu că de multe ori 

documentele oficiale nu oglindeau adevărul. Dacă unii 

dintre cei care scriau rapoartele ar fi arătat situaţia reală, 

acest fapt ar fi putut duce la <<eliberarea din funcţie>> a 

unor persoane sau chiar condamnarea lor pentru 

<<sabotarea economiei naţionale>>” (Introducere).   

Adevărul? Haţegul stă între două oglinzi paralele 

între anii 1965-1989, imaginea se mişcă după cum 

vălureşte lumina...  
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Haţeg: Cheia unui oraş în tranziţie 

 

(Iancu Badiu, Haţegul, un oraş în tranziţie între două lumi 

1989-2015, Deva: Editura Karina, 2015) 

 

Periplul haţegan de la o epocă la alta pentru Badiu 

Iancu se limitează, deocamdată, la o perioadă agitată şi 

incomodă. Monografia Haţegul, un oraş în tranziţie între 

două lumi (1989-2015) este o carte pentru viitor. Unele 

fapte ale haţeganilor se vor uita, altele vor fi considerate 

incomode, altele vor fi atinse de cenzura schimbărilor. 

Autorul este un curajos, multe din evenimente sunt 

cunoscute, mulţi haţegani sunt implicaţi în ele. La data 

publicării unii sunt în viaţă, alţii, iată, s-au dus mai sus de 

Retezat. Această perioadă de tranziţie dintr-un oraş de 

provincie se proiectează pe fundalul mai extins al istoriei 

recente a României. Revoluţia din Decembrie 1989, 

mineriada din 1990, schimbările brutale şi necesare din 

ţară, au influenţat viaţa oamenilor din zonă. Deşi 

evenimentele politice par a înrâuri traiul oamenilor, Badiu 

Iancu are capacitatea de a privi echilibrat stările, din mai 

multe puncte de vedere. Sunt redate, pe cât posibil 

obiectiv, fenomenele economice, culturale, turistice, 

sociale, arhitectonice şi de urbanism. Este atent la educaţie 

şi sănătate, la publicaţii şi viaţa oamenilor. Lumea în 

tranziţie este în mişcare. Anexele, fotografiile, portretele 

unor haţegani, toate vin să completeze imaginea de 

ansamblu a cetăţii Haţegului.  

Monografia începe cu evenimentul central: ruptura 

din decembrie 1989, reală, controversată, interpretată din 

mai multe puncte de vedere, de istorici şi formatori de 

opinie. A fost o revoltă populară, o lovitură de stat, un 

complot, o revoluţie, o contrarevoluţie, o „revoluţie 

furată”? Răspunsul va veni cândva cu mai multe 
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certitudini. În acel decembrie, oamenii s-au trezit la un 

nou orizont de speranţă. Haţeganii erau cu urechile pe 

evenimentele redate la radio. Europa, Bucureştiul, în final, 

dau impulsul. În oraş, la Club T, în centrul oraşului, apar 

cetăţeni plini de energie, sunt semnale de început. 

Interesant este că Anca Aurel şi Marius Gârbea au realizat 

filmări în acea zi. Au fost inspiraţi, au lăsat câteva cadre 

despre evenimentele care se petreceau sub ochii lor. 

Cartea redă scriptul acestora, sunt prezentate atmosfera 

socială, personajele, zvonurile, lozincile, haţegani întorşi 

acasă povestesc faptele din centrele mari ale ţării, mai cu 

seamă din Timişoara. Oamenii îl prezintă pe Dumnezeu în 

plină stradă, animaţi de energii nebănuite, se cântă 

„Deşteaptă-te române!”, se strigă „Libertate!”, se 

scandează împotriva foştilor dictatori. Cad vechile 

însemne, tablourile, cărţile de propagandă. La sediul 

Securităţii Oraşului Haţeg nu se mai găseau reprezentanţii 

organelor de represiune, dulapul cu armament a fost 

sigilat... Apar primii reprezentanţi ai Consiliului Frontului 

Salvării Naţionale. Se organizează colectivul de cetăţeni 

angajaţi, se distribuie armele aflate la dispoziţia fostelor 

gărzi patriotice, se edifică baricade la marginea oraşului, 

apar primii morţi, unii din greşeală, se întocmesc liste... 

Cineva a avut sarcina să răspândească pocnitori care 

imitau sunetul pistoalelor mitralieră în funcţiune... 

Zvonuri, acţiune, au apărut dosarele de revoluţionari... 

Badiu Iancu prezintă în carte numele oamenilor care s-au 

angajat la schimbarea din decembrie 1989 în Haţeg, 

conform evidenţelor din arhive. Unii, citind cartea, îşi vor 

aminti de ei. Alţii au şi fost uitaţi. Lumea este în 

schimbare, peste câţiva zeci de ani nu se va mai cunoaşte 

nimic din acel tumult social. 

Urmează anul 1990, zbuciumat, se declanşează 

procesele democratice, apar primele partide active în 
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Haţeg: PNL, Partidul Socialist al Muncii, PSD, Mişcarea 

Ecologistă, se organizează alegeri locale şi parlamentare. 

Activitatea în organele locale devine dinamică, tensionată, 

puterea este în mişcare. Noi persoane devin active, 

interesate, au idei, proiecte. Badiu Iancu prezintă 

activitatea primarilor care şi-au exercitat mandatele: 

Marius Constantinescu, Ioan Glodeanu, Nicolae Timiş, 

Marcel Goia. Oameni, destine, opoziţii, realizări, 

evenimente... În oraş s-a înfiinţat judecătoria, sunt active 

diferite organizaţii: Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor Haţeg, Asociaţia „Zimbrul” a fostelor cadre 

militare, pompierii voluntari, Rotary Club... 

Vechile organizaţii economice s-au desfiinţat, au 

apărut noi structuri. Badiu Iancu remarcă domeniul 

energetic, unităţile comerciale, activitatea turistică, micii 

meşteşugari, serviciile sociale, sănătatea, învăţământul, 

educaţia etc. Din păcate, marile unităţi din domeniul agro-

alimentar au dispărut, nu au rezistat în faţa cerinţelor pieţii 

naţionale şi internaţionale. Abatorul de prelucrarea cărnii, 

Fabrica de Bere, unităţile industriei locale, o parte din 

meşteşugari dispar sau îşi reduc mult activitatea. Dispare 

şi fenomenul navetismului de la sat la oraş. O nouă lume 

se năştea încet, oamenii trăiau după noile reguli, respirau 

libertate, responsabilitate, tragedii, victorii nesperate. 

Atent, Badiu Iancu observă, pe baza documentelor, 

cum s-au creat şi au acţionat personalităţile locale. Nicolae 

Timiş a fost viceprimar, apoi primar, puterea afectează 

oameni, grupuri de haţegani înţeleg că într-un oraş mic e 

greu să lupţi contra maşinăriilor puse în funcţie de marile 

partide care acţionează după principii care, uneori, nu au 

legătură cu interesele locale. Schimbările se petrec cu 

timpul, domnul Marcel Goia învinge în lupta politică prin 

alte mijloace, mai blânde, democratice, în cursul anului 

2012. Au fost şi politicieni idealişti precum Marcel 
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Ghemeş, bun cunoscător al zonei, amator de turism şi 

vânătoare, adept al mişcării ecologiste. La finalul 

perioadei putem remarca dezvoltarea turismului în Ţara 

Haţegului şi potenţarea valorilor locale. Visătorii se 

răzbună până la urmă prin realitatea crudă. Haţegul devine 

în doar douăzeci şi cinci de ani un important centru 

turistic, cu pensiuni, hoteluri, locuri de primire. 

Badiu Iancu a fost un observator atent al 

evenimentelor din zonă. În anii 90, la magazinele din 

Haţeg nu exista bere cu toate că în localitate funcţiona o 

fabrică de bere. La alegerile din anul 2012 s-au folosit 

practici neloaiale în campania electorală chiar în zilele de 

alegeri, câinii comunitari sunt dotaţi cu afişe. Un cetăţean 

al oraşului depăşeşte vârsta de o sută de ani şi este vizitat 

de primarul oraşului Marcel Goia.  

Autorul analizează cu pasiune publicaţiile care au 

apărut la începutul perioadei în Haţeg: jurnalul „Arena”, 

bilunarul „Columna”, „Jurnalul Haţegan”. Extrage multe 

date din aceste publicaţii şi le prezintă cititorului. Haţegul 

reflecta marile schimbări care se petreceau în ţară, noi 

oameni se exprimă cu talent, energie, cu sarcasm. Ţara 

Haţegului se prezintă ca o zonă bogată spiritual, cu 

scriitori, pictori, pastori, muzicieni, jurnalişti, preoţi, 

formatori de opinie cu real impact, profesori dedicaţi.  

Cronicar de Haţeg, Badiu Iancu observă mişcarea 

sportivă din oraş, activitatea bisericilor, evenimentele care 

punctează vremurile: 750 de ani de atestare documentară a 

Haţegului, zilele oraşului an de an, zilele poeziei, apariţia 

de noi companii private, efortul autorităţilor locale de a 

imprima un ritm social de dezvoltare a zonei, finalizarea 

centrului administrativ al localităţii. 

Reţinem din monografie, la început de epocă: 

„Într-o situaţie dramatică se aflau locatarii blocurilor A 1 

şi C 1, care nu aveau încălzire centrală şi nici reţea de haz 
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metan. Ei erau nevoiţi să se încălzească cu sobe 

improvizate, cu reşouri, sau, ca în vremurile epocii de aur, 

<<cu o haină în plus>>”. Despre Fabrica de Bere din 

Haţeg, o fostă unitate de referinţă, putem afla: „În 

condiţiile crizei din anul 2009, vânzările fabricii s-au 

redus cu 10%, faţă de cele din anul precedent. Ca urmare, 

<<Heineken>> a hotărât închiderea Fabricii de Bere în 

luna ianuarie 2010. Managerul firmei din România, Jan 

Derck van Kaameberck, afirma: <<Am decis să închidem 

fabrica de la Haţeg din trei motive: este cea mai mică 

dintre cele trei deţinute în România, e amplasată departe 

faţă de marile aglomerări urbane şi costurile de transport 

sunt mari. În plus, ar fi trebuit să facem investiţii în 

sistemele de tratare a apelor reziduale, care nu s-ar mai 

justifica>>”.  Orice haţegan se poate întreba: când au decis 

să intre în jocul privatizării cei de la „Heineken” nu 

cunoşteau toate acestea? Privatizarea a fost doar un mod 

de a elimina un concurent de pe piaţă?! Iată că monografia 

declanşează întrebări importante despre fenomenele 

petrecute în această perioadă în oraş. 

Badiu Iancu notează despre campania electorală de 

alegeri parlamentare din anul 2010 la Haţeg câteva aspecte 

interesante: „<<Om al locului>> (Nicolae Timiş, n.a.) 

întreabă pe principalul contracandidat Mariana Câmpeanu, 

unde este localitatea Ursici, şi cum se ajunge la ea. Când 

în emisiunea electorală <<Confruntarea>>, o întreabă pe 

Mariana Câmpeanu unde este Cetatea regală a Haţegului, 

<<înfiinţată în anul 1400 şi ceva>>, ea îi răspunde că nu 

candidează la postul de ghid turistic ca să cunoască fiecare 

pod, drum, localitate sau podeţ din cuprinsul colegiului 

electoral”. Din această secvenţă putem constata că politica 

este un joc prea intens pentru un candidat local în raport 

cu un candidat impus de un partid politic, printr-o strategie 

care scapă de sub controlul cetăţeanului dintr-un oraş de 
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provincie. Despre publicaţia „Arena”, cititorul poate afla: 

„Născută imediat după anul 1989, publicaţia avea drept 

scop, aşa cum se sublinia în articolul de fond 

<<Argument>> din primul număr, să producă <<revoluţia 

conştiinţelor, marea revoluţie interioară>>. Prin articolele 

prezentate urma să se lupte împotriva concepţiilor 

comuniste care persistau în societate după revoluţie: 

<<noi, gladiatorii scrisului luptăm cu mentalităţile 

marcante ale sistemului totalitar, cu frica, cu rămăşiţele 

terorii, luptăm cu răul din noi şi din alţii, cu necinstea şi 

nedreptatea>>”.  Badiu Iancu selectează din cuprinsul 

publicaţiei „Columna” mai multe articole politice, sociale, 

literare, istorice, naţionale, chiar note de suflet. Într-un 

articol intitulat „Să vă spună octogenarul ce înseamnă 

muntele românesc”, este prezentat un personaj pitoresc 

Feri Bacsi, pe numele lui Ocolicsenyi Francisc, un 

îndrăgostit de munte. Urca la Râuşor, lacul Ştevia, sub 

vârful muntelui Retezat, unde dormea într-un sac de 

dormit noaptea şi se gândea la fiul său aflat în Australia. 

Eroul avea o barbă impunătoare alburie, fruntea pleşuvită, 

ţinea o pipă în colţul gurii, a venit din Cehoslovacia în 

anul 1947 şi a acceptat Ţara Haţegului ca un loc al său, 

unic. Era un personaj de poveste, coborât din legendele 

Haţegului. 

Toate aceste articole din publicaţiile haţegane, 

rămân ca un dosar în arhivele oraşului. La sfârşitul anului 

2015, deşi autorul nu reţine, se aflau numeroase publicaţii 

în format virtual, pe Internet, dedicate Ţării Haţegului, pe 

reţelele de socializare se publicau cu insistenţă fotografii, 

texte, mărturii despre acest loc minunat. Peste ani, lumea 

va privi dosarul de arhivă cu multă căldură, curiozitate şi 

interes. În publicaţiile de la Haţeg au activat artişti 

importanţi: Raul Constantinescu, Radu Igna, Ionel 

Drăgănescu, Dorina Itul-Crâng, Ionel Amăriuţei; 
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personalităţi importante: Ioachim Lazăr, Hristache Tatu, 

George Ardelean, Ioan Timiş, Marius Constantinescu, 

Gheorghe Popescu, Aurel Anca etc.  O lume romantică, 

energică, tensionată, într-o zonă minunată a ţării.  

Badiu Iancu, după cum afirmă, încheie cu această 

carte, mai multe monografii dedicate Haţegului. Ne-a 

purtat din carte în carte într-o călătorie interesantă, ne-a 

oferit anexe pertinente, fotografii, extrase din jurnalele 

vremii, a prezentat personalităţi, tragedii şi texte lirice. A 

făcut-o după un proiect propriu, cu multă muncă şi multe 

documentări. Putem spune, ca la început de vremuri: 

Insula Haţegului din oceanul Tetys a rezistat prin miracol, 

pasiune, frumuseţe. Autorul face portretele a mai multor 

personalităţi atrase de ţinutul acesta mirific: Ioan 

Drgănescu, Gică Băieştean, Titus Blaj, Gligor Haşa, M.S. 

Regele Mihai. El reţine: „La începutul lunii septembrie 

1997, M.S. Regele Mihai, însoţit de regina Ana, face o 

vizită mult aşteptată de localnici în oraşul Haţeg. El a fost 

întâmpinat la intrarea în oraş cu pâine şi sare de primarul 

Ioan Glodeanu, viceprimarul Ioan Timiş, prefectul 

judeţului Budulan Olimpiu. Într-o atmosferă de entuziasm, 

primarul i-a înmânat Maiestăţii Sale, într-o casetă, cheia 

oraşului”.      

Toate lucrurile au o cheie, pentru Badiu Iancu 

monografiile scrise au un secret ştiut de toată lumea: 

viitorul e mai aproape decât credem, e aici, la uşile 

noastre... 
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Raul Constantinescu, un poet în căutarea esenţelor 

 

 

Pe Raul Constantinescu l-am cunoscut în perioada 

sa de maximă activitate intelectuală, în anii 1980. Locuia 

într-un apartament din Hațeg, aproape de râul Galbena, 

străjuit de plopi susținuți de lumina din Țara Hațegului.   

M-a șocat biblioteca lui, pasiunea pentru cultura serioasă, 

atenția acordată creației literare, pasiunea pentru teologie. 

Acolo am aflat despre Filocalia. La început nu am înțeles, 

apoi lucrurile au devenit mai clare. Stătea lângă un 

exemplar al Bibliei, cărțile dominau încăperea. Mi-a citit 

poeme sale scrise într-un caiet studențesc, mi-a vorbit de 

folclorul din Țara Hațegului, a explicat cu pasiune drama 

lui Faust. Am păstrat o legătură solidă în ciuda dramelor 

din viețile noastre. Ne redescoperim ca iubitori de artă, 

teologie, natură. Raul Constantinescu este un poet generos, 

depune efortul de a se deschide spre cei din jur în ciuda 

dramelor pe care le-a depășit. Iubește Țara Hațegului, 

scriitorii de aici, marile legende ale lumii… 

Raul Constantinescu este pseudonimul literar 

adoptat de Constantin Constantinescu, pentru a evita 

repetarea prenumelui în nume. Scriitorul s-a născut la 6 

august 1944 la Bradu-Argeș, unde s-au retras părinții din 

capitala bombardată, la bunicii după mamă, aflați în al 

doilea refugiu din Cernăuți, după ultimatumul impus 

României de ocupanții sovietici în anul 1944.  

Copilăria și-a petrecut-o în județul Arad, printre 

oameni obișnuiți, harnici și iubitori de carte, în perioada 

dură a promovării comunismului în România, a cotelor 

obligatorii, precum și a colectivizări forțate. A urmat 

cursurile Liceului Teoretic din Chișineul Crișului. Lecturi 

profunde la o vârstă fragedă: Homer, Sapho, Ovidiu, 

Dante, Ronsard, Petrarca, Villon, Eminescu, Bacovia, 
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Minulescu, Ștefan Petică, D. Anghel, Macedonski, 

Al.Th.Stamatiad, Arghezi, Goga, Poe, Goethe, Byron, 

Schiller, Pușkin, Lermontov, Lenau, Baudelaire, Rimbaud, 

Oscar Wilde, Walt Whitman, Cervantes, Shakespeare, 

Tolstoi, Gogol, Dostoievski, Fielding, Biblia (Ecclesiastul, 

Psalmii, Iov etc.), Ady Endre, Quasimodo, Blok, Esenin, 

Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda, Nichifor Crainic, 

Schopenhauer, Smiles, Freud, simboliștii etc.  

În aceeași perioadă a început să scrie primele 

versuri, departe de literatura proletcultistă promovată în 

epocă. Între anii 1962-1967 a urmat cursurile de zi ale 

Facultății de filologie, secția Limba și literatura română, 

specialitatea Literatura universală și comparată a UBB - 

Cluj-Napoca. A fost profesor de limba și literatura română 

în Țara Hațegului, la Silvaș, Brazi (Școala Generală cl. I-X 

- curs de zi și XI-XIII, curs seral, Orlea, Hațeg (Școala 

Generală nr. 1 „Ovid Densusianu” și la Colegiul Național 

„I.C. Brătianu”). 

În prezent, Raul Constantinescu este pensionar.  

Este un scriitor activ și pasionat. 

Debutul: versuri în revista clujeană „Steaua”, 1966. 

Colaborări cu versuri originale și traduceri, eseuri și 

culegeri de folclor la revistele : „Orizont”, „Steaua”, 

„Tribuna”, „Echinocțiu”, „Familia”, „Ritmuri”, „Cadran”, 

„Luceafărul”, „Transilvania”, „Brașovul literar și artistic”, 

„Noi,Tracii”, „Observator”, „Astra”, „Columna”, „Arena”, 

„Opinii culturale”, „Provincia corvina”, „Arhipelag”, 

„Vitralii”, „Reflex”, „Discobolul”, „Sintagme literare”, 

„Poezia”, „Agero” – Stuttgart (format electronic), 

„Oglinda Literară” etc. Prezent și în antologii literare, 

(pseudonime literare: Ieronim Holumb, Matei 

Constantinescu, Constantin Paleologu, Romulus 

Constantinescu). Redebutul a fost susținut de poetul Ștefan 
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Augustin Doinaș în revista „Familia”, 1969, șapte poezii și 

apoi altele.  

Debutul editorial cu grupajul de poezii Aleatoriu în 

volumul antologic „Alpha '85”, publicat de Editura 

„Dacia” din Cluj-Napoca în 1985.  

Volume de versuri: Aventurare în marele refuz, 

Dacia, Cluj-Napoca, 2001; Neantia, Ed. Signata, 

Timișoara,2002; Neviaţa lumii, Ed. Reflex, Reșița, 2003; 

Rostirea lui Zalmoxis, Emia-Deva, 2005; Heralzii tăcerii, 

Editura Paula, Deva, 2007; Periplu prin neant, Editura 

Tracus Arte, București, 2014; Vivisecții, Editura Limes, 

Cluj-Napoca, 2015; Spre Aleph, Editura CronoLogia, 

Sibiu, 2016; Străvechi tradiții și creații populare din Țara 

Hațegului, culegere monografică, 512 pagini, București: 

Editura Saeculum I.O., 2017, Colecția Mythos etc.  

Membru activ și inițiator al Cenaclul literar 

„Sarmis” din Hațeg (al cărui membru fondator a fost), în 

care au activat: Tiberiu Dăioni, Iv Martinovici, Radu Igna, 

Constantin Stancu, George Ardeleanu, Octavian Tăbăcaru, 

Constantin Menagache, Ionel Amăriuței, Andrei Caucar, 

Ion Prodan etc. Despre poet au scris Cezar Ivănescu, 

Revista „Transilvania”, Revista „Arca”, Amalia Voicu, 

Emilian Marcu, Aurel Ion Brumaru, Monica Grosu, Iuliu 

Pârvu, („Tribuna”, noiembrie 2014), Virgil Teodorescu, 

Al. Ruja, Ion Arieșanu, Iv Martinovici, Dumitru Hurubă, 

Victor Sterom, Valeria Manta Tăicuțu, Eugen Evu, Ioan 

Evu, Constantin Menagache, Constantin Stancu, Ion Itu, 

Radu Igna etc.  

Cunoscător și promotor al folclorului literar din 

Țara Hațegului, autor al Antologiei selective de Folclor 

Literar din Țara Hațegului. Raul Constantinescu a 

colaborat cu Radiodifuziunea română și cu Televiziunea 

română națională și județeană Deva-Hunedoara. A fost 

redactor-șef al publicației independentă „Arena”, revistă 
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de cultură care a apărut la Hațeg în anii 1990. A lansat cu 

mult curaj opiniile intelectualilor din zonă, precum și 

articole și scrierile culturale, spirituale, politice și literare 

ale colaboratorilor.  

Om de cultură, cărturar, își dedică timpul redactării 

și finalizării cărților sale, ultima apărută: Spre Aleph, 

Sibiu: Editura CronoLogia, 2016. Volumul a fost premiat 

la Festivalul Concurs de Poezie Religioasă „Credo”, 2016 

(Mănăstirea Lăpușna, 6 august 2016), premiul revistei 

„Vatra veche”, redactor șef: Nicolae Băciuț. 

În antologia sa de folclor (în manuscris, la data 

redactării prezentei, intitulată Folclor literar din Țara 

Hațegului (Străvechi tradiții și creații literare din Țara 

Hațegului, titlul final adoptat, Raul Constantinescu se axează 

pe investigare/cercetare, conservare și antologare a bogatei 

moșteniri folclorice a comunității românești rurale 

hațegane, rezultat al unei îndelungate perioade de 

elaborare, se structurează din mai multe secțiuni care se 

succed sistematic, ordonate tematic, unele conform 

calendarului nescris ciclic al obiceiurilor și datinilor de 

peste an ca rituri de trecere, iar altele, după genurile și 

speciile literare cărora le aparțin”. 

Scriitorul concluzionează în lucrarea despre 

folclor: „…antologia monografică valorifică bogata 

moștenire literară populară din această străveche vatră de 

cultură și civilizație românească, prezentând obiceiurile 

tradiționale de peste an, acordând o atenție specială 

bogăției și varietății colindelor din satele hațegane, 

momentele importante din viața omului, relevând 

accentuarea valorii etice constructive profund umane care 

le amprentează și care este evidentă și din creațiile poeziei 

populare lirice și epice bogate, specifice acestui 

inestimabil areal spiritual cu certă valoare literară, estetică 
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și documentar-istorică” (materialul ne-a fost pus la 

dispoziție de scriitor). 

Poet profund, marcat de faptele importante ale 

culturii, Raul Constantinescu se evidențiază ca un scriitor 

serios, stăpân pe viziunea sa, ferm în convingeri, atent cu 

fenomenele spirituale, sociale, religioase, cu mesaj 

puternic și original. O analiză a cărților sale dovedește 

acest lucru. 

 

Sursa bibliografică: Raul Constantinescu, Rev. Online 

„Confluențe literare”, 01 martie 2015 (format electronic). 
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Călătorie în spaţiotimp 

 

 

Raul Constantinescu rămâne constant crezului său: 

poezia poate fi un loc unde sufletul evadează în etern. 

Volumul de versuri Periplu prin neant (Bucureşti: Editura 

Tracus Arte, 2014) este o antologie de poeme mai vechi şi 

mai noi, poeme inedite, în regia autorului care s-a străduit 

să actualizeze mesajul şi să ridice versul la nivelul special 

al inspiraţiei autentice.  

Raul Constantinescu fixează în acest volum o 

viziune solidă despre viaţă, despre artă, despre suferinţă. 

Viaţa a fost pentru poet locul în „spaţiotimp” (după cum 

defineşte dimensiunea spirituală a existenţei), un loc al 

încercărilor, al descoperirilor, al desăvârşirii, al suferinţei 

tainice. El este în legătură directă cu poezia modernă, are 

mijloacele necesare de exprimare, este atent la ceea ce se 

mişcă în lumea artei şi ştiinţei, în celula poemului. Cultura 

marchează versul, metafora are o culoare aparte, pulsează 

în fiecare poezie o energie veche şi nouă, marile teme ale 

omului în faţa universului sunt recuperate şi puse în forme 

dinamice, pasionale. Viziunea poetului este una profundă, 

mesajul nu este comod, livrescul este depăşit deşi acoperit 

de nelinişte şi deschidere spre infinit. O lumină de 

începuturi pulsează în poeme, ritmul este unul vechi, 

autentic, imn, colind, psalm, cântec şoptit, imprecaţie, o 

viaţă tumultoasă, colind. Poetul este pasionat de folclor, de 

vechi ziceri şi cântece. Între faptele la zi ale omului şi mit 

pendulează opera lui Raul Constantinescu. El zice 

poemele, vulcanul de cuvinte revarsă lava de idei, forma 

este uneori aridă, aspră, fondul este adânc, fulgere străbat 

cuvintele, lumini ciudate, vorbele se leagă unele de altele 

într-un ritual riguros, solicitând disciplina spirituală a 

cititorului. Labirintul pare o aventură necesară, nu ieşirea 
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este importantă, căutarea şi sensurile, reperele revelate, 

ţintele bănuite, tărâmul de dincolo de cuvinte, lumina din 

labirint... 

Raul Constantinescu caută, deci, cu înfrigurare 

divinitatea, cu pasiune, caută acea prezentă copleşitoare 

descoperită şi ascunsă în acelaşi timp, miez şi coajă, vis şi 

viaţă, moarte şi stihii: „Te caut mereu în mine şi-n afară/ 

Cel ce Te-arăţi în vis ţi-n rug aprins/ în mare şi în mic Cel 

veşnic necuprins/ printre bosoni prin mantia stelară...” 

(Psalmul 4). Volumul este structurat pe trei paliere 

fundamentale ale vieţii: 

I. Sublim femininul 

II. După ultimul Babel 

III. Netihnule divinule/ O biserică pe stâncă 

Toate probează preocuparea pentru esenţe, se 

întrepătrund concepţii teologice, artistice, ştiinţifice, 

estetice. Toate focalizează într-un discurs original, uneori 

incomod, alteori strident, alteori şoptit. Femininul se 

dezvăluie ca frumuseţe desăvârşită, femeia perfectă nu are 

corp, există un cântec ce generează iubire din iubire, toate 

duc la relaţiile primare, de la început de lume, există o 

foame în fiinţa omului greu explicabilă, ceva cheamă, 

pendulează între neant şi zbor interior, iubirea nu are 

limite, femeia şi bărbatul fac parte din monadele 

universului, până la urmă iubirea este sublimă, rămâne: 

miere, lumină, pelin, un cântec de început de lume, o 

privighetoare cheamă, cheamă... Concluzia: „miresei fără 

corp primultimul mire” (Cântec). 

Alipirea dintre bărbat şi femeie se petrece într-o 

zonă specială: „Iubito, neant devenim în spaţiotimp... 

golul din clepsidre vom fi răsări/ ceea ce fost-am înainte 

de naştere; deasupra nisipului amintirea umbrelor noastre/ 

precum n-ai fi fost se vor risipi...” (Neant devenim). 
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Arderea celor doi este perfectă, se petrece anihilarea 

văzutului, doar umbre venind dintr-o lume divină... 

Partea a doua a cărţii se deschide spre menirea 

artistului în lume, ultimul Babel o impune, în ochii 

scribului sunt istorii, hazardul face posibilă viziunea, viaţa 

se materializează într-o poezie eliberatoare, în Mâna lui 

Dumnezeu stă poetul, hazardul este învins de poezie, se 

trece în cuvânt, este o altă regăsire: abis şi munte, 

iluminare-n extaz, mirajul cuvintelor... 

„Dumnezeul cuvintelor de ultimă oră/ doar de 

puţinii aleşi zărit uneori prin jungla cuvintelor.../ spre Tine 

singuri prin neguri printre stânci şerpării îşi taie cărarea/ 

continuă rugă în luptă cu ei înşişi cu lumea e întreaga lor 

viaţă/ umile şoptite cuvinte cu smerenie în taină rostesc în 

surdină/ de Tine doar auzite/” (Dumnezeul poeziei). 

Relaţia poetului cu Dumnezeu este una necesară şi 

specială, poetul caută, Dumnezeu controlează, lumea nu 

ştie demersul, ruga, lacrima, suferinţa... „Dumnezeul 

poeziei de ultimă oră îi urmează spre golgota/ abruptul 

propriu în lumină urcuş” – preţul, un drum spre Golgota! 

Aici poetul este lucid, acceptă sacrificiul salvator, însă 

arată şi preţul care trebuie plătit, unul greu de achitat în 

jungla cuvintelor...  

Pe ultimul palier al cărţii, intitulat Netihnule 

Divinule, Raul Constantinescu cântă relaţia artistului cu 

divinitatea fixând câteva repere în sublimul refuz oferit de 

materia în mişcare asimetrică prin ochiul poetului. Sunt 

câţiva psalmi, o stare de smerenie, acceptarea rigorii 

divine şi limitelor puse omului. Deşi acceptă că Dumnezeu 

nu poate fi cunoscut direct, scribul ne prezintă câteva 

semne care dau dovada prezenţei divine. E rolul artistului, 

este neliniştea lui, e dreptul la extaz! 

În furtună sunt câteva repere sigure, biserica pare a 

spune poetul deşi nu se concentrează pe acest aspect. 
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Ekklesia în sensul ei teologic este o colectivitate, adunarea 

unor oameni care doresc să trăiască pentru un ideal, fără să 

pună accentul pe ritual. Dumnezeu este totul şi cu mult 

mai mult, el ţine în degetul mic universul, nu are nimic, 

având totul, el face lumină în bezna sufletului omenesc în 

raport cu omul aprins de foamea oarbă de a fi în 

expansiune cu orice preţ.  

„Din alfabetul rănii de moarte cu cele trei miliarde/ 

de hieroglife de veghe/ în miezul genomului...” – iată 

starea din care priveşte artistul şi spre care priveşte ca unic 

dar din clipa eternă. În această relaţie Dumnezeu şi 

artistul, timpul şi spaţiul se suprimă, totul se focalizează 

pe o prezenţă copleşitoare, dinamică, iubirea inundând 

delte de galaxii (Din alfabetul rănii de moarte). 

Omul artist este învins de această prezenţă, ceva 

puternic acoperă stările: „Doamne, al meu nu mai sunt.../ 

doar tu eşti tot ce mai sunt/ rău bun gând pământ/ vis al 

tău peste noi iubiri sângerând...”. 

Raul Constantinescu este tumultuos în discursul 

său, nemilos cu cititorul şi cu sine, fraza curge cu accente 

filozofice şi definiţii exacte cu nuanţe teologice, metafora, 

forma poeziei se topeşte din mesaj, cumva nu are răbdare 

cu revelaţia personală şi revelaţia generală pe care o 

primeşte, este nerăbdător, de aici şi marele refuz simţit pe 

piele proprie. În procesul de creaţie el inventează termeni 

specifici sau utilizează cuvinte mai puţin uzuale în poem 

ca:  spaţiotimp, lumile albnegre, holografice goluri, alb-

albastru-indigo cerescu și catharsis, neantia fără limite, 

boson... Alteori este ironic cu omul pierdut în materie, fără 

aplecare spre poezie, a renunţat intenţionat la unele reguli 

de scriere pentru a potenţa efectul devastator al luminii în 

cuvinte, este distant şi preocupat totodată de aproapele său 

poetcititorul, se adresează unor iniţiaţi, cunoscători şi are o 

infinită compasiune pentru poeţii plecaţi pe care îi 
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consideră ca fiind în Mâna Domnului pentru sacrificiul lor 

făcut pe altarul artei (Iorga, Gyr, Crainic, Maniu, Blaga, 

Barbu, Labiş) în oglindă cu cicisbeii ce râvnesc nurii 

orbitori ai Euvantinei... Raul Constantinescu este un poet 

original, nu datorează nimic cuiva, datorează totul poeziei, 

găsind o cale de comunicare din valea plângerii...  

Periplu? Da, o lungă şi neprevăzută călătorie pe 

mări şi oceane, circumnavigaţie spirituală, realul topindu-

se în virtual şi mult mai mult, cu suferinţa umăr la umăr 

(citind notele biografice, te poţi convinge, citind poezia, ai 

certitudinea).  

Neantul? Inexistenţa, nimicul, adică neantia cum îi 

place să scrie poetului... Plonjând în abis, în neantia, el 

descoperă lumi nebănuite, se redescoperă... 

O carte sinteză, o carte pe care poetul şi-a dorit-o 

ca mărturie, la final el se prezintă ca stare civilă în labirint, 

cu note bibliografice lămuritoare şi aprecieri critice 

corecte. Deşi nu este membru al Uniunii Scriitorilor din 

România, el o merită din plin, este un scriitor în timpul 

vieţii sale şi nimeni nu-i poate lua această stare de scrib cu 

manuscrise edificate în carnea sa, din toate am simţit o 

detaşare, nu mai contează evenimentele trecătoare ale 

vieţii, el confirmă şi mărturiseşte: „În mine Te-am simţit 

dintotdeauna,/ de-am rătăcit, din hău mă-ntorc la Tine;/ în 

rugă zilnic, Doamne, suntem una/ – în psalmul Tău cu 

litere latine” (Psalmul iubirii 6).  

 

August, 2014 
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Vivisecţii online... 

 

Raul Constantinescu îşi asumă o intervenţie pe viu 

asupra fiinţei sale, depăşind controversata durere şi ţintind 

pentru cunoaştere. Poezia sa, una contorsionată, radiind 

putere, vibraţie, tensiune se desfăşoară în plenitudinea 

expresiei prin volumul Vivisecţii*, apărut la Floreşti, 

judeţul Cluj: Editura Limes, 2015. Poetul se află în timpul 

complet al mărturisirii, nu are răbdare şi milă cu sine. Nu 

menajează cititorul. Îl provoacă, îl sfidează, îi deschide cu 

hotărâre cutia pandorei, eliberând metafore, hiperbole, 

cântec, sens. Fiinţa sa (trupul, sufletul, duhul) este obiectul 

asupra căruia intervine cu un bisturiu fin, cu ideea 

decantată de zgura zilei. El sfidează durerea, plăteşte 

preţul şi spune în plină operaţie miracolul. Pentru poet, 

întreaga informaţie a universului, taina creaţiei, direcţia în 

care glisează timpul, sunt cuprinse în fiinţa omului. Nimic 

în plus, nimic în minus, doar galaxia poeziei... 

Raul Constantinescu este un clasic hotărât, 

apelează la modelele moderne şi postmoderne, ia elemente 

din realism şi folclor, se foloseşte de logica ştiinţifică, 

inventează. Nu preferă un curent anume, respectă ţinuta, 

demnitatea poetului, sobrietatea şi persuasiunea. Uneori 

abuzează de metaforă, de cuvinte. Este direct, explică 

vivisecţia, corpul deschis, carte deschisă, alfabetul ascuns 

şi vechi, mesajul ancestral. Este un absent prezent 

continuu, cunoaştere pură în infosfera care ne copleşeşte, 

atinge ultimul atom, se lasă sedus de absurdul spre zero. 

Simte dorul de abisuri, acceptă tăria cojii ce îmbracă 

ideea, pendulează între ştiut/ neştiut, se joacă între cele 

două concepte, îl vede pe om un Ulisse în căutare, în 

călătorie. Sunt zone interzise, poeme nescrise, Dumnezeu 

atent, luminile, sărutul nimicului. Dar timpul se duce, 

alunecă în cei o mie de ani de cunoaştere prinşi în nuca 
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prezentului. Explicaţii, mişcări browniene, eterna 

reîntoarcere. Apoi Templul. Apoi testamentul, apoi poezia 

încrâncenată, tensionată ca un arc în inima omului. 

Raul Constantinescu nu este un poet comod, ştie 

să-şi asume marile mituri, fragedele balade, chemările, 

imprecaţia.  

„...în lupta tuturor contra tuturor prin minunata 

lume nouă/ dinlăuntru în afară – paradisiacul infern - / 

trupul din toate părţile lovit subminat izbit ţintit atacat 

jupuit/ primitorul nerostitul sălaş al divului suflet/ unul 

spre altul, Unu prin şi în altul” (p. 11). 

Vivisecţia se efectuează cu laserul cuvântului, 

partea nemuritoare nu aparţine omului, un joc dinamic, 

plin/gol şi altă paradigmă. Sunt rătăciri prin labirint, 

punctele cardinale nu mai au acelaşi sens. Totul este citit, 

recitit la nesfârşit până la originea speciilor. O călătorie 

interioară prin straturi de timp sângerând.  

„Pe mări rătăcesc de ţărm departe/ sirenele în cânt 

mă fură-ntruna;/ pe stânci sub fulgere înfrunt furtuna/ 

infernul îl trec neatins de moarte...” (Ulisse, p. 46). O 

călătorie în care moartea nu are efect, cunoaşterea este 

liberatorie. Timp nesfârşit cu valurile în faţă, atent la 

ţărmul aşteptat, bănuit. Penelopa este între altare...  

Cunoaşterea pare o vrajă, gustul e dulce, povestea 

lumii e scrisă în realul aparent, ceea ce este. „Lumea-n 

sine-nchisă/ nuca nedeschisă,/ în rostogol este/ fir de 

poveste...” (Nuca I, p. 29). 

Cei care au fost sunt descătuşaţi de trup, „pământ 

din pământ în pământ sub pământ”, privesc din stele, din 

flori. Eterna reîntoarcere în materie, din materie în spirit, 

o dulce adiere în univers.    

Concluzia: poezia, unica. Cea mai hulită, cea mai 

frumoasă. De neatins, pe un drum abrupt: „Spre piscul din 

noi albastru-n zăpezi;/ deasupra capului tău nins de gând,/ 
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noaptea stele-ţi vorbesc/ în razele limbii doar de tine 

ştiute,/ clipă vie/ prin tine înveşnicind” (Poezia, p. 65).   

O epopee în care poetul poate gusta dulcea veşnicie 

într-o clipă irepetabilă. Autorul depune testamentul la 

dispoziţia cititorului, el a cucerit o păpădie pe care o 

locuieşte, doar vibraţia de început transmisă celui care 

citeşte şi înţelege. E o moştenire care vine de departe, 

tainică, înaintează prin spaţiotimp, negative rădăcini 

depăşind.  

Absurdul e crud, un etern început, un dor de 

abisuri, o călătorie prin gura arsă a zeroului, pe zimţata 

custură. Este o nuntă a elementelor, toate posibilităţile, 

plus poezie, plus cântec, plus iubire implicită. 

„Prin ani drum de spini mi se arată;  

bolta papirus peste mine se lasă...  

luminii în har viu revelată 

fiinţa efemeră mi-este atrasă;  

din umbre smulge-se gândul... eviscerat,  

în mine pe cruce  

se-nalţă Cuvântul” (Logos, p. 63).  

Aceasta este concluzia finală, crucificarea 

Cuvântului în fiinţa omului, aplecată sub vremi... Mircea 

Petean îl prezintă la începutul volumului pe Raul 

Constantinescu, un modernist însingurat, atras de cărţi, 

prins în dansul cuvintelor. Sunt prezentate cele trei moduri 

ale poeziei sale: efectul revelaţiei prin opera poetului, 

estetica poeziei populare ca rădăcină trainică, poemul 

filiform, eliberat de angoase. El conchide: „Aceasta e 

poezia lui Raul Constantinescu din Vivisecţii, o carte de 

poeme de mare complexitate, pe care autorul ei o oferă 

celor care încă mai cred în poezie ca pe un îndemn de a 

urca pe noi culmi spirituale, coborând tot mai adânc în ei 

înşişi, căci dorul de-abisuri clatină, macină munţii...” (p. 

8).    
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Poetul, creatorul în interiorul creaţiei, are un 

Precuvânt pentru cititor, fratele atent, un frate care 

participă. Poate sta drept în faţa Sinelui universal, darnic 

prin ritual şi călătorie, prin suferinţă şi capriciu. Raul 

Constantinescu şi-a constituit volumul cu toate 

argumentele poeziei, cu note biobibliografice, cu referinţe 

critice. Au scris despre poet: Iv Martinovici, Ion Arieşanu, 

Dumitru Hurubă, Eugen Evu, Victor Sterom, Radu Igna, 

Amalia Voicu, Ioan Evu, Emilian Marcu, A.I. Brumaru, 

Ioan Urdă, Monica Grosu, Gheorghe Mocuţa, Iuliu Pârvu, 

Augustin Cozmuţa, C. Stancu.  

Gheorghe Mocuţa reţine: „Lunga disciplină a 

lecturii şi a tăcerii, a credinţei în creaţie şi creator, trece 

până la urmă în urzeala unei versificaţii în care tradiţia şi 

neomodernismul se contopesc în căutarea răspunsului la 

teme esenţiale” (p. 134). Sub tensiunea versului cuvintele 

fuzionează: spaţiotimp, ochi-izvor, prezent postimperfect, 

vieţiimorţii, sine-ascuns, tăcere-fluviu, antilumi, 

rugflacără... Virgulele nu mai au acelaşi sens, uneori grafia 

poemului este modernă, cu puseuri mitice sau folclorice. 

Poetul încearcă să ia în stăpânire mişcare în care a fost 

prins, visul – ecorşeu iluminat... El ar trebui să-şi 

decanteze ideile, să fie mai relaxat în marele refuz, până la 

urmă Dumnezeu este stăpânul jocului, miturile dantelează 

iluziile noastre.  

Vivisecţii online, cu poet şi galaxii de sinapse...  

 

Noiembrie, 2015 

 

* Raul Constantinescu, Vivisecţii, Floreşti, jud. Cluj: 

Editura Limes, 2015 
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Cu sufletul în palmă... 

 

Raul Constantinescu îşi continuă drumul în ţinutul 

literaturii cu un volum de versuri intitulat Spre Aleph, un 

volum profund, dens, cu sensuri multiple într-o lume 

orfană. Cartea a apărut la Sibiu, Editura CronoLogia, 

2016, a fost prezentată la Târgul de Carte „Alba 

Transilvana”, eveniment care a fost organizat în luna mai 

2016, la Alba-Iulia. A fost remarcată la Festivalul-Concurs 

„Credo” din Târgu-Mureș, fiind premiată de Revista 

„Vatra veche”, redactor şef Nicolae Băciuţ, la mănăstirea 

Lăpuşna, august 2016. 

Este o carte serioasă, densă, are o prefaţă semnată 

de Maria-Daniela Pănăzan, o cunoscătoare a poeziei 

religioase, editor şi istoric literar. Cititorul va putea aborda 

notele biobibliografice şi referinţele critice selectate de 

autor pentru a marca istoria unui poet în relieful vremii 

sale.  

Cartea este structurată pe mai multe paliere: 

I. Inima Inimilor 

II. Via Dolorosa 

III. Spre Aleph 

Cele trei secţiuni sunt simbolice, marchează viaţa 

omului sub puterea divină, trei fiind număr de referinţă în 

revelaţia dată oamenilor prin Scriptură. Cele trei părţi ne 

prezintă şi viziunea poetului despre destinul omului aflat 

sub umbra Mâinilor lui Dumnezeu. Multe poeme poartă 

titlul de psalm, deci un gen al poeziei religioase prin care 

omul îşi cântă relaţia sa cu Dumnezeu într-un mod ales, în 

curăţie de inimă şi cu mare atenţie pentru a nu strivi 

minunile din viaţa sa, pentru a nu obtura lumina divină.  

În Prefaţa cărţii, Maria-Daniela Pănăzan arată 

importanţa dată de marii scriitori ai lumii unui astfel de 

simbol. Prima literă din alfabetul sacru, Aleph, a constituit 
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argument pentru scrierile lui Eminescu sau J.L. Borges. 

Putem preciza şi atenţia acordată de Eugen Dorcescu 

acestor teme, motivul avatarului ca atracţie exercitată de 

lumina necreată, ori de atenţia acordată numelui lui 

Dumnezeu etc. Atracţia pe care Dumnezeu o are faţă de 

om este absolută, Raul Constantinescu este conştient de 

acest lucru, acceptă gravitaţia ca pe o necesitate. De 

remarcat faptul de primă perspectivă, cum el pune în joc şi 

raţiunea şi revelaţia generală, dar şi scurte fulgerări care 

vin din revelaţia personală. Puţini poeţi au capacitatea de a 

rezona în felul acesta. El păstrează un echilibru foarte 

fragil şi delicat între cele două moduri de cunoaştere. Este 

înfiorat de prezenţa fulgerului divin, chiar dacă nu durează 

prea mult.  

Efortul spiritual depus de poet este considerabil. Se 

simte tensiunea din poeme. Intră în joc marea cultură a 

lumii, folclorul, teologia, ştiinţele exacte, mitul. Poetul se 

cabrează pe vechile scrieri, acceptând limitele impuse de 

ştiinţa modernă. Limbajul este unul al invocaţiei, al 

imnului, pentru ca tainele să se deschidă, a temerii în faţa 

miracolului, al acceptării autorităţii divine ca un dat 

necesar. Când echilibrul se stabileşte, poeme se revarsă în 

cântec nou-vechi, în rugăciune, imn. Cântecul de laudă se 

adresează persoanei supreme, numelui său, lucrării sale, 

puterii care radiază din acestea, frumuseţii absolute care 

depăşeşte momentul estetic efemer. Simetria, armonia, 

rigoarea, haloul de mister, rugăciunea, toate se regăsesc în 

imnul omului smerit. Raul Constantinescu ia totul în serios 

şi acceptă suferinţa spirituală care vine din acest mod de 

cunoaştere şi relaţionare, este un poet matur care nu se 

joacă, nu e joaca jocului, e lauda, simplu, clar, cu 

mijloacele poeziei. 

Pe scena poemului intră corul ceresc, îngerul 

absolut, orga de bazalt, soarele singurătăţii, inima inimii, 
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tragedii vechi şi noi, visul... Sunt puşi în pagină psalmii, 

instrumentul poetului de a aduce mulţumire, laudă, 

mijlocire pentru sine şi omenire, jertfa spirituală a celui 

care locuieşte în mijlocul universului şi departe de mijloc 

în acelaşi timp. Împins de energii speciale, poetul 

înaintează spre Aleph, mereu spre locul acela unic. Sunt 

simboluri, vise, viziuni, ochiul clepsidrei, turnul interior, 

un cer mirobolant, norii deşertului roşu, sub cruce, la 

cruce, sub semnul crucii, în paradigma ce se leagă în 

vertical şi orizontal. Fiecare motiv din poemele scrise ar 

merita o analiză specială. O analiză mai profundă a cărţii 

va scoate la iveală multe nestemate literare.    

Raul Constantinescu este argonaut în cer, a fost în 

Arcadia, a înţeles ce înseamnă gândcuvântul unu... Mereu 

formează cuvinte noi prin compunerea unor cuvinte 

simbol, ca formă de manifestare a lucrării divine în 

univers: „Aleph! Aleph!/ Pe mări de sidef/ te văd, te aud/ 

limpid nord-sud!/ te ghicesc, te caut/ şuier de flaut;/ de-o 

viaţă ascult/ al zilei tumult – ...” (Aleph, p.17). Simpla 

invocare a numelui în contextul imnului atrage prezenţa 

divină. Numele este o taină, un mod de a pătrunde 

nepătrunsul. 

Un poem special este Ecce Homo! (p. 21-22). 

Simbolul este clar, omul pus la zid, în valea plângerii, 

umil anonim, cel care a luptat în toate războaiele lumii, 

Omul (cu literă mare) drept legat la stâlpul infamiei, 

Golgota eternă... Pe sine s-a învins, biruitor prin speranţă. 

Nu aşteaptă nimic de la nimeni, jertfă a timpului său. Totul 

în gerul absolut! Omul care poartă pecetea divină... Gerul, 

mintea divină, existenţă prin sine... 

Cunoaşterea se aseamănă gerului absolut, ţinta: 

punctul punctelor din punct. Concluzia finală, fruct oprit şi 

nădăjduit. 
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Finalul căutării este prezenţa copleşitoare: „Aleph! 

Aleph! Aleph!/ (repetat de trei ori, Sfânta Treime) 

preaînalt relief// nicicând atins/ zenit – cer necuprins/ 

neasfinţit vis/ ochi întredeschis/ altă viaţă lume...” 

(Zoralia, p. 128; Zoralia – Tărâm mitic, pur, în plin mister 

al zorilor). 

Din nou, invocarea numelui atrage prezenţa celui 

absent-prezent, e Prea Înaltul... 

Efortul spiritual este evident, cuvintele s-au tocit, 

poetul le încarcă pe îndelete cu lumină, suferinţa se 

preface în vers. „Pe Via Dolorosa cad sub cruce,/ mă ridic, 

recad, din nou pornesc ades.../ din gânduri, rugi, psalmi, 

cuvinte zilnic ţes/ Cărarea-ngustă către Tine duce/ pe căi 

înguste cerului deschise,/ viaţa mea – drum – spirală de 

spirale – ...” (Via Dolorosa, p. 58). 

Poezia se impune a fi citită cu atenţie, simplitatea 

cu fâşii de folclor autentic, izvorât din poezia populară, 

compune o complexitate a poemului specială, la limita 

dintre poezie, rugăciune, ritual secret şi transparent 

concomitent. Raul Constantinescu este un poet matur, care 

ştie ce doreşte de la sine. 

Călătoria spre Aleph este o călătorie specială:  

„suflet silf fulgurant 

smuls din cătuşele cărnii 

zbori din vamă în vamă tot mai uşor 

prin urechea acului te strecori 

glisezi ochi-lame liber 

din mii de arome te distilezi pur 

suflete hrisov, palimpsest de păcate...”  

(Argonaut în cer, p. 118).  

Cititorul se întoarce la psalm, la imnul vechi, atins 

de energii noi, descătuşând viziunea: „Prin psalomi Te 

caut până Te găsesc,/ oricât ai fi de-ndepărtat ori de 

ascuns;/ talantul, viaţa nicicând nu-mi irosesc/ cu amăgiri, 
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când Tu eşti tot mai nepătruns” (Psalmul Psalmilor, p. 

75).  

De remarcat un cuvânt nou, psalomul, ca operă a 

Creatorului, psalmul scris de Dumnezeu prin fiinţa 

omului, reflectat în creaţia omului, ca reflex al luminii în 

umbra de carne. Despre Raul Constantinescu au scris mai 

multe personalităţi ale lumii literare. Valeria Manta 

Tăicuţu reţine: „Timpul poetic rezultă din suprapunerea 

unor planuri temporale foarte îndepărtate, peste stratul 

arhaic existând un timp al istoriei politice şi un timp 

interior al memoriei... (p. 176, referinţe critice). 

Maria-Daniela Pănăzan notează în prefaţă: „Cu o 

viziune poetică originală, Raul Constantinescu dăruieşte 

scriiturii de azi un exemplu de artă realizată în deplin 

acord cu postmodernitatea pretenţioasă în realizarea 

sensului liric. El dovedeşte că se poate scrie poezie de 

calitate într-un limbaj autoreflexiv ce corespunde fără 

nicio îndoială cerinţelor discursivităţii actuale” (p. 10). 

Poetul descrie cel mai bine starea poeziei sale: 

„Un singur vis mai licăre în preajmă 

din trupuri albe ning spre cer scântei, 

se-nfioară stelele în flori de tei; 

în zori vine cel cu sufletul în palmă” 

 (Prinos, p. 90). 

 

 

* Raul Constantinescu, Spre Aleph, (poeme), 235 

pagini, Sibiu: Editura CronoLogia, 2016. 
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Raul Constantinescu și folclorul din Țara Hațegului 

 

Deschideri de orizont: Folclorul din Țara 

Hațegului, un Ardeal în miniatură 

 

Raul Constantinescu a lucrat peste 47 ani la 

antologia de folclor Străvechi tradiții și creații populare 

din Țara Hațegului*, culegere monografică de succes. A 

cules, a ascultat, a analizat, a colaborat cu multe persoane, 

a cercetat, a dat direcții noi într-un domeniu cultural 

interesant și profund. Ajuns la vârsta maturității, scriitorul 

se poate bucura de această carte de excepție, dintr-o zonă 

de excepție.  

Poet profund, ancorat în cultura serioasă, durabilă 

și cu mesaj, cunoscător al literaturii de azi și dintotdeauna, 

bazându-se pe valori solide și pe certitudini, el ne oferă un 

eveniment special, o lectură dinamică prin viața oamenilor 

din Țara Hațegului. Nume importante ale culturii s-au 

aplecat asupra acestui areal: Aron Denușianu, B.P. 

Hașdeu, Romulus Vuia, Ovid Densusianu, Bela Bartok, 

Nicolae Densușianu, Ion Pop-Reteganul, însă Raul 

Constantinescu a reactualizat un domeniu dinamic, a reușit 

să-și concentreze eforturile într-o direcție concretă, 

realizarea sa fiind una emoționantă și în concordanță cu 

istoria, viața și miracolele din Țara Hațegului. 

Cum singur afirmă, lucrarea începe cu Deschidere 

de orizont, prezentându-ne Țara Hațegului în toată 

complexitatea ei. O zonă conservatoare străbătută de 

influențe venind din mai multe direcții, din Banat, din 

Oltenia, dinspre Sibiu, o zonă înconjurată de munți, o 

cetate naturală. Influențele au marcat viața oamenilor și 

asta se poate constata din cuprinsul cărții. Munții Retezat, 

Munții Șurianu, Munții Poiana Ruscă, Munții Țarcului, 

metereze și mesaje pentru cei din loc și pentru cei care 
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doreau să vină aici. Sunt curente, sunt paliere istorice, de 

la vechile culturi ale omului primitiv la cultura precreștină 

sau cultura creștină, de la omul stăpânit de frici la omul 

care a convertit frica în poezie, muzică, strigăt, colind, 

poveste cu ieșire la cer. 

Monografia prezentă este bine consolidată prin 

organizarea materialului, prin explicațiile date, prin 

analizele pertinente, prin legăturile cu operele anterioare 

din domeniu, prin dragostea autorului pentru oamenii 

locului. Raul Constantinescu a adus mulțumiri celor care    

l-au ajutat să realizeze această carte, de la oamenii simpli 

și pasionați din Țara Hațegului, oameni pe care i-a 

cunoscut și i-a prețuit, mulți la număr, la profesori de liceu 

sau școală generală, apoi domnului profesor universitar dr. 

Ion Cuceu din cadrul UBB Cluj-Napoca, structurilor de 

specialitate din Academia Română, profesorului dr. Ionel 

Oprișan, directorul Editurii Saeculum I.O. București.  

Autorul precizează că munca sa a fost una asiduă și 

că s-a străduit să selecteze texte de folclor literar originale 

prin care pronunțarea specifică a graiului hațegan s-a 

păstrat cu multă acuratețe, cuvintele având sonoritatea din 

locul acesta mirific. Cine trăiește în această zonă va 

recunoaște în conținutul monografiei specificul zonei și se 

va recunoaște cu bucurie. Cartea are un motto mai lung, 

textele preluate din Ion Pop-Reteganul și Ovid Densușianu 

ne aduc astfel argumente pertinente în ce privește lumea în 

care este invitat cititorul să plonjeze cu entuziasm. Câteva 

note biobibliografice ne prezintă pe Raul Constantinescu 

ca profesor, omul care a fost activ în Țara Hațegului și este 

activ, a colaborat cu poezii originale, traduceri, eseuri și 

culegeri de folclor la importante reviste de cultură din țară, 

a publicat opt volume de versuri și a fost prezent în 

domeniul cultural din zonă. A influențat multe persoane și 

i-a îndrumat spre domeniul culturii prin activitatea de 
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profesor sau de poet. De remarcat că în postfața 

monografiei, fostul elev al autorului, conf. univ. dr. 

George Ardeleanu de la Facultatea de Litere, Universitatea 

București, are cuvinte de apreciere pentru prezenta 

antologie de folclor: „Ceea ce fascinează, fie și la o 

<<repede ochire>> asupra corpusurilor de texte incluse în 

volumul de față, dincolo de diversitatea tematică, 

motivică, simbolică ori stilistică, sunt multiplele 

interferențe culturale care caracterizează patrimoniul 

spiritual al Țării Hațegului, imaginea de palimpsest creat 

prin suprapunerea diverselor straturi de culturi și civilizații 

succesive, contaminările tematico-simbolice și poetice, 

care vin, în opinia autorului, din preistorie până în 

prezent” (p. 468). 

În Prefața lucrării, prof. univ. dr. Ion Cuceu 

(Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-

Bolyai Cluj-Napoca/ Institutul „Arhiva de Folclor a 

Academiei Române) reține: „Colindele din Hațeg, cum 

bine a intuit autorul acestei monografii etnologice zonale, 

sunt larg cuprinzătoare motivic și se disting față de cele 

din alte vetre ale colindatului tradițional prin densitatea și 

profunzimea aderenței la stratul precreștin peste care s-au 

suprapus mai multe rânduri de influențe creștine, de 

<<vârste>> și <<consistențe diferite>>. Raul 

Constantinescu le-a ales atent și a reliefat 

consubstanțialitatea lor cu temele mari ale creștinismului 

cosmic, le-a pus în valoare mai bine decât alți cercetătorii 

anteriori, cu aceeași ardoare și stăruință ca marele filolog 

antecesor Ovid Densușianu sau ilustrul antropogeograf Ion 

Conea” (p. 11).  

Volumul are inserate mai multe fotografii, hărți, 

comentarii, un rezumat pertinent, un glosar, indice de 

localități, indice de interlocutori, de culegători, note, 

observații și explicații, o bogată bibliografie. În mod 
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evident, autorul a lucrat și a avut multiple relații spirituale 

cu foarte mulți oameni ai Țării Hațegului, pe care i-a 

cunoscut, ascultat, i-a încurajat, prestând o muncă dificilă 

dar și plină de satisfacții și bucurii. În rezumatul 

monografiei, Raul Constantinescu ne prezintă pe scurt 

această lucrare, o face cu multă rigoare, cu atenție, punând 

accent pe domeniile importante ale folclorului din Țara 

Hațegului. Sumarul este redat și în limba engleză pentru a 

introduce pe cititorul străin în universul de excepție din 

zona vizată.  

Deschiderea de orizont în tărâmul folclorului din 

Țara Hațegului ne dezvăluie spiritualitatea oamenilor în 

timp și spațiu, dinamica și interferențele etnolingvistice 

străvechi și conservatoare, precum și tradițiile și 

obiceiurile permanente păstrate de oamenii din acest ținut 

mirific. După ce receptorul interesat a intrat în lumea 

aceasta, el va descoperi tradiții, eresuri, obiceiuri din 

fiecare anotimp, de la ritualuri de invocarea ploii la 

șezători, apoi colinde diverse și complexe și claca din 

satele locului, la ritualuri folclorice profunde cu ocazia 

diverselor sărbători legate de tradițiile creștine. Autorul 

analizează nedeile din Țara Hațegului, momentele 

importante din viața locuitorilor așa cum au rămas 

imprimate în mintea acestora, descântecele și practicile 

magice, apoi lirica populară – doinele, cântecele, 

strigăturile etc. Raul Constantinescu este atent cu epica 

populară, punând accentul pe balade diferite, pe epica 

populară în proză, abordând ghicitorile, proverbele și 

zicătorile, folclorul copiilor, jocurile de cuvinte, glumele, 

batjocurile, vorbele de rușine, exercițiile de pronunțare. 

Analiza este detaliată, autorul pătrunde în stratul spiritual 

al oamenilor din Țara Hațegului, de la naștere, căsătorie și 

până la moarte. Este o analiză intimă a vieții așa cum s-a 
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manifestat în mod direct pe acest pământ. O călătorie prin 

viața oamenilor reali și dedicați. 

Strigarea peste sat (primăvara) este o formă de 

judecată populară necesară într-o colectivitate rurală, când 

se fac focuri pe dealuri ca semn de început și lumină, se 

dau drumul la vale a mai multor roți înfășurate cu paie 

aprinse, luminând satul. Este un bilanț al vieții în sat. „Ca 

la o adevărată judecată a satului sunt strigate toate fetele și 

nevestele din sat, fiind luate în râs defectele și viciile 

acestora în diferite feluri de batjocuri la adresa lor, apoi se 

iau în râs gospodarii bețivi, mincinoși, leneși, lăudăroși, 

zgârciți, făloși etc., având ca scop îndreptarea năravurilor 

rele. Când sfârșesc, coboară noaptea în sat și deschid 

porțile unor fete cu comportări nepotrivite, sau le scot din 

țâțâni și le ascund prin apropiere. Dimineața tot satul vede 

și râde” (p. 37, Varianta Ștei, Inf. Bogdan Iustin). Mai 

reținem, din viața oamenilor din Țara Hațegului, 

momentul nedeii. O perioadă specială din viața 

comunității, o practică veche, o sărbătoare tradițională, iar, 

o dată cu creștinismul, este sărbătorită împreună cu hramul 

bisericii din localitatea respectivă. În vechime, zeii erau 

celebrați pe înălțimile munților, locuri considerate sacre. 

În Țara Hațegului, unele nedei durau o săptămână. În 

Munții Țarcului există un vârf cu denumirea Nedeia (2150 

m), locul unde satele apropiate își țineau evenimentul. 

Familiile se pregăteau cu pasiune pentru sărbătoare, făceau 

curățenie în ogradă, înnoiau casele, își cumpărau haine 

noi, asigurau alimentele și băuturile necesare, așteptau să 

sosească neamurile, prietenii, musafirii, toți fiind primiți 

cu bucurie de gazda care se implicase în sărbătoarea 

satului. O colectivitate se strângea la masa specială 

organizată cu ocazia nedeii, legăturile interumane se 

consolidau, viața era vie, oamenii se puteau privi în ochi, 

se cânta, se juca (dansa), o relație specială se refăcea sub 
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semnul ospitalității sincere, marcând unitatea spirituală a 

oamenilor din aceste locuri (p. 197- 198). Cântecele 

satirice au amprenta sincerității și voioșiei: „- Și tu ești 

cam rău din fire/ Și nu ești harnic la iubire,/ Că de-ai fi o 

floare aleasă,/ Te-aș pune seara-n fereastră,/ Dar ești 

floarea spinelui/ Și inima câinelui” (Cântece satirice, Inf. 

Murar Sânziana, Cârnești, 74 ani în 1986, n. 1912). 

Raul Constantinescu notează în rezumatul lucrării 

sale: „În ansamblu, antologia monografică <<Străvechi 

tradiții și creații populare din Țara Hațegului>> / `Ancient 

Traditions and Folkloric Creations from Hațeg County`/ 

valorifică bogata moștenire literară populară din această 

străveche vatră de cultură și civilizație românească, 

prezentând obiceiurile tradiționale de peste an, acordând o 

atenție specială bogăției și varietății colindelor din satele 

hațegane, momentele importante din viața omului, 

relevând accentuarea valorii etice constructive profund 

umane care le amprentează și care este evidentă și din 

creațiile poeziei populare lirice și epice bogate, specifice 

acestui inestimabil areal spiritual cu certă valoare literară, 

estetică și documentar-istorică” (p. 466).   

Despre Țara Hațegului, Ion Pop-Reteganul are 

cuvinte speciale: „Frumos este Ardealul peste măsură, dar 

în el mai frumos este tocmai acest colț care din vechi și 

până astăzi se cheamă așa: Țara Hațegului…, că, deși e 

mică Țara Hațegului ea întrunește în sine tot ce Ardealul 

are mai bun și mai frumos; Țara Hațegului se poate numi 

cu drept cuvânt un Ardeal în miniatură” (Motto, p. 9).  

 

Mai, 2017 

 
 *Raul Constantinescu, Străvechi tradiții și creații populare 

din Țara Hațegului, culegere monografică, 512 pagini, 

București: Editura Saeculum I.O., 2017, Colecția Mythos.     
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Radu Igna şi romanul social. Un loc pentru cei proscrişi 

 

 

Radu Igna, scriitor din Haţeg, membru al Filialei 

Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, a 

publicat la Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2013, o antologie 

cuprinzând trei romane pe care le consideră reprezentative 

pentru opera sa: Vâltoarea, Valea proscrişilor, Nimic 

deosebit în timpul serviciului meu… Antologia cuprinde 

note biobibliografice, referinţe critice şi ne sugerează că 

istoria literară va trebui să ţină cont de acest important 

romancier care a prins în cărţile sale viaţa specială a celor 

din Ardeal, a pus în lumină tragediile personale şi erorile 

colective, ne-a propus personaje de referinţă din istoria 

destul de recentă a românilor. 

Plecat de la ţară, din Glodghileşti (Hunedoara), 

trecut prin încercări esenţiale, fiind exmatriculat politic de 

la Facultatea de Filozofie, Secţia Ziaristică, Universitatea 

Bucureşti, în anul 1958, având numeroase perioade de 

tensiune în viaţa sa de profesor de limba română şi limba 

engleză, acum pensionar şi ajuns la o vârstă a maturităţii 

depline, Radu Igna (născut la 6 noiembrie 1934) ne lasă 

moştenire o lume frământată care depăşeşte marginile 

veacului prin pasiunea pentru viaţă, simplu, profund, cu 

vorbe de duh care dau culoare epocii. 

Autorul a fost premiat de Uniunea Scriitorilor din 

România de mai multe ori, este cetăţean de onoare al 

oraşului Haţeg şi gratulat de Consiliul Judeţean Hunedoara 

cu Diploma de onoare, dar, probabil, premiul cel mai 

important este aprecierea cititorilor şi a prietenilor 

scriitori: Dumitru Hurubă, Radu Ciobanu, Gligor Haşa, 

Eugen Evu, Teresia B. Tătaru, Valeriu Bârgău, Adrian 

Dinu Rachieru, Constantin Stancu, Ioan Barb, Ioan Evu, 

Maria-Daniela Pănăzan, Lörinczi Francisc-Mihai… 
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Profesor onest şi plin de dragoste pentru elevii pe 

care i-a format, nu numai le-a predat formal, trăieşte în 

provincie, cu puterea vremurilor pe umeri, scrie, ne 

provoacă la joaca memoriei, un joc profund, pe care, dacă 

nu-l acceptăm, ne refuzăm identitatea.  

Despre romanul Vâltoarea putem remarca faptul că 

este un roman serios, important. Iată o frază definitorie: 

“Iosif păşeşte printre ierburi până la uşa tindei. Mai 

aruncă o privire spre priciul unde a dormit în acel an al 

copilăriei, deschide aparatul şi fotografiază casa ce se 

împotriveşte cu încăpăţânare pădurii hotărâtă să o 

înghită”. 

Autorul, născut în anul 1934, deşi publică cumva 

târziu dar cu vigoare, este stăpân pe talentul său. Scris în 

anul 1968 şi revăzut în anul 2000, volumul are ceva trainic 

din greutatea adevărului care rezistă, iar răbdarea 

scriitorului dă valoare incontestabilă romanului şi-l pune 

în lumina istoriei. Iniţial, romanul a fost publicat la 

Editura Corvin din Deva în anul 2001. 

 Din vremurile care au fost rămâne totdeauna o 

imagine care se poate pierde, care se poate disipa. Există o 

stare pe muchie de cuţit, ceva foarte îngust pe care lumea 

merge, iar jos este Vâltoarea, gaura neagră a vremii, un 

loc unde se rotesc destine până la punctul de dispariţie. 

Scriitorul Radu Igna prinde în cuvinte vechi şi în iubiri noi 

imaginea satului din Transilvania la început de epocă, 

perioadă ce s-a vrut totalitară, o epocă grea în care au 

pierit în vâltoarea vremurilor vieţi, obiceiuri, tradiţii, 

iubiri, erori, istoria, ceva s-a schimbat brutal, irepetabil... 

 Marin Sorescu a fost apreciat pentru volumul de 

poeme-scrieri-imagini „La lilieci“, considerat ca exemplar, 

pentru că a răpit ceva din eternitatea satului românesc. 

Radu Igna nu a urmărit neapărat un fir narativ de excepţie, 

cred că nici nu l-a interesat, autorul s-a aplecat în suflete 
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pentru a vedea ce a fost atunci, la începutul anilor 

perioadei socialiste-comuniste... Şocul a fost puternic, o 

lume spirituală se dărâma, începea o altă lume care nu 

putea     să-şi fixeze identitatea. Radu Igna reuşeşte să 

fixeze istoria în plină dramă.  

 Gospodăria ţărănească din Ardeal se prăbuşeşte 

sub presiunea formidabilă a vremii, oamenii nu mai 

înţeleg, notarul, primarul, învăţătorul nu mai ţin pasul cu 

adevărul, sărbătorile par să vrea a fi altele, credinţa mai 

are importanţă, animalele, tăcute, nu pot să înţeleagă, 

pădurea se împietreşte într-o culoare verde-etern... 

 Radu Igna acceptă realitatea cu blândeţe şi căldură, 

este ceva din trecutul acela care îi aparţine şi lui, mai ales 

pe plan spiritual, este mişcarea valului care l-a prins şi pe 

autor la început de viaţă, invadându-i sufletul cu absolut... 

Dacă nu ar mai exista astfel de scriitori, memoria noastră 

ar pieri... Limbajul  este autentic, sunt folosite cuvinte care 

au un înţeles aparte pentru ardelean: colop, drot, ojină, 

minceni, farbă, bică, sopon... Aceste cuvinte trezesc în 

mintea cititorului vremea, copilăria, părinţii, pădurea, 

sărbătoarea... Cei care au trecut de vârsta a doua se 

regăsesc cu dragoste în povestea eternă, cei care sunt tineri 

îşi descoperă trecutul pe care nu l-ar fi aflat niciodată, 

pentru că, din păcate, nu mai există ceva care să-i lege de 

trecut, nu mai redescoperă istoria, care rămâne o temă de 

casă, citită sau nu, dar nu studiată... 

 Cititorul are la îndemână un glosar, pentru a putea 

pătrunde în esenţa naraţiunii, pentru a înţelege că a existat 

o lume, acolo, în Transilvania, o lume a lumilor... 

 Manelizarea culturii a dărâmat memoria noastră de 

români... răspunsul scriitorului este viaţa, simplu, cu 

dragoste. Meritul lui Radu Igna este de a ne oferi acest 

tablou de început de epocă... Trebuie să-l primim ca pe un 

dar special. 
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 Plata păcatului este moartea, dar prea repede uităm 

că mor alţii pentru noi pentruca viitorul să ne rămână 

intact. Vâltoarea este şi fotografia unei jertfe umane, care 

marchează cititorul: „Dimineaţa l-au îmbrăcat cu cămaşă 

şi izmene albe de bumbac, cureauă lată, bocanci în 

picioare şi colop nou în cap, laibărul cel bun al lui Pavel 

în spate şi l-au dat în seama feciorilor să fie cu ochii pe el 

ca nu cumva să se rătăcească prin oraş...“ Poate un ţăran 

mai trece astăzi prin oraş, invizibil, îmbrăcat aşa, simplu, 

etern, hotărât, fără să-l vedem... 

Romanul Valea Proscrişilor, publicat iniţial la 

Editura Călăuza v.b., Deva, 2004, consilier editorial 

regretatul Valeriu Bârgău, abordează starea de viaţă a 

învăţătorului aflat pe margine de timp, căutând o cale de 

ieşire din Valea Proscrişilor, acolo unde l-a împins 

destinul. Învăţătorul este prea important pentru o 

comunitate pentru a fi uitat, pentru a fi îndepărtat din 

treburile obştii. Privind din interiorul acestei profesii 

scriitorul ne propune o etapă din viaţa unui profesor, în 

plină epoca socialistă, când este repartizat într-o localitate 

de munte, uitată de oficialităţi, o localitate mică, unde se 

petrec drame imense. Viitorul copiilor depinde de 

profesor, dar puţini înţeleg aceasta. Profesorii de la şcoala 

din Valea lui Vlad se luptă pentru orgolii mărunte, 

inspectorul de specialitate este preocupat de propagandă, 

Koty Neni,  bucătăreasa, este interesată de universul ei 

închis de la bucătărie, dar important pentru toţi, 

administratorul şcolii nu vede dincolo de Valea 

Proscrişilor, preotul satului pare prins în slujba lui eternă, 

toţi au marile-mici probleme de rezolvat, doar profesorul 

Gorun, om de modă veche, bazându-se pe principii 

sănătoase, vede dincolo de profesie o stare de apostolat 

pentru comunitate. Personajul principal, Cristian 

Ştefănescu, pregătit a-i urma la conducerea şcolii, este 
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bine instruit, dar în formare, abia pricepe sensul în care se 

mişcă lucrurile în Valea Proscrişilor, pentru că este un puls 

specific în acest loc. Peste toate planează imaginea epocii, 

cu „ciripitori” la Inspectorat, cu dosare făcute pentru a 

şantaja, nu pentru a zidi oameni, cu inspectori activişti, cu 

multă superficialitate şi formalism, cu pericolul permanent 

al schimbării pe criterii politice, cu tensiunea şocurilor 

specifice epocii socialiste. Omul nu prea contează, 

intelectualul nu are valoarea lui de intelectual, ci este doar 

funcţionarul de la şcoală. Gorun vede altfel, tânărul 

Cristian vrea altfel, dar toţi se împiedică de ceva, lumea 

refuză schimbarea, lumea s-a rupt de lumea autentică, 

rămâne încremenită în vetusta stare a satului afectat de 

dorul după pământ, lucrul la câmp, beţivul necesar din 

peisaj, intelectualul rasat pierdut în culorile anotimpului, 

urmărit ca fost anticomunist, cu sabia deasupra capului, cu 

suferinţa sa inutilă şi provocată, cu ritualul refuzului… 

De remarcat modul în care tânărul profesor învaţă 

de la viaţă, direct pe viu, cum se formează în această vale 

uitată de lume, cum primeşte putere din labirintul satului 

din Ardeal. Contactul cu elevii simpli de la ţară, care sunt 

marcaţi de munca lor, de credinţa lor, de pământ, de 

creșterea vitelor, de timp, este semnificativ.  

Profesorul Ștefănescu meditează: „Acest Vasile P. 

Munteanu mi-a îmbogăţit cunoştinţele de psihologie 

şcolară punându-mi răbdarea la încercare. Mi-a fost un 

adevărat maestru. Elevul fără caiete, creion, vreo unealtă 

de scris, nimic! În schimb are un pumn agresiv şi o gură 

spartă. I-am cumpărat creioane, stilou, cerneală, un pix şi 

trei caiete. A doua zi a venit fără ele. Le-a pierdut. M-am 

repezit la el şi, apucându-l de gulerul cabatului de şubă,  

l-am scuturat cu violenţă ca pe un pom”. Elevul acesta îi 

dă o lecţie de viaţă profesorului Cristian, el trebuie să aibă 

grijă de familie, pentru că tatăl îi este bolnav. Între teorie 
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şi practică, profesorul învaţă marea lecţie a vieţii de 

fiecare zi, o lecţie necuprinsă în programa şcolară. 

În paralel cu acest fir narativ, Cristian tinde să 

devină bărbat, cunoaşte câteva femei, medicul din Valea 

Proscrişilor, o femeie mai în vârstă decât el, dar liberă, 

pendulând între suflet şi interes, abordând dragostea de 

lume ca pe un exerciţiu necesar, apoi femeia locului, 

Cumbrie, cu viaţa ei sănătoasă, cu dragostea esenţială 

urcând din pământ ca o plantă, trecând dincolo de cultură 

şi vreme, îi marchează existenţa şi-i schimbă ideile, într-o 

lume care îşi caută sensurile.   

S-ar părea că tânărul profesor, bine educat, în plină 

formare, va fi noul director al şcolii, toate converg pentru 

a-i urma bătrânului Goron, pierdut între bătrâneţe şi 

moarte. Secvenţa morţii bătrânului învăţător Goron îi 

marchează pentru toţi, el moare la datorie, precum acei cai 

bătrâni în războaie. Dispariţia lui din Valea Proscrişilor 

este un eveniment pentru memoria locului... 

Într-un final, urmaşul Cristian nu ajunge director. 

De ce? Răspunsul este chiar în noi, este etern, suferinţa are 

aceeaşi faţă în orice epocă, chiar dacă în aparenţă este 

altfel. Deşi cititorul nu întâlnește nici aventuri şi nici scene 

de dragoste care să şocheze, va descoperi însă modul cum 

omul se poate forma în această lume şi cum există o ieşire 

din Valea Proscrişilor, după cum există o ieşire din 

comunism, din tăcere. Pentru tânărul cititor poate tema sau 

subiectul cărţii nu par interesante, dar dincolo de mode şi 

stiluri rămâne viaţa, aşa cum este ea, o viaţă în plină 

miracole. 

Romanul începe şi se sfârşeşte simbolic cu 

imaginea beţivului din sat; aceasta subliniază căderea 

omului în cele de jos, în mlaştina vremii, dureros pentru 

un intelectual adevărat... „În acel moment răsună în 

liniştea de piatră un cunoscut strigăt de om turmentat şi 
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Tirea se ivi aproape de punte, venea strigându-şi 

tirada…”  

Există vremuri în care nu se întâmplă ceva 

deosebit, există vremuri în care, totuşi, se mai petrec unele 

lucruri importante, care ne schimbă vieţile, aşa, pe 

nevăzute. 

Radu Igna, scriitor sensibil, atins de puţină tristeţe, 

cu o străduinţă demnă de remarcat pentru redarea unor 

evenimente pe care noi, românii, le-am cam pus sub preş, 

fugind de lipsa păcii interioare, atent la memoria noastră 

cea de toate zilele, scriitorul retras în cărţile sale şi-n 

regretele sale, ne transmite romanul Nimic deosebit în 

timpul serviciului meu.  

Se pare că şi scriitorii au un timp al lor, dincolo de 

timpul civililor din secolul al XX-lea sau al XXI-lea, un 

timp special când se schimbă epocile, oamenii, destinele, 

morţii… Este un timp special, care iese din timp, un timp 

în care se pierd identităţile. Această scriere a fost iniţial 

încurajată de publicaţiile „REFLEX“, din Reşiţa, în anul 

2003, redactor şef fiind poetul Octavian Doclin. 

  A trebuit să treacă o revoluţie peste noi, pentru ca 

să ne reamintim de propriul destin. Romanul redă 

marginea de timp dintre un veac şi altul, 22 Decembrie 

1989, dată semnificativă pentru români, de referinţă pentru 

cei în viaţă, încă, pentru că va veni o vreme când urmaşii 

noştri nu vor mai şti niciodată că a existat un veac de 

singurătate… Radu Igna abordează evenimentele din 

perspectiva zilei de 21 Decembrie 1989, atunci lumea nu 

se schimbase, mentalităţile erau neatinse de libertate, 

activiştii de partid „luptau” pentru un „viitor strălucit”, 

oamenii erau de pază pentru a se apăra de alţi oameni: 

profesori, ingineri, medici veterinari, toți păzeau o idee 

moartă demult, printre ei se rătăceşte necunoscutul, în 

timp ce miliţienii dorm în post, femeile cu talent de primar 



Arhivele de la Hațeg 
 

   

 
104 

se zbat între sarcini de partid şi adulter... Arma de pază 

este la vedere, cei mulţi sunt anonimi, restul aşteaptă, simt 

aerul de liberate, rememorează vremuri trecute, obiceiuri, 

miroase a praf de puşcă etc. 

  Adrian Nedelcu, un profesor dintr-o localitate 

uitată din România, se zbate între simţul datoriei şi 

evadarea din cercul strâmt al istoriei. Este de pază şi nu 

ştie unde, în timpul serviciului său nu se întâmplă nimic, 

formalismul este obişnuit, el continuă să se deplaseze la 

serviciu cu aceeaşi bicicletă, trece prin istorie pe bicicletă, 

nu-l vede nimeni ca om în sine, doar ca obiect. 

Într-o singură zi se schimbă vremurile, apare lupta 

pentru scaunul iluzoriu al libertăţii, nimic nu se întâmplă 

în mod deosebit, aceeaşi oameni se luptă pentru putere, îşi 

spun domnule, ei, foştii tovarăşi, legaţi prin legea nevăzută 

a căderii libere. În toată această agitaţie de sfârşit de lume, 

este şi colegul Ion, profesor care se simte bărbat, el 

continuă adulterul început într-o altă epocă, cu atenţie şi 

energie, ca activitate de bază în noua epocă, prefigurând 

industria sexului şi a pornografiei: „O perdea neagră s-a 

aşternut afară, în faţa geamului, ştiu că afară cad însă 

fulgi mari, că vremea confuză din ultimele zile s-a 

schimbat”. Acesta este stilul lui Radu Igna, un stil 

curgător, descriind lucruri simple într-o manieră profundă. 

Fraza descrie vremurile. Povestirea este marcată de o 

anumită tensiune, scriitorul consemnează faptele, curat, 

fără mari pretenţii de intelectual aflat la post între o epocă 

şi alta. Cred că peste vreme, scrierile lui Radu Igna se vor 

redescoperi, pentru că ele redau fidel vremurile. Uneori ne 

este ruşine de ce a fost înainte, dar acolo este viaţa noastră, 

plină de sensuri. 

Titlul romanului este uşor ironic, dar revelatoriu, 

pentru unii nu s-a întâmplat nimic, pentru alţii încep alte 

vremuri, cu aceeaşi oameni. Dar oamenii nu se schimbă 
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peste noapte, de aici începe drama adevărată. Un profesor 

anonim este arestat, fiind confundat cu un securist, iar fost 

activist de partid comunist are o piatră în inima sa: „Orice 

va fi, oricum va fi, zicea Mirescu, avem conştiinţa 

împăcată că ne-am făcut datoria. Am muncit zi şi noapte 

ca să facem o ţară nouă.     Le-am construit fabrici, le-am 

dat locuri de muncă, blocuri cu apartamente, i-am instruit 

prin şcoli, nu le-a convenit, vor altceva. Îi priveşte. De 

condus nu vor putea conduce fără noi“. Aici este drama 

unui popor, gândul virusat de politică, drogul puterii… 

Poate de aceea nu s-a întâmplat nimic deosebit… Eroul 

principal al cărţii mai are o şansă: pensionarea… o altă 

eroare a vremii.  

La Haţeg, retras în memoria locului, Radu Igna a 

continuat să scrie, pentru că aşa se roagă cei care au 

tristeţea prelungită din timpul serviciului… În unele zile 

însorite scriitorul are curajul să treacă pe o bicicletă 

demodată prin faţa adolescenţilor prinşi între un veac şi 

altul, adolescenţii, elevii eterni dintotdeauna… 

Doar trei romane în această antologie, definitorie şi 

cumva deschisă. Radu Igna lasă o mărturie curată despre 

lume.  

Eugen Evu notează: „Romanul Vâltoarea este cel 

mai reuşit roman pe care l-am citit în ultimii ani. Prin forţa 

unui narator a cărui luciditate este insuportabilă… 

(„Provincia Corvina”, nr. 21/2001)”  

Dumitru Hurubă reţine: „Radu Igna şi-a demonstrat 

nu doar harul de foarte bun narator, ci şi de respect, 

responsabilitate şi dragoste pentru actul de creaţie (În 

revista „Vox Libri”, Biblioteca Judeţeană Hunedoara - 

2011”). 

Valeriu Bârgău a ţinut să sublinieze: „Valea 

proscrişilor este o carte în care ecoul personajelor se 

amestecă într-un iureş de obsedant de deceniu cu iureşul 
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sălbatic al naturii, al caracterelor exemplare” (coperta a 

IV-a a cărţii). 

 Stilul autorului este al unui profesionist, stăpân pe 

mijloace, iar refuzul unui plan elaborat epic şi acceptarea 

planului simplu al vieţii unor oameni din trecut, aşa cum    

l-a scris iniţial Dumnezeu, este un merit. Antologia are 

profunzime, iar sinceritatea autorului dă strălucire 

fotografiei. Radu Igna nu a preluat tehnica romancierului 

care vrea să facă pe placul cititorului, avid de facil, de 

întâmplări care s-ar putea întâmpla, dar care nu se 

întâmplă în realitate niciodată, Radu Igna a scris pur şi 

simplu, direct, cu dragoste, profund... Doar trebuie să ne 

înţelegem trecutul...  

Putem afirma că această carte sintetizatoare este 

densă, tablourile corect puse în lumină, personajele par a fi 

evadat din realitate în miezul povestirii cu forţa adevărului 

şi a speranţei care au marcat generaţiile din perioada la 

care s-a referit scriitorul cu durere şi iluminare.  

 

 

Decembrie, 2013 
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Condica de Haţeg, 29 august 2015 

 

Radu Igna este un generos. În data de 29 august 

2015, în sala de şedinţe a Consiliului Local Haţeg s-au 

prezentat două cărţi importante pentru Ţara Haţegului: 

Vocaţia culturală a Haţegului şi Haţeg - Vremuri şi 

oameni, fapte şi mărturii, cărţi semnate de scriitorul Radu 

Igna. Cărţile sunt la a doua ediţie, au fost publicate de 

Editura CronoLogia, Sibiu. Maria-Daniela Pănăzan, 

director al editurii, a fost prezentă la această lansare de 

suflet. A fost prezent şi poetul Francisc-Mihai Lörinczi, un 

mare iubitor al munţilor, al obiectivelor din zonă, un mare 

iubitor de frumos şi prieten al scriitorilor. Evenimentul a 

fost coordonat de către domnul Cristi Bătrâncea, directorul 

Casei de Cultură Haţeg, cu mult tact, emoţie şi vădită 

bucurie.  

În deschiderea manifestării, domnul primar Goia 

Marcel a prezentat contextul fericit în care se lansează 

aceste cărţi, Zilele Oraşului Haţeg 2015, Festivalul 

Haţegana, ediţia a XVI-a. Cu sprijinul haţeganilor, cu 

logistica primăriei, cu deciziile consiliului local, a fost 

posibil acest eveniment de excepţie. Domnul primar 

Marcel Goia l-a felicitat pe scriitorul Radu Igna, autorul 

celor două monografii şi a declarat că este un susţinător al 

culturii şi al scriitorilor din zonă. Emoţia l-a marcat şi 

cuvintele sale au avut un uşor tremur de bucurie. Un mesaj 

de susţinere şi deschidere pentru „fenomenul Ţara 

Haţegului” a adresat şi domnul Marica Petru Sorin, 

deputat. În cuvinte energice, ca om care trăieşte în Ţara 

Haţegului, sprijină iniţiativele de acest gen şi este deschis 

problemelor care apar în acest ţinut de excepţie. 

Directorul editurii, istoricul literar şi scriitorul 

Maria-Daniela Pănăzan, a prezentat pe scurt cărţile şi 

efortul depus de autorul lor. A făcut-o în cuvinte calde şi 
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cu multă bucurie. S-a declarat încântată de frumuseţea 

Ţării Haţegului, de oameni, de cărţi, de istoria de excepţie 

a zonei. Excursia făcută în această Țară a impresionat-o în 

mod evident, iar locurile i-au dat ferma convingere că 

oamenii de aici sunt primitori şi generoşi.  

Au avut cuvinte de laudă Gligor Haşa, scriitor, 

Raul Constantinescu, scriitor, Ioan Sebastian Bara, 

directorul Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” 

Hunedoara-Deva, Cristi Bătrâncea, doamna Rodica Badea, 

directorul Colegiului „I.C. Brătianu” Haţeg, alţi invitaţi. A 

fost o zi minunată în care haţeganii şi musafirii s-au 

întâlnit cu istoria şi poezia locului. Domnul Andrei 

Răiescu a donat primăriei Haţeg şi bibliotecii judeţene 

două cărţi de Nicolae Iorga, ediţii mai vechi, despre Ţara 

Haţegului.  

În final, Radu Igna, emoţionat, a prezentat istoria 

cărţilor sale, modul cum a ajuns la materialul documentar 

bogat şi cum le-a redactat, apoi a dat autografe celor care 

au dorit să aibă o amintire despre Ţara Haţegului.  

Cartea Vocaţia culturală a Haţegului începe cu 

acele cărţi care au strâns în cuvinte taina ţinutului, apoi 

sunt note despre cărţile unor importante personalităţi care 

au descoperit zona cu interes şi bucurie: Condica 

Haţegului, după Nicolae Iorga, Haţegul aşa cum apare în 

Cronica Banatului scrisă de Nicolae Stoica de Haţeg, 

continuă cu Plângerea călugărului Efrem pentru 

mânăstirea Prislop.  

Radu Igna caută esenţa vremurilor: istoria 

vicariatului greco-catolic sau istoria specifică locului la 

începutul evului mediu românesc, pentru a face o călătorie 

cu Romulus Vuia prin ţinut şi prin zona vecină a 

Pădurenilor, insistă pe călătoria făcut de Aron Densuşianu 

cândva, sau pe graiul locului pus în evidenţă de Ovid 
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Densuşianu, pentru a prezenta modelul haţegan aşa cum    

l-a văzut Adrian Andrei Rusu.  

Preocuparea lui Radu Igna pentru zonă a mers mult 

mai adânc, a prezentat obsesia colonelului Zagoriţ pentru 

Ţara Haţegului, ca locul unde a fost Sarmizegetusa lui 

Decebal, sau strădaniile unui arheolog aproape necunoscut 

care a trăit în vatra Haţegului, Hristache Tatu, care a căutat 

mărturii despre istoria dacilor aici, la intersecţia marilor 

bulevarde ale istoriei.  

Eroismul românilor a fost reflectat în istoria unui 

batalion de vânători de munte, o istorie a militarului român 

care biruie timpul, vremurile, tradiţia şi moartea într-un 

mod special.  

Despre aprovizionarea cu apă în Dacia romană a 

scris Gică Băieştean, arătând tehnici sau soluţii pentru 

viaţa civilizată din Dacia romană, ca efect al puterii care 

ştie ce vrea într-o provincie care lupta continuu, până la 

autodistrugere.  

Perioada 1950 – 1960 este pusă în evidenţă şi în 

contrast cu marile perioade ale istoriei prin registrele 

simple ale unui inspector şcolar; spiritul contorsionat al 

vremurilor apare din procesele verbale ale unor 

funcţionari, care erau presaţi de politic să facă lucruri 

contrare istoriei. E un mod de abordare simplu şi relevant, 

viaţa a lăsat urme în marea arhivă a lumii. 

Această panoramă a zonei a fost atent studiată de 

Radu Igna şi ne prezintă esenţa, uneori descoperă lucruri 

contradictorii şi refuzate de vremuri, prin cărţi aruncate la 

deşeuri, la topit, le recuperează cu dragoste pentru că era 

ceva mirific, fascinant: pântecul istoriei unde s-a format 

poporul român. Au fost ani buni în care Radu Igna a strâns 

date, cărţi, scrieri, unele nepublicate, care nu ar fi avut 

şansa să fie publicate înainte de 1989, a avut răbdarea de a 

se împotrivi uitării, a prins portretul unui anonim ca Mihai 



Arhivele de la Hațeg 
 

   

 
110 

Baiu, ce a lăsat manuscrise în urma sa, mult mai 

interesante decât scrierile de rutină de astăzi.  

       Autorul pune în evidenţă şi operele unor importanţi 

scriitori care au scris despre ţara aceasta, de la Jokai Mor 

cu povestea mitul lui Faţă Neagră, la Gligor Haşa care a 

scris despre tainele istoriei poporului dac, punând, apoi, în 

evidenţă amintirile silvăşene ale lui Cecilia Terezia 

Bolchiş - Tătaru, prezentând mişcarea literară a poeţilor de 

Haţeg ca Romulus Constantinescu, Ionel Amăriuţei sau 

Ionel Drăgănescu, Constantin Stancu.  

Nu sunt uitate ziarele care au apărut la Haţeg, ca 

„Arena”, „Columna” sau „Cuvântul adevărului”. Chiar şi 

fotografii sunt amintiţi, cei care au prins clipa de aur a ţării 

în fotografii memorabile: Aurel Anca sau Horvath Josef, 

ori pictorii care au adus un strop de viaţă în culoarea 

anotimpului de Haţeg precum Gulie Gheorghe sau 

Vasiloni Drăgălin.Inspirat, autorul încheie cu o notă de 

prezentare a cărţii, în limba română şi limba engleză.  

Ca un mit al omului de Haţeg se evidenţiază Ioan 

Munteanu, memorandist din zonă, judecat de puterile 

vremii pentru că a difuzat Memorandumul Românilor în 

zonă într-o vreme grea pentru români, în anii 1892, sub 

guvernare străină. Eroul, aproape anonim, are doar o cruce 

în cimitirul din Haţeg, semn că a trăit aici şi a murit demn, 

că a rezistat procesului politic de la Cluj din anul 1894 şi 

că la întrebările judecătorului a răspuns simplu în logica 

românului care se vrea liber, alături de marile personalităţi 

care au luptat pentru istoria românilor în stil românesc ca 

dr. Ioan Raţiu. Meritoriu pentru Radu Igna sunt acele 

pasaje extrase din procesul care a avut loc la Cluj ca un 

moment de demnitate şi iluminare a intelectualului român 

la vreme de cumpănă pentru istoria neamului. Autorul a 

stăruit mult până să poată ajunge la acele dosare de la Cluj 
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în care era surprinsă, în stilul justiţiei vremii, viaţa 

oamenilor, a memorandiştilor.  

Autorul cărţii scrie: „Până când a trăit Ioan 

Munteanu? Am apelat la arhivele oraşului. Nu există date 

din acea vreme. A trăit oare pe vremea Marii Uniri din 

1918? Posibil. Ar fi împlinit 73 de ani, judecând că s-a 

născut în 1845. Şi ce s-a întâmplat în viaţa lui de la 

întoarcerea de la Cluj? Cu siguranţă, nu a fost primit cu 

urale…” 

În monografia Haţeg. Vremuri şi oameni, fapte şi 

mărturii, Radu Igna redă exact vremurile, pentru unii 

naraţiunea sa poate să irite, pentru alţii sunt evenimente pe 

care le-au trăit, pentru alţii date dintr-o monografie, dar 

toate înseamnă viaţă începând cu speranţa: lumina de la 

capătul tunelului, visul că Haţegul poate să devină un oraş 

european, dorinţa oamenilor de continuitate ori miracole 

economice (Theodosie Petru), juridice (Ioan Vida, fostul 

preşedinte al Curţii Constituţionale), politice (Ioan Timiş, 

parlamentar din anul 1991 până la deces în anul 2010), 

scriitoriceşti (Daniel Pişcu, reprezentant de seamă a 

Cenaclului de luni condus de Nicolae Manolescu), 

muzicale (Petru Armean), fotografice (Nicolae Filiş), artă 

şi artizanat (Simion Grec), economice (Solomon 

Buzducea), teologice (Tiberiu Lăpădătoni), medicale (dr. 

Victor-Caius-Livius Alicu) etc. Cine va citi cartea va 

descoperi şi alte personaje în această epopee, personaje 

interesante, definite de muncă, pasiune, cinste, talent, 

curiozitate, îndrăzneală, credinţă, depăşirea limitelor.  

Radu Igna are darul de a prezenta portrete de 

oameni într-o manieră clară, uşor enigmatică şi având ceva 

definitoriu care face diferenţa, stabileşte limite şi propune 

ţinte, redă demnitatea universală a unor oameni speciali, 

cu deschidere spre lume. Cititorul va fi surprins de faptele 

haţeganilor, se va mira cum unii au ajuns să fie cunoscuţi 
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în străinătate şi mai puţin cunoscuţi în ţară, poate chiar în 

Haţeg… Radu Igna a reuşit să pună în lumină acea stare 

specială din viaţa unui om: timpul în care se nasc 

miracole…  

Monica Niculescu ne prezintă în această saga a 

haţeganilor un moment important din viaţa elevilor de la 

Liceul din Haţeg, în anii 70, realizarea unei piese de teatru 

sub îndrumarea profesorului Radu Igna („Ce înseamnă să 

fii onest” de Oscar Wilde), un eveniment care a marcat pe 

„artişti”, pe spectatori, pe haţegani şi pe alte persoane din 

judeţul Hunedoara. Ea rememorează: „Am fost captivaţi 

de tot ce ţinea de scenă, totul era „nou” şi altceva. Am 

văzut că nu era simplu nici să mergi (ca o lady) sau să te 

comporţi conform personajului interpretat, mai ales că 

avea de trei ori vârsta mea”. Fără să vrea, ea ne prezintă 

dinamismul personajelor din cartea aceasta; Radu Igna, 

încă o dată, şi-a rezervat regia şi sugestia. 

Ţara Haţegului? Imagini care au fost, istorii de ieri, 

de azi, o proiecţie despre viitor... 
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Ţara Haţegului 

 

În august satele se înalţă-n văzduh  

pe aripile raţelor sălbatice,  

atunci stejarii trag prin rădăcini  

până în frunze oasele celor care au fost.  

 

O mierlă cu o melodioasă coroană pe o aripă  

şi o alta pe cealaltă aripă zboară,  

zimbrii pasc vocalele ierbii,  

înveţi cum se bate tăişul coasei, pe îndelete,  

până metalul sună frumos  

ca un suflet cântând în ninsoare,  

ridici ochii, o clipă, spre femeile  

cu trupul mirosind a brad şi veşnicie.  

 

Vine şi dimineaţa mai tăioasă ca ochiul lupoaicei,  

mai curată ca sufletul fecioarelor  

pregătite pentru ritual la Kogaionon,  

 

te retragi în munte,  

înţelegi puterea macilor  

de a urca în insomniile statuilor de la Sarmizegetusa... 

 

 



Arhivele de la Hațeg 
 

   

 
114 

Cer de iarbă la Ponorici 

 

 

Am urcat spre un cer de iarbă,  

visele pământului pulsau în noi,  

ne atingeau părul, îl făceau cărunt,  

aveam două mii de ani, am fi putut  

începe acolo o altă istorie.  

 

Pământul sub tălpi era roşu, nu de sânge, nu de apusuri,  

era roşu ca o amintire de adolescent  

plecat la război, înainte de venirea ploii.  

 

În toamna aceasta fiecare dac mort acolo  

se va ridica, va gusta dulceaţa porumbelor,  

în altă parte un soldat roman  

îşi va lega sandalele de pulpele pline de pământ roşu,  

va veni spre noi ducând un syllabus vechi,  

seara este o armură pentru noi,  

 

intrăm în aceeaşi eroare,  

cu toate însemnele bucuriei şi victoriei,  

cuvinte dace precum greierii sar prin iarbă,  

spală-ţi faţă de edictele aerului... 
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Toamnă latină 

 

 

Zilele sunt coapte, miros a grâu şi veşnicie,  

se culeg mere la Densuş,  

copiii se caţără pe gardul toamnei,  

intră în mere, e un joc perfect unde germinează  

stele de tăcere, iar în golul pietrelor vechi,  

inimi de grădinari din alt veac.  

 

Copiii se joacă de-a toamna,  

cine muşcă din măr eliberează celălalt eu,  

eu-ul din primul secol de miracole.  

 

Bărbaţii puternici, în schimb,  

sunt îngenunchiaţi de coşurile cu mere,  

strivesc iarba coaptă cu genunchii tari,  

sunt barbarii care mor, nu se predau.  

 

La Densuş merele cresc la loc  

pe ramuri de măr, într-o singură noapte de singurătate,  

în carnea loc se cuibăresc anotimpuri neştiute,  

iar acolo, pe prundiş, puntea străbate apa dimineţii,  

nu mai ajunge pe celălalt mal,  

din firul de apă proaspătă,  

ca un imn de dragoste,  

sar flămânde pietre după inscripţii latine. 
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Sarmizegetusa 

 

Cetate cu nume de cetate,  

mă pierd în istoriile tale multe  

ca-ntr-o apă de râu repede de munte,  

valurile îmi poartă umbra mai departe  

spre alte lumi, cu alte nume.  

 

Ziduri îngropate în pământ,  

au crescut merii deasupra,  

glasuri care strigă după armuri, cât mai multe armuri,  

strălucesc în noapte aceste armuri,  

luna se destramă în luciul lor,  

păsări de noapte zboară pe deasupra capetelor noastre,  

 

aur îngropat în râuri, sclipiri în pielea pietrelor de munte… 

 

Iată semnul: lumea poate începe cu un munte,  

poate sfârşi cu un munte,  

cade peste memoria mea o pană de rândunică  

din alt edict, poemul de sticlă se sparge în mii de bucăţi,  

exilat în provincia unde s-a retras alchimistul… 

 

 

Haţeg, 29 august 2015 
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În ţara lui Shakespeare şi mai departe… 

 

(Radu Igna, Periplu european Anglia – Suedia - Turcia. 

Note de călătorie, Sibiu: Editura CronoLogia, 2015) 

 

Radu Igna, romancier, abordează călătoriile într-un 

mod clasic: educaţie, personalităţi, evenimente, modele de 

urmat, faptele oamenilor. Plecarea: Haţeg. Destinaţii: 

Marea Britanie, Suedia, Turcia. Repere pe harta Europei. 

Dacă vizita în Anglia s-a petrecut înainte de 1989, dată 

reper pentru cultura română şi societatea românească, 

călătoriile în Suedia şi Turcia s-au desfăşurat în libertate, 

marcate de pasiune şi curiozitate.  

Şocul vizitei în Anglia a fost atenuat de fenomenul 

Shakespeare, de cultura anglo-saxonă, de rigoare şi de 

calendar. Curiozitatea a declanşat energii importante şi a 

legat prietenii. Radu Igna a privit paradigma călătoriei prin 

ochii romancierului. Omul este călător pe pământ, e în 

trecere, dar pot fi reţinute fapte care rămân, care pot 

schimba mentalităţi, destine, care au obligat lumea să 

privească din altă perspectivă.  

Soarta a făcut ca destinaţiile să fie aparent lipsite de 

legătură, dar ceea ce leagă timpul călătoriei de textul pus 

pe hârtie de scriitor sunt curiozitatea, pasiunea pentru 

cultură, rigoarea profesorului în faţa crizei spirituale a 

omului grăbit.    

Notele de călătorie poartă un titlu simplu şi sugestiv: 

În ţara lui Shakespeare (Barmouth – Kinswinford – 

Londra – jurnal de călătorie, august 1971). Povestea 

ieşirii este una interesantă şi constituie pentru Radu Igna 

ocazia să fixeze în memorie cicatricele de pe faţa lumii. A 

fost scrisă la cald în anul 1971 şi a fost revizuită peste ani, 

în 2014, aproape o viaţă de om. Cu ocazia unei călătorii 

organizate oficial de către fostul Consiliu Naţional al 
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Pionierilor, prin aranjament cu organizaţia similară din 

Marea Britanie, profesorul însoţeşte un grup de elevi. Ia 

contact cu o altă lume. Tinerii erau educaţi altfel în ţara 

prietenă: li se dezvoltă dragostea pentru natură, sunt 

încurajaţi să desfăşoare activităţi creative, iau contact cu 

regulile sanitare, cu organizarea societăţii prin partide 

politice, sindicate, asociaţii etc. A trăi în contact cu natura, 

în cunoştinţă de cauză privind istoria lumii, cu dezvoltarea 

omului în timp, sunt câteva principii de bază, apoi 

respectarea marilor personalităţi ale lumii care au 

contribuit la dezvoltarea societăţii. Organizaţia purta 

denumirea de Woodcraft Folck (Comunitatea iubitorilor 

de natură) şi avea un manual special, reguli stricte şi 

norme de convieţuire între membrii comunităţii. Scriitorul 

reuşeşte foarte bine să creioneze stilul de viaţă al tinerilor 

din acea parte a lumii.  

Despre cei maturi, Radu Igna reţine pragmatismul 

lor, pasiunea pentru muncă, lipsa de complexe în faţa 

noutăţilor. Despre societatea engleză reţine preţuirea pe 

care o acordă democraţiei reprezentată prin Parlament, 

accentul pus pe valorile culturii, pe rigoarea zilnică şi pe 

respectul pe care oamenii şi-l acordă unii altora. Sunt 

prezentate pe scurt, dar cu profunzime, Londra, Magna 

Carta Libertatum, Stratford upon Avon, muzeele vizitate, 

străzile parcurse, viaţa de zi cu zi a cetăţeanului englez. 

„Suntem la Casa Memorială William Shakespeare, în 

Henley Street, într-un grup masiv de străini. Clădirea, 

construită din piatră şi lemn, construcţie obişnuită în epoca 

elisabetană, a suferit schimbări de-a lungul timpului. Aici 

s-a născut William Shakespeare în 1564. Clădirea a rămas 

în proprietatea descendenţilor direcţi. Fiecare încăpere îşi 

are istoria sa. Mobilierul, căminul de piatră, fotoliul, 

diverse obiecte datând din secolul al XVI-lea, au înfruntat 

timpul. Iată aici arborele genealogic: Părinţii – John 
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Shakespeare (mort în 1600) şi Mary Arden (moartă în 

1608). Soţia, Anne Hathaway (1556-1623). Copiii: 

Susanna, Hamlet, Judith. Linia directă a lui Shakespeare 

se încheie cu Lady Barnard, moartă în 1670”.     

La celălalt capăt al Europei, un scriitor român, Marin 

Sorescu, explica foarte bine ce însemna pentru lume 

Shakespeare, poemul său dedicat marelui dramaturg este 

memorabil şi astăzi, şi pune în lumină efortul artistic al 

unui geniu capabil să schimbe faţa literaturii universale. 

Radu Igna îl citează şi face din călătoria în oraşul marelui 

William o sărbătoare spirituală.  

Notele de călătorie în Anglia se încheie cu regretul 

că autorul nu avea să-i mai întâlnească niciodată pe 

prietenii englezi, lumea suferea efectele rupturii dintre 

naţiuni, şocul civilizaţiilor. De remarcat episodul întâlnirii 

scriitorului cu un redactor de BBC care îl invită să rămână 

în Anglia, să devină disident, întâmplare neclară, poate a 

fost o provocare, poate o încercare, se practicau ambele în 

anul 1971, a trecut o viaţă de om de atunci şi, parcă, 

misterele din dramele lui Shakespeare se întind peste timp 

şi formează zgomotul de fond al istoriei.     

Iniţial, cartea Cultură şi civilizaţie suedeză a fost 

editată de Editura Signata, redactor regretatul Ioan I 

Iancu, Timişoara, 2002, în cadrul colecţiei Mileniul Trei şi 

are un cuvânt de prietenie din partea scriitorului Eugen 

Evu, care notează: „Observaţiile sunt mereu calde, însă 

deloc exaltate de acel impuls frecvent pentru noi, al 

turistului ocazional, cel <<de consum>>”  

Regăsim şi un motto foarte interesant: „Nu există pe 

lume o ţară mai liniştită ca aceasta” (Lars Gustafsson) 

Autorul şi-a atins scopul cu vizita în Suedia, ne-a oferit un 

moment de civilizaţie şi cultură Cititorul poate găsi în 

notele de călătorie o experienţă relevantă: călătoria ca mod 

de regenerare, şcoala este a copiilor, casa noastră cea de 
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toate zilele, bibliotecile, între suflet şi nori, şcoala pentru 

adulţi, biserica, evident „Volvo“, apoi limitele: „Welcome 

to Sweden!“ şi „Good - bye Partille” 

Cartea este o lecţie discretă de civilizaţie suedeză, de 

răbdare şi bun simţ: „Când cineva are un eveniment în 

familie, ziua de naştere, botez, ceva ce trebuie sărbătorit, 

se aduce la cunoştinţa comunităţii prin arborarea steagului 

suedez, afară deasupra uşii Şi astfel fiecare îşi pune 

steagul afară pentru a marca evenimentul, chiar dacă nu 

ştie de cine sau despre ce eveniment este vorba”, nota 

Radu Igna. 

Profesorul şi scriitorul Radu Igna reţine despre 

sistemul de învăţământ din Suedia: permite abordarea 

simplă a procesului de asimilare a cunoştinţelor de către 

elev, dar nu simplist, iar profesorul este în atenţia 

comunităţii, pe care o serveşte decent şi de la care 

primeşte o răsplată normală, cu încărcătură etică evidentă 

Notele de călătorie din Istanbul ne prezintă un oraş 

pe două continente, un adevărat coridor cultural între 

Europa şi Asia, o cultură interesantă şi marcată de 

schimbări profunde, pregătită să accepte valul de 

civilizaţie care vine din vest. Cartea Istanbul, un oraş pe 

două continente a apărut pentru prima dată la Timişoara: 

Editura David Press Print, 2011 şi a fost repede epuizată, 

deoarece Fundaţia Tuna şi Uniunea Ziariştilor 

Profesionişti din România, au fost implicate într-un 

schimb de idei, de gânduri, obiceiuri. Domnul Ahmet 

Ecirli, director al fundaţiei, s-a arătat entuziasmat de 

notele de călătorie, mai ales că a fost un participant activ 

la eveniment. 

Cartea are un motto semnat de marele scriitor Orhan 

Pamuk, un citat din cartea Viaţa cea nouă: „Ai ajuns cât ai 

putut de departe, călătorule, dar m-am gândit că ai putea 

merge şi mai departe…”. De reţinut acest mesaj, unul 
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iniţiatic, despre călătoria spirituală a scribului într-o lume 

diversă.   

Scriitorul este atent la istorie ca fenomen pertinent: 

„Am citit, prin cronica lui Evliya Celebi, despre 

incursiunea turcilor, la care a fost participant direct, în 

Ţara Haţegului, 1662, deci la câţiva ani de la vizita sa la 

Spitalul din Edirne. Secvenţe din acel text au fost 

publicate în revista „Sargeţia” a Muzeului din Deva, cu un 

comentariu semnat de Aurel Decei. Cumplite incursiuni. 

Era în timpul domniei principelui Gheorghe Rakoczi al II-

lea, când turcii au pustiit, în repetate rânduri, judeţul 

Hunedoara”. 

Voia bună şi bucuria ocazionate de călătoria în 

Turcia sunt afectate de o întâmplare neprevăzută, scriitorul 

se pierde de grupul din care a făcut parte, devine un 

simplu cetăţean, în buzunar cu 100 de euro, mai nimic şi o 

carte despre viaţa culturală a Haţegului. Cu o geantă pe 

umăr, plus câteva lucruri simple care, brusc, au prins 

valoare de reper. Însă, scriitorul în vârstă îşi găseşte un 

prieten mai tânăr, în compensaţie, care îl readuce în 

coridorul cultural, un taximetrist plin de viaţă care vorbea 

limba engleză şi conducea abil pe autostradă. Călătorul îşi 

are aventurile sale, ele dau culoare momentelor şi schimbă 

ritmul călătoriei.  

În Suedia călătorul prinde culoarea vieţii sociale: 

familia este în centrul atenţiei şi clasa de mijloc este cea 

care dă tonul ritmului social Poate suntem şocaţi de 

schimbarea valorilor, de ţinta socială, dar experienţa 

descoperă o altă lume care ne transmite un mesaj pe care 

merită să-l primim şi să reflectăm la adevăratele valori  

La Istanbul se impune Sfânta Sofia, monument 

remarcabil, biserică, moschee, muzeu, e ca o piaţă rotundă 

înconjurată de ziduri mari, o cupolă imensă, o minune 

arhitecturală, creştini, sultani, ctitori, pictură cu scene din 
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Biblie… istoria ca suferinţă. Lecţia supremă pentru a 

învăţa eternitatea care se întinde spre două lumi, pe două 

continente… 

În Sultanahmet, Radu Igna îşi reaminteşte: „Pe aici 

îşi făcea probabil plimbarea de seară prinţul Dimitrie 

Cantemir (1673-1723), fiu de domnitor moldovean, trimis 

de copil ca ostatic. A stat 17 ani. Numit domn al Moldovei 

în 1710, s-a orientat spre Rusia. În capitala acestei ţări a 

terminat, în 1716, „Istoria creşterii şi descreşterii 

Imperiului Otoman” (în limba latină, Incrementa arque 

decremmenta aulae othomanicae), lucrare care a stârnit 

interesul savanţilor din Europa”. Lucrurile se leagă, lumea 

pare mai mică, mai accesibilă, istoria se modelează pe 

înţelesul nostru. În Anglia, scriitorul a întâlnit o altă 

civilizaţie, experienţa a lăsat urme, timpul călătoriei se 

deschidea într-o Europă complicată, ruptă de zidul de fier 

al celor două sisteme care, brusc, se legau prin vasele 

comunicante ale culturii. Notele de călătorie în Marea 

Britanie nu au fost publicate până în prezent, apariţia lor 

este rodul unor frământări de mai mulţi ani, evenimentul 

însă nu putea fi ocolit, scriitorul ducea cu sine un miracol 

şi el trebuia mărturisit.     

Călătoria? Un eveniment spiritual produs de 

contactul cu o altă civilizaţie, timpul dantelat de cuvinte 

simple, dar care ating esenţa, contactul viu este mai 

important decât relaţiile virtuale atât de mult lăudate în 

ultima vreme. Să călătorim cu Radu Igna, s-ar putea să 

ajungem mult mai departe decât ne închipuim… Lectura 

este o aventură, o călătorie de la un sentiment la altul, de 

la un om la altul, de la un timp la altfel de timp… 

 

 

Aprilie, 2015 
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Romanul social: Viața de la capăt 

 

De ce Condamnat? Radu Igna îşi pune în cuvinte 

trăirile legate de prezenţa omului în două epoci în 

România, povestea valului de oameni care se nasc şi mor, 

condamnaţi de societatea în care trăiesc. Deşi personajele 

cărţii par a se mişca liber, ele sunt de fapt condamnate. Au 

sentinţa dată de epoca lor. Dacă nu te integrezi în mişcarea 

epocii, fie comuniste, fie aşa-zis democratice, eşti 

condamnat, împins să trăieşti la margine de lume şi să 

priveşti trenul care trece, să faci semne şi să crezi că ţi-ai 

făcut datoria. E doar iluzia vieţii… Oamenilor nu le pasă 

de oameni, dacă se pot folosi de tine, e bine, dacă nu, 

planează condamnarea. Nu ai dreptul să priveşti viaţa din 

interiorul ei, să o trăieşti, ai dreptul să faci doar ceea ce ţi 

se cere şi tu să fii spectator. 

În modul acesta abordează evenimentele Radu Igna 

în romanul Condamnat* apărut inițial la Editura de Vest, 

Timişoara, 2007; un roman care a început mult mai demult 

pentru autor, o scriere care l-a apăsat într-un fel. Ediția a 

doua, revizuită, a fost publicată la Râmnicu Sărat: Editura 

Rafet, 2016, în „Colecția de Proză”, chiar primul număr, 

deschizând o serie de romane care vor apărea la această 

editură. Sunt modificări semnificative în cea de-a doua 

ediție, autorul eliminând unele capitole, modelând altele 

pentru a da mai mult dinamism acțiunii.   

Este ieşirea din scenă a unui om, eliberarea. Un 

text semnificativ la finalul romanului: „Ieși în curte. 

Soarele coborâse până pe creasta dealului spre apus. E 

vremea, își spuse, să încheie încă o zi, mai e un ceas până 

la telejurnalul de seară. A cumpărat ginerele televizor. L-a 

instalat în casa părintească. Lumea asta nouă nu ne iartă. 

Ne cere să o trăim” (p. 174). 
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Există în carte o aparenţă a relaţiilor dintre 

generaţii, de parcă unii ar putea învăţa de la alţii şi ar 

continua istoria vremii, dar este aici o eroare, mediul 

închis nu lasă loc de ieşire, Ovidiu Drumaru nu preia 

nimic de la Romulus Deleanu, doar condamnarea... 

Izolarea personajelor la un canton lângă o cale ferată, la 

marginea pădurii, în locuinţe abia schiţate, la limita 

umană, dar eliberate de presiunea societăţii care macină 

oamenii, preferând o viaţă spirituală profundă, în paradisul 

cărţilor, al amintirilor, la fărâmele de viaţă oferite zilnic 

omului, la eliberarea prin scris, de parcă dincolo de 

zidurile locuinţei există lumea nevăzută care te primeşte.  

Stropi de viaţă, în mod simbolic, sărbătoarea 

personajelor care par a duce în ele povara unui mesaj, îşi 

duc destinul cu răbdare, privesc viaţa lor ca pe un 

spectacol. Autoizolarea personajelor este una divină, 

provenind dintr-un model al scribilor neînţeleşi, dar având 

misiunea de a duce mesajul mai departe, apoi fuga de 

lume, dar trăind în lume până la limita posibilului, în aşa 

fel încât să nu fie înăbuşită mlădiţa de viaţă care apare la 

lumină. 

Deleanu a trebuit să treacă prin istoria tulbure a 

comunismului, Drumaru trăieşte efectele, valul de oameni 

merge mai departe, dar cei doi, deşi în vremuri diferite, 

sunt apăsaţi de hotărârea de condamnare, care este una 

simplă: nu avem nevoie de voi aici, dacă nu ne putem 

folosi de voi, nu sunteţi din lume, numai în măsura în care 

ne putem folosi de voi, aţi avea importanţă ca oameni.       

În paralel, autorul prezintă şi alte personaje care 

fac parte din peisajul istoriei, pentru fundal, ca Petre 

Merescu, care ştiu să profite de pe urma sistemului social, 

nu au complexe morale, spirituale, sunt aici şi au dreptul 

să pună mâna pe ce este mai bun. 
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Ei fac diferenţa, profită de pe urma sistemului, dar 

acest lucru apare şi în finalul cărţii, când autorul, prin 

ochii personajelor îi vede pe noii democraţi care au răpus 

comunismul profitând din plin de sistem. Partidele din 

care fac parte sunt istorice, dar ei au dreptul să profite de 

istorie. Ei sfidează istoria şi se ratează ca oameni, nu au 

nici şansa unei vieţi de lup singuratic, par a nu plăti 

niciodată preţul, dar, de fapt, s-au ratat ca oameni. 

Interesant dialogul dintre Romulus Deleanu şi 

Ovidiu Drumaru pe tema cărţilor, cu referire la „stropi”, 

picături de viaţă prinse în cuvinte, fărâmituri de la masa 

istoriei pentru eroii care se retrag din istorie. Fiecare zi 

este un miracol, răbdarea biruie nedreptatea: „În cel de-al 

șaselea an, în plină lună august, zi de sâmbătă, îi cerură   

să-și radă barba, să facă chiar baie, să-și primească 

uniforma de ceferist, fiindcă alte haine nu avea, pentru a se 

prezenta acolo, afară, în fața cetățenilor onorabili în ținută 

corectă. A ieșit pe porțile penitenciarului cu o sută de lei în 

buzunar” (p. 68). 

Ritmul în care trăiesc personajele este unul lent, 

viaţa lor este „filmată” de autor cu încetinitorul, sugerând 

ieşirea din istorie, elementele care o compun sunt 

tradiţionale, însoţite de icoanele cu sfinţi care veghează în 

planul doi la pacea din această lume, anonimi, dar 

necesari, ca sugestie. La sat lumea trăieşte simplu, viaţa de 

familie este dusă la limita trăirilor biologice, aproape de 

ratarea familiei. Victoria, soţia, este desenată de autor ca 

prototip al femeii care suferă lângă familie, care luptă 

pentru familie, preocupată de viaţa zilnică, fără viaţă 

spirituală bogată, dar luptătoare. 

Autorul are meritul de a nu fi intrat în acea 

ideologie ieftină de a condamna trecutul sau prezentul, de 

a da opţiuni spectaculoase pentru cititor, ci urmează firul - 

istoria valului de oameni pe acest pământ numit România. 
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Radu Igna e lucid în ceea ce scrie, parte din povestire face 

parte din viaţa sa. Sunt clipe, sunt relaţii pe care le-a trăit 

şi le-a descris în carte pentru a se elibera de condamnarea 

pe care a trăit-o. Având vârsta personajelor cărţii, aproape, 

paradoxal, cele două personaje par a fi unul, de fapt 

dedublarea fiinţei pe care a trăit-o generaţia de oameni 

apăsaţi de comunism şi apoi apăsaţi de schimbarea 

imposibilă spiritual, pe care au trăit-o mai apoi. Din 

această perspectivă, condamnarea pare a fi dublă pentru 

personajele cărţii şi nu numai… Cititorul atent va înţelege, 

nu este nimic gratuit şi spectaculos în carte, totul este 

profund. Igna scrie simplu, da nu simplist, stă pe 

rădăcinile romanului serios, care îi dau putere. Sunt în 

carte multe simboluri implicite, nu explicite, ceea ce a 

prins de la marii scriitori, de la maeştri ai „stropilor” care 

au marcat istoria umană. De fapt, fiecare scriitor 

contribuie la marea carte a istoriei umane cu partea sa, iar 

viaţa, în mijlocul cărţilor, scriind cărţi, este una a mărturiei 

la procesul care se desfăşoară în istorie, dar, din păcate, 

pentru unii s-a emis sentinţa: „Puşcăria din ciclul „Stropi” 

apăru în septembrie, al patrulea an după revoluţie. 

Lansarea avu loc la clubul partidului din  oraşul reşedinţă 

de judeţ... Un reputat critic literar vorbi despre autor, o 

mare personalitate, ani de zile interzis, citi două fragmente 

pentru a releva calităţile scriiturii, stilul, dar mai ales 

bogăţia de informaţii. El a scris, ce-i drept, toată viaţa, dar 

nu a trăit la marginea unei păduri, într-o baracă fără curent 

electric, a scris proze la lampa de petrol, stropi din viaţa 

cea adevărată, având un singur cititor: chiar el, cel din faţa 

onoratei asistenţe” (p. 157 - 158).  

E un text care, prin sinceritate, dezleagă misterul 

condamnării. Radu Igna a mai adăugat un pasaj la mărturia 

sa prin cartea aceasta, după cele scrise anterior, la fel de 

dense în ciuda unei anumite lentori aparente. Cărţi care 
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ţâşnesc din necesitatea mărturiei la care am fost chemaţi 

de Dumnezeu. 

Deşi autorul a început cu umor prin cartea Armonia 

Snack-Bar, de fapt, filonul scrisului său este unul 

tradiţional în literatura română: „viaţa ca o pradă” (n.a. 

Marin Preda), regăsit la autori de primă importanţă. 

Meritul romancierului este de a fi recuperat memoria 

românilor în vremuri complicate ca o vâltoare, cu toate 

condamnările date de istorie, văzute sau nevăzute... 

Visele au greutatea evadării: „Se făcea că fuge 

îngrozit prin pădurea întunecată. Haita e gată să-l ajung, 

să-l sfâșie. Sare ca năucit, nu e în pădure, ci aici în 

propriul pat, el, singur, frecându-se la ochi. Visul acesta îl 

chinuie de câteva zile. Îi strică somnul. Bine că s-a trezit” 

(p. 140). 

 

 

 

* Radu Igna, Condamnat, roman, Râmnicu Sărat: 

Editura Rafet, 2016 
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Petru Istrate între modelul atomului și                   

aventura de zi cu zi 

 

Petru Istrate a fost profesor de chimie în orașul 

Hațeg între anii 1967-1971. Am fost elevul lui, l-am 

cunoscut în laboratorul de specialitate din liceu. M-a șocat 

cu modelul atomului. M-a trecut prin istoria fizicii atomice 

și mi-a pomenit de marii fizicieni care au schimbat fața 

omenirii. Ființa mea a fost șocată în acele momente, 

poetul care dormea în elevul de liceu a fost chemat la 

banchet. Avea o vastă cultură, cunoștea limba engleză, o 

limbă „cenzurată” în acea perioadă. Toate i-au permis să 

aibă acces la societatea occidentală într-o manieră pe care 

noi nu a înțelegeam atunci. A ajuns la un liceu din Baia 

Mare bazat pe efort propriu, pe merite. Viața lui este o 

aventură prin labirintul culturii. În camera sa, înconjurat 

de cărți, scrie aventuri nemaipomenite, cumva împotriva 

curentului actual din literatura română. Cărți de aventuri, 

cu oameni nemiloși, cu personaje interesante, cu identitate.  

Petru Istrate a fost copil de preot greco-catolic, un 

preot care a fost arestat și condamnat, a cunoscut 

purgatoriul închisorilor comuniste. S-a născut la Abrud, a 

trebuit să se mute la Cluj-Napoca, la bunici. După 

eliberarea tatălui, a intrat într-o nouă fază a vieții. 

Intelectual de ținută, absolvent a două facultăți, tatăl a 

trebuit să se întrețină, să construiască sobe de teracotă. 

Fusese silit să absolve școlile comuniste de „reeducare”.  

Petru Istrate s-a adaptat noilor condiții sociale, a 

lucrat alături de părinți la construirea de sobe din teracotă. 

Tot în acea perioadă a intrat în contact cu literatura de 

aventuri, a ajuns în posesia unor cărți din Colecția Dox, 

celebră în acea perioadă. S-a lipit de acest domeniu, a 

devenit pasionat de aventură. Un mod de a evada din 

singurătate, din cușca de aur pe care a oferit-o societatea la 
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un moment dat celor care studiau, intelectualilor. Rezista 

prin cărțile de aventuri, se modela prin imaginație, prin 

contradicții, prin tensiuni, prin curiozitate.  

La Facultatea din Cluj-Napoca a continuat să 

învețe și să investească în cărțile de aventuri, în lumea 

fabuloasă a necunoscutului care poate fi biruit. A venit 

vremea să traducă din aceste cărți, apoi să scrie astfel de 

romane de aventuri. A scris peste 140 de romane. Și-a luat 

pseudonimul literar de Gontran Peter, a intrat în pielea 

autorilor de cărți de aventuri. Și-a făcut viața după regulile 

stricte ale celor care scriu despre o lume dinamică, 

puternic influențată de nonconformism. A scris și versuri, 

traducea și traduce din limba germană sau engleză, 

exersează pentru a-și menține mintea în plină mișcare, în 

priză. Scrie proză scurtă, poezie, își respectă ținuta de 

autor care are ceva de spus semenilor și pe care-i poate 

provoca la o narațiune cu personaje incomode. 

Romanele sale s-au vândut în Germania, au fost 

scrise în limba română și au fost traduse de un prieten, 

Klaus Strempel. Unele au apărut în limba română în tiraje 

reduse, pentru comenzi speciale. Aventuri, aventuri…  

Petru Istrate a devenit cetățean de onoare al 

orașului Baia Mare în anul 2010, este pe poziția 95 în lista 

consiliului local, nu face parte din asociațiile de scriitori, 

este un pasionat jucător de șah. Din acest punct de vedere, 

când eram la liceu, prin anii șapte zeci, ne provoca la 

partide inedite, cu spatele la clasă, cu fața la tabla mare și 

neagră, nota mutările, ne bătea, cum se spune, cu ochii 

închiși…  

Pentru mine, Petru Istrate rămâne omul care mi-a 

pus sub ochi modelul atomului. De atunci am rămas 

pasionat de fizica atomică, de tainele ascunse de 

Dumnezeu în structura universului, cu forțe și lumini, cu 

energii neexploatate. Văd și acum modelul atomului scris 
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cu multă atenție pe tabla neagră, cu o cretă albă, ruptă din 

aripa Căii Lactee. Îi aud glasul pomenind de Ernest 

Rutherford, marele om de știință, laureat al Premiului 

Nobel pentru chimie în anul 1908, părintele fizicii 

nucleare, dar și despre alți titani ai gândirii.   

Despre activitatea lui Gontran Peter, pseudonimul 

folosit, un alter-ego veritabil, au scris Mirona Palas în anul 

2011 şi Radu Igna în anul 2015 în cartea Haţeg. Vremuri 

şi oameni, fapte, mărturii*. Mirona i-a tradus câteva cărți 

în limba engleză. Istoria literară sau revistele literare nu 

pomenesc de acest autor. El există însă şi cartea de faţă 

este un argument puternic să scriem câteva cuvinte.  

 

*Radu Igna, Haţeg. Vremuri, oameni, fapte şi 

mărturii, Sibiu, Editura CronoLogia, 2015  
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Un scriitor discret şi prolific 

 

 

Petru Istrate vine cu o surpriză în fenomenul literar 

actual. A publicat un volum de proză (scurtă) la editura 

TipoMoldova în anul 2016 cu două naraţiuni: Un martor 

incomod şi Crimă la jumătate de cale*. La aceeaşi editură 

a mai publicat cărţile Poezii (Colecţia Poezie 

contemporană), Un compliment pentru Barbara (Colecţia 

romanul de azi), Ospăţ însângerat în Bronx (Colecţia 

romanul de azi), ca semn de preţuire pentru cititorul 

român. Specializat în cărţile de aventuri, autorul ne 

propune aceste povestiri dinamice, cu acţiune captivantă, 

cu personaje formate după tipologia acestui gen savurat de 

cititori, omis, în general, de critici, interesant pentru 

edituri.  

Cărţile lui Istrate curg natural, acţiunea presupune 

o crimă sau mai multe, personajele intră în complicaţii, 

apar poliţiştii care se avântă în labirint. Personajele nu 

înţeleg ce se întâmplă, finalul este unul fericit, unii chiar 

se iubesc. Acţiunea se petrece în America sau în 

străinătate, aşa cere reţeta. Autorul o respectă cu stricteţe 

şi asta nu e puţin pentru ceea ce înseamnă profesionalism. 

Puţinele digresiuni, consideraţii sau alte note personale 

intră cu discreţie în text, scriitorul nu vrea să-şi deranjeze 

cititorii care plonjează într-o aventură alături de 

personajele lui. Reţeta este respectată. Autorul are talent, 

povesteşte cursiv, stăpâneşte unele detalii de procedură, 

personajele au un aer de naturaleţe. Viaţa obişnuită se 

schimbă brusc, crima provoacă pe toată lumea. Cineva 

trebuie să ajungă la capătul firului.  

În prima parte, Un martor incomod, Petru Istrate 

foloseşte cu eleganţă principiile romanului de aventuri. 

Prezintă intrarea în scenă a personajelor, apoi urmează 
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răpiri în plină zi, capcane, închisoarea ca un joc periculos, 

argumentele apărării... Sigur, continuă cu alte răpiri, 

atentate, cu dulcea răzbunare, cu ultimul act presărat cu 

puţină iubire, momente de tensiune, suspans, surprize. 

În partea a doua, Crimă la jumătate cale, acţiunea 

intră în alt plan, cu rivali, cu dragoste şi moarte, cu o 

anchetă ca la carte, cu noi indicii, cu faptele surprinzătoare 

de la finalul acţiunii. Cărţile sale au puţin umor, fapte 

mondene, dialoguri pe muchie de cuţit. Personajele intră în 

pielea lor veritabilă, se apără, aduc argumente, intră în 

panică, trec peste atentate. Chiar încearcă să-i înţeleagă pe 

harnicii poliţişti. Toată lumea este preocupată să rezolve 

tainele unei crime.  

Cum gândesc personajele cărţilor de aventuri? 

„Cine ştie, poate acolo în lumea rece a stelelor voi găsi 

căldura unei existenţe la care am visat mereu fără s-o ating 

niciodată. Prin urmare, eram dezamăgit şi plictisit şi-mi 

propusesem chiar să-mi analizez cu mai multă 

obiectivitate opţiunile şi să economisesc banii de chirie 

încetând de-a mai alerga după cai verzi pe pereţi” (p. 8). 

În puţine locuri autorul ancorează acţiunea în tabloul 

general social? „Într-o democraţie care se bazează pe legi 

drepte şi democratice, unde primează prezumţia de 

nevinovăţie, sunt extrem de greu de prins (mafioţii, n.n.) şi 

de aceea proliferează. E ca şi cum o buruiană beneficiază 

la fel ca şi plantă utilă de rodnicia solului în care este 

însămânţată. Experienţa a dovedit-o că numai în statele cu 

regim totalitar acest rău poate fi extirpat” (p. 95). 

Femeile au un rol important, catalizator, în acţiunea 

romanelor lui Petru Istrate: „Despre Beryl toată lumea 

avea o părere bună, dacă exceptai femeile. Poate nu atât 

talentul, cât farmecul său tineresc voia să compenseze 

lacunele profesionale care stăteau în calea unei adevărate 

stele în devenire. Asta pentru că Beryl, pe lângă oficiile 
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sale de asistentă care-ai asigurau un cert confort financiar, 

mai interpreta ocazional şi roluri minore de actriţă pe 

Broadway. Nu-i mai puţin adevărat că multe asemenea 

muze s-au stins înainte de-a apuca realmente să răsară, din 

varii motive” (p. 155). 

Petru Istrate are un potenţial neexploatat pentru 

roman. Dacă şi-ar plasa acţiunile cărţilor sale în mediul 

românesc, cu personaje acceptabile, cu nume uzuale, plus 

câteva considerente de natură socială, idei solide şi 

culturale ale epocii, am fi în prezenţa unor romane 

consistente, cu mesaj şi mişcare, cu o notă de realism 

evident. Ar acoperi o suprafaţă importantă în romanul 

actual, de acţiune, cu mister şi tragism. Sigur, 

comunicatele procurorilor anticorupţie ar aduce realitatea 

foarte aproape de cititor. Poate greșesc, libertatea 

scriitorului este mult mai importantă, el poate călători, 

poate șoca lumea prin cărțile sale așa cum le vede. 

Proceduri la timp, acţiuni cu stil, toate aduc 

cititorul în lumea dreptăţii. Personajele cărţilor lui Istrate o 

caută: „De multă vreme agenţia federală avea informaţii 

asupra activităţii acestei bande de mafioţi care se ocupa cu 

traficul de cocaină şi heroină, nu numai în Big Apple, dar 

în întreg statul, dar n-o putuse dovedi niciodată. Ca un 

făcut, martorii îşi retrăgeau depoziţiile chiar în ziua 

procesului, sau şi mai rău, piereau în misterioase accidente 

niciodată pe deplin lămurite” (p. 133). 

Radu Igna, cronicar al vieţii culturale a Haţegului, 

notează despre Petru Istrate, fost profesor de chimie la 

liceul din localitate: „Autorul, cetăţean de onoare al 

oraşului Baia Mare, nu face parte din nicio asociaţie de 

scriitori. La nivel oficial, nu este cunoscut decât ca autor 

de culegeri de probleme pentru Olimpiadele naţionale de 

chimie, eventual ca jucător de şah deţinător al mai multor 

premii”.  
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Gontran Peter se confundă cu romanele sale, are 

succes în străinătate şi este pasionat de aventuri. 

Aventurile se petrec în camera lui din Baia Mare, 

înconjurat de cărţi. Acolo este laboratorul unde se rezolvă 

cele mai importante şi incitante acţiuni.   

  

Noiembrie, 2016 

 

*Petru Istrate, Un martor incomod; Crimă la jumătate 

cale, Opera Omnia - proză scurtă contemporană, Iaşi: 

Editura Tipo Moldova, 2016. 
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Tiberiu Lăpădătoni, un gând şoptit: Spre culmi... 

 

Tiberiu Lăpădătoni, Tibi cum îi spun prietenii, s-a 

născut în Ţara Haţegului, în localitatea Valea Dâljii, sub 

aerul tare al Munţilor Retezat, în data de 22 noiembrie 

1949. A iubit cartea, a fost un împătimit al studiului, s-a 

dedicat profesiei de dascăl. A avut vocaţie. A absolvit 

Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii de Vest din 

Timişoara, secţia engleză-română, în anul 1972. A fost un 

profesor dedicat. La Liceul „Constantin Brâncoveanu” din 

Horezu, judeţul Vâlcea, a predat cu pasiune limba engleză, 

generaţii de elevi au prins secretele acestei limbi de 

circulaţie universală. S-a implicat în activitatea didactică, 

fiind activ în mai multe comisii de specialitate. 

Perseverent, a promovat gradele didactice din 

învăţământul preuniversitar, în anul 1989 a dobândit 

Gradul I, dovedind că există o dimensiune a culturii 

practice. 

A fost pasionat de teologie, a înţeles miracolul care 

radiază din textele biblice, a căutat adevărul sub puterea 

valorilor creştine. I s-au conferit mai multe titluri în 

domeniu:   

- Master of Religious Education (1996 –SUA); 

- Master of Ministry (2009 – SUA); 

- Doctor of Religous Education (2000 – SUA); 

-Master în Comunicare interculturală şi traducere 

profesională (2010 – Universitatea din Bucureşti). 

A publicat numeroase studii teologice legate de 

filologia biblică, lingvistică, semantică, omiletică, 

hermeneutică biblică etc. Un tip practic, el a ţinut prelegeri 

de teologie în mai multe oraşe din ţară şi străinătate, în 

SUA, Israel, Franţa, Anglia, Elveţia. A călătorit mult, fiind 

pasionat de peregrinări într-o lume în mişcare şi ea. 
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Despre Tiberiu Lăpădătoni a scris, de asemenea, 

scriitorul Radu Igna din Haţeg, profesor şi el, coleg cu 

Tibi, în cartea Haţeg. Vremuri şi oameni, fapte şi mărturii, 

apărută la Sibiu: Editura CronoLogia, 2015. De la pagina 

191 la pagina 198 îi dedică un capitol important: 

Lăpădătoni Tiberiu. Cum am devenit profesor de limba 

engleză. Radu Igna reţine, raportat la romanul lui Tibi: 

„Romanul Drumul spre culmi prezintă viaţa unui tânăr 

profesor într-o lume care impune o existenţă de totală 

supunere, dar abaterea lui Sergiu, personajul principal, de 

la cutumele oficiale îl transformă într-un proscris. 

Romanul este autobiografic, realizat după principiile 

curentului postmodernist. Faptele şi întâmplările din 

roman, inspirate din lumea intelectuală, se întind pe o 

perioadă de aproape patruzeci de ani”. 

Tiberiu Lăpădătoni a iubit călătoriile, a lăsat 

importante însemnări, paginile scrise sunt dense, serioase, 

cultura radiază din fraze echilibrate, cititorul primeşte 

îndemnul pentru cunoaşterea profundă, de a descoperi 

lumi, personaje, oameni. 

Din păcate, Tiberiu Lăpădătoni a decedat în anul 

2016. A lăsat o vie amintire pentru oamenii care l-au 

cunoscut şi apreciat. Spirit elevat, a suferit în tăcere în 

unele momente ale vieţii, pentru că viaţa i-a rezervat şi 

umbre, invidii, dureri. Cărţile sale sunt importante pentru 

că pun în valoare principiile creştine de viaţă şi cunoaştere 

şi reflectă lumea văzută prin ochii unui dascăl pasionat, 

iubitor de călătorii şi prieten curat...  

În viitor, cărţile sale vor comunica viziunea unui 

om dedicat şi disponibil. 
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Textul biblic şi fericirile 

 

 

Tiberiu Lăpădătoni abordează în manieră riguroasă 

textul biblic, din perspectivă filologică, în cartea Studii de 

filologie biblică, carte apărută la Editura „Sitech” – 

Craiova, 2013. Tiberiu Lăpădătoni este născut în Valea 

Dâljii, judeţul Hunedoara la data de 22.XI.1949, este 

profesor gradul I, traducător. Masterat în: Comunicare 

interculturală şi traducere profesională, Universitatea 

„Hyperion” Bucureşti, 2008-2010; Master of Religious 

Education, Covington Bible Institute, Rossville, Georgia, 

SUA, 1992-1996; Master of Ministry, 2005-2009 şi 

Doctor of  Religious Education, 1996-2000, Covington 

Bible Institute, Rossville, Georgia, SUA, preocupat de 

teologie.  

Cartea de faţă este o carte care ajunge la 

profunzimea zicerii Scripturii, scrisă atent cu bucurie şi cu 

talent didactic. Cartea abordează stilistica biblică, limba, 

vocabularul, canonul, procedeele folosite, limbile în care a 

fost scrisă iniţial această monumentală carte, unică în viaţa 

lumii, numele sau numerele folosite în text, semnificaţiile 

profunde şi teologice ale naraţiunii biblice.  

Autorul este atent şi la nuanţele educative care sunt 

necesare în viaţa creştinului, oferă informaţii pertinente 

sau sfaturi de viaţă pentru cititorul interesat de mesajul 

biblic. Sunt abordate cărţile Bibliei, aşa cum apar astăzi 

cititorului, fiecare cu mesajul ei, cu scopul pentru care 

apare în Scriptură, sunt explicate alegoriile. Este analizată 

Apocalipsa din punctul de vedere al canonului teologic, 

epistolele pastorale ca stil şi mesaj, procedeul vorbirii în 

pilde, poezia specială ebraică sau limba aramaică, limbă 

universală la data scrierii textului biblic.  
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Sunt prezentate, pe rând, alfabetul limbilor în care 

au fost scrise cărţile, gândirea biblică specială şi evoluţia 

ei în timp, cuvântul din perspectiva diferitelor limbaje, 

logosul – esenţa mesajului creştin şi termen consacrat în 

teologie, afirmaţia profundă: „cuvântul s-a făcut trup…” 

Cititorul poate afla câte ceva despre istoria scrisului, 

despre cărturarul care poate răspunde necesităţilor lumii, 

chiar o istorie a calendarului din punct de vedere practic şi 

teologic. 

Sunt redate, cu pasiune, citatele, alegoria, fericirile 

etc. Cartea aceasta, destul de aridă în felul ei, scrisă şi din 

perspectivă academică, este structurată pe mai multe 

planuri: 

1. Studii de filologie biblică 

2. Studii de lingvistică biblică 

3. Cuvântul 

4. Logosul 

5. Istoria scrisului 

6. Prin încercări spre biruinţă 

7. Alte aspecte stilistice 

Autorul ne oferă şi câteva date bibliografice menite 

să prezinte viaţa frământată a filologului în faţa vieţii şi a 

provocărilor reale, contactul cu literatura de specialitate 

din vest sau din tezaurul teologic. Din acest punct de 

vedere, zicerile lui Tiberiu Lălădătoni aduc ceva nou în 

domeniu pentru că studiile sale pun accent pe textul biblic 

ca resursă spirituală certă şi serioasă, evitând cumva 

tradiţia ori mitul popular, la îndemâna unor teologi în 

căutarea spectaculosului. 

Despre Cântarea Cântărilor, o carte preferată de 

mulţi creştini, uneori greu abordabilă ca mesaj, Tiberiu 

Lăpădătoni scrie: „Formularea interpretării alegorice în 

sensul creştin se întemeiază, aşadar, pe caracterul tipic al 

Vechiului Testament, pe faptul că sinagoga este privită ca 
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un tablou preînchipuitor al Bisericii creştine şi, mai ales, 

pe faptul că în Noul Testament sunt multe texte în care 

căsătoria este înfăţişată drept simbol al raportului lui 

Christos cu Biserica (vezi Matei 9:15; Ioan 3:29; Matei 

22:1-10; 21:2-9; Efeseni 5: 22-23 şi altele)”. 

Un interesant capitol este dedicat poeziei ebraice 

biblice pentru că aceasta cuprinde o treime din Biblie, ea 

edifică legătura ideatică de gândire ca: paralelismul 

membrelor, gândul care poate fi repetat în formă sacră, sau 

care poate fi anticipat. Înţelepţii Bibliei au folosit poezia 

ca mod suprem de comunicare şi exprimare a vremurilor şi 

a sufletului omenesc în mari încercări. Autorul analizează 

extinderea poeziei biblice, istoria interpretării poeziei 

biblice, paralelismul membrelor, paralelismul intern, 

sinonimic, antitetic, sintetic sau formal, precum şi cel 

divers, sau paralelismul extern, apoi metrul poeziei 

ebraice, tehnicile, strofa poeziei şi alte aspecte interesante. 

Surprinzător este studiul dedicat cuvântului, 

nuanţele pe care le are, sensurile şi dinamica în text, 

cuvântul ca agent al comunicării adevărului, a lucrurilor 

care zidesc cititorul şi care poate schimba viaţa oamenilor, 

declanşând naşterea din nou, trezirea… „Prin cuvântul Său 

spus profeţilor, Dumnezeu Se face cunoscut oamenilor, 

arătându-le preocuparea Sa continuă pentru 

comportamentul moral pe care trebuie să-l dezvolte, şi mai 

puţin se urmăreşte o descoperire a unei ordini 

supranaturale mistice, pe care gnosticii pretind că o 

posedă. Chiar dacă există destule ocazii în care astfel de 

ordine supranaturală este descoperită, a se vedea Isaia 6 şi 

Ezechiel 1, aceasta este subordonată mesajului cu 

încărcătură morală”.  

În studiului dedicat „logosului” (cuvânt), Tiberiu 

Lăpădătoni face o analiză riguroasă a mesajului creştin, a 

funcţiilor acestui cuvânt special (în viziunea noastră 
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logosul rămâne aşa, logos) pentru că are putere 

manifestată prin capacitatea de a judeca sau purifica, sau 

de a schimba viaţa omului obişnuit, mundanul.  

Cartea acesta se adresează specialiştilor, filologii ar 

trebui să ţină cont de experienţa specială pe care o emană 

analiza textului divin, este şi o lecţie dură pentru curentul 

postmodernist care se mişcă incontrolabil în spaţiul 

literaturii, demonstrând faptul că vechi sunt multe dintre 

„noutăţile” poeziei sau prozei actuale, unii redescoperă 

ceva ce s-a scris cu mult timp înainte, ori pendulează în 

planuri pe care nu le stăpânesc, difuze. 

Stilul autorului este unul prea didactic, dar cititorul 

răbdător va avea de câştigat ceva mai mult decât filologie 

în sensul strict al cuvântului, va redescoperi cuvântul care 

este activ în viaţa omului… Ar fi trebuit ca el să abordeze 

studiile mai atrăgător, mai dinamic, dar a fost preocupat de 

mesajul crud, de rigoarea didactică şi de teama de a nu se 

abate de la canonul creştin.  

Cartea este o reuşită din perspectivă academică, 

poate fi consultată de criticii sau istoricii literari pentru a 

înţelege că literatura de influenţă sacră nu este o joacă, 

este partea importantă a literaturii, cu o tradiţie şi 

experienţă specială, care iese din tiparele normale. Cu alte 

cuvinte, limbajul poate răni inimi, dacă nu îi prinzi 

dinamica şi sensul.  

În final, putem vorbi despre metalimbaj, despre 

ieşirea din istorie şi intrarea în textul din substanţele 

divine…  

 

Martie, 2014  
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Drumul creştinului din Valea Dâljii la New York 

 

 

În viaţă există un drum: el poate duce la cădere, el 

poate duce spre culmi. Tiberiu Lăpădătoni se confesează 

în cartea sa Drum spre culmi56 simplu, clar şi moralizator. 

Povestea unui român din Ţara Haţegului, de la condiţia 

modestă de ţăran la oi şi vite la condiţia intelectualului 

care şi-a biruit temerile, a reuşit prin cunoaştere, o 

cunoaştere specială, e cunoaşterea prin credinţă, unică, 

puternică, dureroasă, uneori.  

Cartea, impropriu numită roman, este o spovedanie 

târzie a unui om care a descoperit destul de repede în viaţă 

că este important să plantezi un pom, să faci un copil, să 

poţi scrie o carte. După lectura acestei spovedanii înţelegi 

că Sergiu Petrescu, eroul povestirii, a reuşit, a atins 

culmea, acolo unde se deschide perspectiva ţării 

promise… Aceasta este culmea: vederea ţării promise cu 

inima!  

Ca tehnică narativă, Tiberiu Lăpădătoni7 preferă 

să-şi spună povestea apelând la o licenţă: numele 

personajului este Sergiu Petrescu. Probabil că autorul a 

preferat să urmărească drumul străbătut de alter ego8 

                                                             
 

 
6 Tiberiu Lăpădătoni, Drum spre culmi, Editura „Contrafort”, Craiova, 2012. 
7 Tiberiu Lăpădătoni, născut în Vale Dâljii, judeţul Hunedoara la 22.XI.1949, 
profesor gradul I; traducător, Masterat în: Comunicare interculturală şi 
traducere profesională, Universitatea „Hyperion” Bucureşti, 2008-2010; 
Master of  Religious Education, Covington Bible Institute, Rossville, Georgia, 
SUA, 1992-1996; Master of Ministry, 2005-2009 şi Doctor of  Religious 
Education, 1996-2000, Covington Bible Institute, Rossville, Georgia, SUA.  
8 Un alter ego (din latină alt eu) reprezintă o persoană asemănătoare cu o alta 

într-o măsură atât de mare, încât cele două pot fi confundate sau se pot 

substitui reciproc. Astfel de persoane sunt foarte apropiate, fie prieteni, fie 
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pentru a se simţi în largul său, pentru a putea privi obiectiv 

şi cu perspectivă şi pentru a lăsa textul să curgă spre 

destinaţia acestei povestiri: apogeul... 

Tiberiu Lăpădătoni s-a născut în satul Valea Dâljii 

din judeţul Hunedoara, un sat la poalele Retezatului, în 

Ţara Haţegului. I-a plăcut să înveţe, adică să cunoască, a 

ajuns cadru didactic după absolvirea Facultăţii de 

Filologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara,   

s-a specializat în mai multe domenii legate de filologie, în 

comunicare interculturală, educaţie religioasă, este un 

foarte bun cunoscător al limbii şi literaturii engleze şi 

americane, un traducător serios. La data la care a scris 

povestea sa avea 62 de ani, vârsta perspectivelor mature, 

care i-a permis să expună detaşat despre taina vieţii în 

sine. A parcurs în România mai multe etape istorice, s-a 

format în comunismul special din epocă şi s-a realizat 

după anul 1989, mai bine-zis a înflorit după acest an de 

cotitură în istoria modernă a ţării. Vremurile s-au 

schimbat, oportunităţile au fost altele, dornic să cunoască a 

ajuns masterand, doctorand şi a obţinut diplomele de 

rigoare. Mai mult, a reuşit ca dascăl să formeze generaţii 

de elevi în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, şi să scrie câteva 

cărţi, este căsătorit, are copii, nepoţi, este împăcat cu 

Dumnezeu. 

Cartea Drum spre culmi poate sta la baza unui 

roman interesant care să descrie mai pe larg destinul unei 

                                                                                                                        
membri ai unei aceleiaşi familii. Termenul este folosit în analiza literară 

pentru a descrie personajele identice din punct de vedere psihologic. Un sens 

distinct pentru alter ego poate fi găsit în analiza literară, în care se descriu 

caracterele în diferite lucrări care sunt similare psihologic sau un personaj 

fictiv al cărui comportament, de vorbire sau gânduri reprezintă în mod 

intenţionat cele ale autorului. În mod similar, alter ego-ul poate fi aplicat la 

rolul sau persoana luata de către un actor. – Wikipedia.  
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generaţii. Sergiu Petrescu (Petrescu este un nume destul de 

des întâlnit în Ţara Haţegului) este un creştin, cunoscător 

al teologiei, a urmărit pe cât posibil să ajungă să-l 

cunoască pe Dumnezeu pentru a se elibera de povara 

păcatelor personale şi a păcatelor primite la naştere. Într-o 

bună măsură a reuşit. Dumnezeu i-a dat o lecţie: în viaţă 

nu trebuie să te bazezi pe oameni, ci pe EL. Aşa a început 

personajul cărţii drumul său, a căutat ca viaţa să-i fie 

limpezită de persoane în aparenţă de valoare, dar nu a fost 

aşa, există un drum pentru fiecare. Tânăr dascăl la un liceu 

din Valea Jiului, undeva aproape de Ţara Haţegului, a avut 

iluzia că va reuşi să fie profesor la un Seminar Teologic în 

Capitală la îndemnul unor persoane importante din cadrul 

învăţământului teologic, dar curând avea să vadă adevărul, 

drumul în viaţă este mult mai complicat, iar pentru a-L 

cunoaşte pe Dumnezeu nu e nevoie să predai la un 

seminar, e nevoie să-L asculţi…  

Profesorul începător avea să înţeleagă faptul că era 

privit de mai marii profesorii de teologie ca o partidă bună 

într-o căsătorie aranjată în Capitală, adică un bărbat tânăr 

şi de perspectivă urma să aibă o legătură în familie prin 

aranjament, nu ca efect al dragostei care animă un bărbat 

şi o femeie. Căsătoriile aranjate par să facă parte dintr-un 

ritual special al teologilor închişi în cuşca de aur a religiei. 

Sergiu va cunoaşte de tânăr, într-un sistem comunist 

aberant, adevărul despre lume: dacă nu joci cum vor alţii, 

eşti alungat dintr-o parte în alta a ţării, vei fi urmărit de 

poliţia politică (Securitatea), nu ajunge să ai o diplomă, 

trebuie să joci rolul unui personaj amabil, deschis la 

cutumele sociale ale vremii. Desigur, lumea o luase razna 

în perioada anilor 1970 – 1989 în România, dar Sergiu va 

răzbate, va ajunge dascăl la Horezu, departe de casă după 

ce a fost şomer, deşi în acele vremuri şomajul nu figura ca 

statut social.  
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Cartea analizează semnificaţiile vieţii: impulsul 

unui telefon matinal, lungul drum al suferinţei pentru un 

provincial în capitala patriei, audienţele grele la mai marii 

vremii, şcoala armatei socialiste, planuri eşuate, vacanţe 

forţate, şomer comunist, durere, deziluzii, rătăcirea prin 

labirintul vremii… După anul 1989, viaţa lui Sergiu ia o 

altă turnură: intră în rând cu oamenii, are dreptul să-şi 

trăiască experienţele proprii, să călătorească, să cunoască 

oameni importanţi, să guste din libertatea permisă celor 

care îndrăznesc, să viziteze lumea liberă, să ajungă doctor 

în ştiinţele pe care le-a studiat o viaţă, să cunoască lumea. 

A fost călător pe Terra de la Horezu la Londra, în Austria, 

Elveţia, SUA, Slovacia, Islanda etc. A cunoscut oameni, a 

studiat, a predat, a scris, a format oameni, a realizat 

legături între oameni, a privit deschis destinul unui creştin 

în lumea modernă (conform unor principii teologice, ca de 

exemplu acela că există predestinare). 

Deşi notele de călătorie în lumea liberă sunt 

sumare şi exacte, totuşi Tiberiu Lăpădătoni a reuşit să 

prindă aspectele unice din viaţa oamenilor. În postfaţă a 

fixat finalul vieţii unor persoane care au fost puternice 

înainte de Revoluţia din Decembrie 1989, a ţinut să 

explice astfel legătura dintre voia lui Dumnezeu şi 

istorie…, iar literatura a permis realizarea naraţiunii… A 

descoperit şi redescoperit că românii refugiaţi în SUA 

aveau o cultură precară, munceau din greu, încercau să 

înţeleagă regulile credinţei, nu aveau timp să studieze, 

erau dornici să-şi amintească de România aceea simplă, 

eliberată de comunism, de prejudecăţi, de dictatura 

necunoaşterii… O profesoară lucra într-un bar de cartier, 

un alt român era şofer, un altul vindea tricouri pe faleză, 

un altul „predica” în bisericile evanghelice, altul era 

revoltat pe foamea românilor după dolari pentru strângerea 

de fonduri în vederea realizării unor proiecte religioase… 
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„Acolo urmară câteva vizite. În timpul uneia văzu la 

un tânăr care lucra în construcţii, în biblioteca acestuia, 

Enciclopedia Britanică în treizeci de volume. Sergiu o 

admiră şi se interesă de provenienţa acesteia. Tânărul îi 

spuse că a primit-o gratis de la cineva dar văzând pasiunea 

lui Sergiu pentru ea şi înţelegând că acesta din urmă este 

profesor de engleză, se hotărî rapid să i-o dea cadou. 

Sergiu nu mai putu de bucurie. În librăriile americane avea 

un preţ exorbitant. Se ridica până la 3600 de dolari.” 

În orice caz, Sergiu este un personaj surprinzător şi 

care are puterea de a aborda teme speciale pentru România 

precum lucrarea despre John Bunyan9, un personaj creştin 

mai puţin cunoscut în literatura din ţară. Acest lucru 

denotă că Sergiu Petrescu este şi un deschizător de 

drumuri în domenii academice.  

Iată concluzia acestei povestiri: „Anii au trecut şi 

Sergiu nu mai are douăzeci şi cinci de ani, ci şaizeci şi doi. 

Este la sfârşit de carieră. Dar nu se consideră bătrân. Încă 

mai doreşte să facă multe lucruri. Un nou program de 

                                                             
9 John Bunyan a fost un scriitor și predicator baptist-reformat englez.  (n. 28 

noiembrie 1628 - d. 31 august 1688). Opera: 1678 - 1679: Călătoria 

pelerinului ("The Pilgrim's Progress"); 1656: Câteva adevăruri evanghelice 

revelate ("Some Gospel Truths Opened"); 1658: Câteva suspine din iad ("A 

Few Sighs from Hell"); 1665: Sfârşitul lumii, Învierea şi Judecata de Apoi 

("The End of the World, The Resurrection of the Dead and Eternal 

Judgment"); 1665: Cetatea Sfântă sau Noul Ierusalim ("The Holy City or the 

New Jerusalem"); 1675: Slavaţi prin mântuire ("Saved by Grace"); 1678: 

Veniţi şi întâmpinaţi-L pe Isus Christos ("Come and Welcome to Jesus 

Christ"); 1679: Frica de Dumnezeu ("The Fear of God"); 1680: Viaţa şi 

moartea domnului Badman ("The Life and Death of Mr. Badman"); 1688: 

Lucrarea lui Christos ca avocat ("The Work of Jesus Christ as an Advocate"). 

Bibliografie: Danţiş, Gabriela - Scriitori străini, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică Bucureşti, 1981, Biserica Anglicană îl comemorează în fiecare 

an, în cadrul Festivalului Lesser, pe 30 august. Sursa: Wikipedia. 
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doctorat dacă va fi posibil, să tipărească o serie de cărţi, să 

mai scrie altele, să mai călătorească în alte ţări pe care nu 

le-a vizitat încă sau în altele unde a mai fost.”  

De fapt, avem în câteva fraze peisajul care se vede 

de pe culme, este ţara promisă şi pe care o priveşte 

flămând, face mereu aprecieri despre ce a fost, trage 

concluzii, lumea se află sub controlul lui Dumnezeu! Asta 

dă o perspectivă nouă povestirii. Mărturia eliberează 

personajul cărţii de legăturile care îl mai ţin de netimp… 

Stilul cărţii este unul abordabil, cu fraze simple, cu 

un fir călăuzitor clar, autorul este atent la viaţa 

personajului (şi a sa, implicit), caută să explice 

evenimente, oameni, stări, realizări, dar va rămâne dator 

cititorului cu o continuare mai elaborată, mai ales legată 

de perioada de la începutul vieţii.  

Au fost miracole care s-au petrecut, ele par a fi 

depăşite, dar lumea are nevoie de argumente spirituale 

pentru a înţelege lungul drum spre culmi… 

 

Septembrie, 2012 
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Un personaj complex: Dacian Muntean 

 

Dacian Muntean este un personaj complex, tânăr și 

plin de entuziasm, iubește istoria, legendele, personajele 

care pot marca un secol. Este, așa cum declară, 

psihopedagog, cu o licență în pedagogie socială și un 

master în educație integrată, formator și manager de 

proiect acreditat, fotograf și videograf cu expoziții în țară 

și străinătate, un om al comunicării, pregătit să lanseze 

mesaje către un public interesat de mituri.  

A lansat o entitate specială, SENS – Societatea de 

Educație Nonformală și Socială, şi s-a lansat în proiecte 

educative și culturale referitoare la Ţara Haţegului.  În 

același timp, a mai scris diverse materiale educative, 

politici și strategii, dezvoltând un plan pedagogic pentru 

instituțiile de ocrotire, eficient și simplu, intitulat Educația 

Trăită Atractiv. 

Cercetător dedicat, fotograf şi istoric amator a fost 

unul dintre coautori la scrierea volumului al III-lea al 

lucrării dedicate Județului Hunedoara, o monografie 

serioasă, și la realizarea albumului Ţara Haţegului – Unde 

Legendele Trăiesc.  

De reținut că în anul 2013 a publicat cartea 

Aventurile şi călătoriile Baronului Nopcsa, în anul 2015 a 

realizat primele două Legendarium-uri din România, un 

mod special de comunicare. Pasiunea pentru istoria și 

legendele Țării Hațegului l-au determinat să scrie și să 

publice cartea De la Poarta de Fier la Înalta Poartă: 10 

Legende Haţegane. 

Modul său de a privi cultura se deosebește de 

generațiile anterioare, este adeptul comunicării sintetice, 

expresive, cu impact la public. Și parcurge drumul cu 

pasiune și bucurie. Nu va fi scutit de erori, va trebui să 

aibă curajul de a le asuma ca parte integrantă a vieții 
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culturale. Nimeni nu este perfect, dar, cu siguranță, Dacian 

va fi capabil să-și gestioneze marile sale aventuri 

spirituale. 
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Un om  misterios: Baronul Nopcsa 

 

Dacian Muntean a avut curajul să abordeze viaţa 

Baronului Nopcsa, un personaj misterios din Ţara 

Haţegului. Tinereţea autorului a fost un argument pentru a 

intra într-o parabolă controversată, tinereţea i-a dat puterea 

de a cerceta, de a scrie, de a finaliza o monografie despre 

Faţă Neagră, după cum îl numeau unii cititori pe acest 

baron de Haţeg, mai exact de Săcel, o localitate aproape de 

Haţeg. 

Lucrarea este un proiect mai larg, susţinut financiar 

de Administraţia Fondului Cultural Naţional, ajutorul 

venind şi din partea Bibliotecii Judeţene „Ovid 

Densuşianu” Hunedoara-Deva, lucrarea fiind editată de 

SENS – Societatea de Educaţie Nonformală şi Socială în 

anul 2013, iar titlul este relevant: Aventurile şi călătoriile 

Baronului Nopcsa. 

Monografia este rezultatul unor cercetări efectuate 

în ţară şi străinătate, are un cuvânt înainte de Francisc 

Nopcea, ca exponent al familiei baronului, o prefaţă care 

introduce cititorul într-o poveste care se întinde în Europa 

în perioada de sfârşit de secol XIX şi începutul secolului al 

XX-lea, plină de dinamism, mister, tragedie, trădări, 

poezie… 

Sunt abordate aspecte legate de familie, domenii, 

copilăria şi adolescenţa lui Franz Nopcsa, călătoriile în 

Bosnia, Albania, Egipt, cărţile semnate de personaj, 

zbuciumul specific persoanelor care au trăit în acea 

perioadă, războiul, eterna rătăcire a societăţii… 

Lucrarea ne prezintă un erou de roman, Faţă 

Neagră, pasiunea celor cu situaţie socială şi materială bună 

pentru istorie, geografie, astronomie, mândria de a face 

parte dintr-un neam aparte, cu trecut şi cu merite în 

imperiu. La albanezi, baronul este considerat un erou, în 
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Austria sau Ungaria este privit ca un savant, în România 

este privit cu rezerve şi secvenţial, în funcţie de epocă, de 

interese, de patriotism… El a fost legat de Imperiul 

Austro-Ungar în mod evident, fiind exponentul acelei 

pături care făcea legea în acel areal, care ţinea în echilibru 

puterile centrifuge din imperiu, cu resurse proprii, cu 

demnitate, cu persuasiune. Chiar dacă era excentric, şi-a 

lăsat amprenta în paleobiologie, fiind descoperitorul 

dinozaurilor pitici din Ţara Haţegului, pasionat de 

fotografie, călător prin imperiu, vânător talentat, husar, 

membru al armatei care făcea imperiul, aventurierul care 

ar fi putut ajunge Regele Albaniei într-o perioadă 

tumultoasă, de schimbare de paradigmă pe continentul din 

care facem parte. Aventurierul a fost şi spion al 

imperiului, poziţie incomodă în istoria românilor, ca parte 

a imperiului, misterios până la limita decenţei, poet şi 

personaj care a primit o bătaie serioasă în Ţara Haţegului 

din partea ţăranilor români, hotărâţi să trăiască altfel…  

Baronul este, fireşte, incomod, el a spionat 

împotriva românilor în timpul Primului Război Mondial, 

putând fi tratat ca un inamic al Statului Român, agresiv şi 

abil ca orice aventurier. Este legat de Ţara Haţegului, la 

Săcel avea un castel, parte din acesta se mai poate 

identifica şi azi în localitate, este căzut în ruină, iar unele 

animale dispărute poartă numele său, are o stradă în 

Albania care îi poartă numele, iar unul dintre primii 

dinozauri descoperiţi la Săcel are numele Titanosaurus 

Dacus cu evidente rădăcini române.  

Cartea redă, parţial, şi istoria Castelului de la 

Săcel, monument cunoscut în zonă, apoi frământările 

persoanelor care au trăit în epoca dificilă a căderii unui 

imperiu, pe ruinele lui clădindu-se o altfel de Europă. 

Colecţia de fotografii a Baronului Nopcsa este 

impresionantă, acum ea demonstrează că realitatea care a 
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fost era una importantă, este lumea aşa cum exista acum 

100 de ani, o lumea uitată cumva, o lume misterioasă. 

În Biblioteca Naţională a Albaniei sunt jurnalele de 

călătorie ale personajului, peste 3000 de pagini, o arhivă a 

imperiului văzută din interior. Secretarul lui Nopcsa, 

Baiazid Doda, ar putea fi personaj de film, cum altădată 

baronul a fost personaj de roman… 

Cartea conţine pagini de jurnal aşa cum le-a ţinut 

enigmaticul aventurier, fotografii inedite, desene, 

blazoane, hărţi, schiţe geografice, palobiologice etc. Toate 

au menirea de a reinventa epoca. Jurnalul lui Nopcsa se 

citeşte cu pasiune, este exact, are nuanţe de istoric, de 

strateg al armatei unui imperiu, politician iscusit, scriitor 

riguros, poet de ocazie şi pasionat călător prin zone dificile 

sau grandioase, abil om de afaceri în zona diplomaţiei 

active şi aplicate, a folosit motocicleta, automobilul, căruţa 

trasă de cai, a călărit.  

Autorul cărţii, Dacian Muntean, urmează corect 

firul povestirii, completează aventura cu texte care fac 

legătura între oameni, întâmplări, zone, el caută să ne 

prezinte un script interesant despre un personaj reper într-o 

epocă tumultoasă. 

Monografia este preţioasă pentru că descrie 

mecanismele prin care imperiul îşi ţinea în hotare ţări 

diferite, este actuală într-o Europă care seamănă cu acest 

fel de structură, un imperiu mai sofisticat, dar tot imperiu. 

Popoarele sunt manipulate unele împotriva altora, religia 

este o metodă prin care sunt controlaţi oameni, demnitari, 

ţărani şi burghezi, cultura este partea din societate care 

face legătura între interese şi putere, rangul, moda celor 

care deţin funcţii publice, eticheta, cea care ţine la distanţă 

personaje incomode, banii – arma letală care face legea în 

locuri în care a dispărut autoritatea, împăratul – demnitarul 

cu ultima apostilă, glasul care colorează epoca. Iată, Franz 



Arhivele de la Hațeg 
 

   

 
152 

Nopcsa a fost catolic, iar religia a fost mecanismul prin 

care s-au manipulat mari mulţimi de oameni, biserica 

acceptând acest joc ca unul necesar, parafând legătura 

dintre stat şi biserică la nivel de imperiu, ca strategie de 

stat…  Nimic nou… Se pot descifra aceste strategii cu iz 

religios în „aventurile” sale din Albania, mai precis 

strategii puse la cale de imperiu… Dar omul a lăsat în 

urma sa lucruri solide, serioase, valabile şi astăzi. 

Din jurnalele baronului, veşti despre imperiu… 

„Ascultându-i pe ţăranii români, discutând între ei, am 

aflat despre curentul anti-maghiar din Banat, că era mai 

puternic decât în Transilvania şi că românii aşteptau 

izbucnirea războiului la sârbi, pentru a porni şi ei 

împotriva ungurilor” (p. 259); „Se mai întâmplă uneori să 

apară neînţelegeri între ciobani, de altfel calmi, iar atunci 

când se întâmplă, ei devin extrem de necumpăraţi şi 

violenţi, fiind capabili chiar de atrocităţi şi torturi din cele 

mai cumplite” (p. 261); „Din România, unde am fost 

aproape linşat, m-am întors şi cum voi fi din nou capabil 

de muncă, voi începe studiul la şarpele meu din 

Neocomian şi la ţestoasă. În prezent, rănile la cap mă 

obligă să stau mai tot timpul în pat” (p. 314); „Debutul 

meu la Londra l-am făcut la Royal Society, unde am 

demonstrat că nişte rămăşiţe de Hypsilophodon, descrise 

ca fiind frunte şi nas, erau de fapt părţi ale maxilarului 

inferior” (p. 91). 

Însă, Franz Nopcsa se sinucide. Iată parte din 

scrisoare: „Motivul sinuciderii mele este sistemul nervos, 

care se află la capăt. Motivul pentru care l-am ucis pe 

bunul prieten şi secretar al meu, domnul Baiazid Elmas 

Doda, în timpul somnului lui, fără ca el să aibă vreo 

bănuială a ceea ce se va întâmpla, a fost acela că nu am 

vrut să îl las în urmă bolnav, în mizerie şi sărăcie, pentru 

că ar fi suferit mult. Doresc să fiu incinerat” (p. 338). 



Arhivele de la Hațeg 
 

   

 
153 

Personajul reflectă starea imperiului, epuizarea… Toate 

imperiile îşi au vremea lor!  

Dacian Muntean notează în Prefaţă: „Am tradus 

sute de pagini din memorii, am descifrat notiţe de jurnal, 

am adaptat şi interpretat informaţiile, corelându-le cu 

contextul în care se petrece acţiunea, am găsit fotografii 

sau schiţe care ilustrau povestirea, le-am aranjat cursiv şi 

vi le oferim cu gândul că le veţi savura…” (p. 12). 

Denumirea Ţara Haţegului în vremea baronului 

Nopcsa, după părerea lingviştilor, provine din Hatzjaeger 

Land, o veche denumire pe filieră germană, ar însemna 

ţinutul de vânătoare (Hatz = vânătoare cu câini; Jaeger = 

vânător; Land = ţinut). Aşa susţine Dacian în cartea sa, 

însă mai sunt şi alte opinii. Badiu Iancu, în monografiile 

dedicate Haţegului, oferă şi alte variante. Consider că 

opiniile din aceste monografii sunt pertinente şi ar trebui 

să intre în atenţia celor care se preocupă de fenomenul 

Haţeg. 

Dacian Muntean condensează la pagina 33 din 

memorii viaţa lui Franz Nopcsa, dă reperele necesare, 

descoperim că de tânăr vorbea fluent germana, maghiara, 

româna, engleza, franceza, la 18 ani găseşte primele oase 

de dinozaur, la 36 de ani ar fi putut deveni Regele 

Albaniei, la 41 de ani este declarat inamic al Statului 

Român şi părăseşte localitatea Săcel, la 56 de ani se 

sinucide la Viena, refuzând degradarea… Energiile 

imperiului s-au epuizat, s-au epuizat şi personajele care au 

jucat pe scena istoriei o vreme.   

La Sânpetru, în Ţara Haţegului, sub umbra 

Castelului de la Săcel, se mai descoperă noi fosile de 

dinozaur, prin Munţii Retezat se mai aude ecoul lăsat de o 

armă de vânătoare în plină acţiune, când caprele sălbatice 

ating luna cu botul delicat şi umed…  

Noiembrie, 2013 
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Zece legende, zece motive pentru a iubi Ţara Haţegului 

 

 

Ţara Haţegului are istoria ei, are o geografie unică, 

miracolele plutesc peste muntele Retezat, legendele sunt 

gravate în memoria de piatră a vremurilor. Dacian 

Muntean şi Societatea de Educaţie Nonformală şi Socială 

(SENS) ne atrag într-un miraj fermecător prin legendele 

acestui ţinut exemplar. De la Poarta de Fier la Înalta 

Poartă: 10 Legende Haţegane, carte apărută la Deva: 

Editura SENS şi Dakian, 2015, este o lucrare care-şi 

propune în primul rând prezentarea Ţării Haţegului în 

dinamica vremurilor.  

Fantasticul şi miraculosul se împletesc într-o 

naraţiune agreabilă care pune în evidenţă secretele unor 

fapte trecute, ale unor oameni care nu s-au lăsat copleşiţi 

de vremuri, secretele din spatele istoriei reale. Sunt 

povestiri despre eroi, oameni simpli şi bătălii nemaivăzute, 

cheia pentru un viitor plin de frumuseţe.  

Panorama este atrăgătoare, de la bătălia crâncenă 

de la Tapae la interesanta legendă a lui Lupu vârcolacu, 

acţiunea se legă prin aventurile Domniţei Ileana de la 

Cetatea Colţ, la viaţa tumultoasă a familiei Kendeffy, apoi 

la povestea Domniţei Elisabeta de la Răchitova; originea 

lui Iancu de Hunedoara, la epopeea Domniţei Stela de la 

Răchitova; originea lui Mehmed Fatih. Legendele se 

derulează cu viaţa Domniţei Safira de la Prislop, la 

aventurile lui Faţă Neagră, erou de roman şi prezenţă 

activă în istoria controversată a zonei. Muntean Dacian ne 

provoacă prin legenda strigoanei Ciciroanie sau a lupului 

vârcolac şi ne atrage în zona folclorului mistic. 

Autorul a fost şi este pasionat de Ţara Haţegului ca 

land miraculos, din mai multe puncte de vedere: istoric, 

etnografic, cultural, educaţional. Prima experienţă a fost 
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cu o carte dinamică: Aventurile şi călătoriile Baronului 

Nopcsa, personalitate controversată, spion al fostului 

Imperiu Austro-Maghiar, aventurier, paleontolog, poet, 

personaj incomod în istorii complicate, baron din Ţara 

Haţegului. Pentru Dacian pasiunea a fost şi este regulă. A 

edificat în anii 2014-2015, împreună cu alţi pasionaţi, un 

Legendarium, o „Casă a Legendelor” despre această zonă 

(adresa pe Internet: http://www.hategului.ro/).  

Cartea de faţă se adresează oamenilor maturi, 

adolescenţilor şi copiilor. În abordarea legendelor autorul 

porneşte de la sursa istorică reală, urmează legenda 

propriu-zisă, povestea scrisă cu multă pasiune, apoi 

efectele în vremuri diferite, interpretările lingvistice. 

Dacian recunoaşte şi trimite la sursele academice ale 

legendelor, îi numeşte pe istoricii şi scriitorii care s-au 

preocupat de zonă: Octavian Floca, Gligor Haşa, Dumitru 

Almaş, Gheorghe Şincai, Iulian Marţian, Dorin Petresc, 

pomeneşte sursele vechi provenind de la Dio Cassius şi 

alte trimiteri interesante. 

Iată cum povesteşte Dacian Muntean: „Lupta 

fusese feroce şi se dădu în faţa palisadelor care închideau 

Mamuca – Poarta Fierului. Mulţi, prea mulţi căzură. 

Tânărul rege Decebal făcea ravagii printre romani, căutând 

pe general, dar acesta, prevăzător, rămase pe o înălţime 

pentru a putea dirija tactic armata” (Legenda bătăliei de la 

Tapae, p. 12). 

Când analizează faptele trecute iluminate de 

povestea ca poveste, Dacian îşi cheamă cititorul într-o 

zonă a întâmplărilor reale care se ţes în istoria locului: „La 

1661, cronicarul turc, Evlia Celebi, spunea despre Cetatea 

Colţ că era o construcţie solidă, ridicată pe o stâncă înaltă, 

cu cinci colţuri şi unsprezece turnuri? Tot în cronica 

turcească se menţionau bogăţia în peşti a zonei, apele bune 

din apropierea cetăţii şi, nu în ultimul rând, femeile 



Arhivele de la Hațeg 
 

   

 
156 

frumoase” (Legenda Domniţei Ileana din Cetatea de Colţ, 

p. 31). 

Despre Iancu de Hunedoara, personaj autentic al 

istoriei românilor, reţinem: „Ca orice tânăr de viţă nobilă, 

Iancu plecă în curând prin Europa să înveţe meseria 

armelor, pornind pe jos şi ridicându-se încet, alături de 

fratele său mai mic, Ioan. A servit, ca şi căpitan de 

mercenari, nume celebre ale vremii, din Serbia, Dalmaţia 

şi Italia, iar când, după o vreme, a ajuns în faţa regelui 

Sigismund, a îngenunchiat, a plecat şi capul şi a ridicat 

pumnul strâns, pe care se vedea inelul cu rubin roşu” 

(Legenda Domniţei Elisabeta de la Răchitova: Originea 

lui Iancu de Hunedoara, p. 49). 

Despre râurile din Ţara Haţegului, Dacian Muntean 

notează atent: „Numele râului Strei, repetat, oferă expresia 

fonetică a numelui Istre? Multe denumiri de râuri, din 

zonele locuite în antichitate de populaţii dacice sau 

înrudite cu acestea, conţin particula „istri/istra” <<Bistra, 

Bistriţa, Bistrica, Bistricioara, Bistreţ, etc.>>. Dacă 

reinterpretăm scrierile lui Vergiliu, care relata că dacii ar fi 

băut, înainte de lupte, apă din Istru şi ne imaginăm că era 

imposibil ca fiecare trib să călătorească, înainte de bătălii, 

cale de sute de kilometri până la Dunăre, este absolut 

firesc să constatăm că dacii aveau râuri sfinte...” (Legenda 

comorii din albia Streiului, p. 90). 

Autorul are convingeri ferme când se apropie de 

râurile din Ţara Haţegului, fantezia se modelează printr-un 

raţionament adecvat, miracolul are rigoarea lui, zeii ating 

locurile şi le schimbă puterea. 

Personajele de poveste sunt descrise cu pasiune, 

Muntean pare să le aibă în faţa ochilor, se mişcă agil în 

istorie şi-n romanele scriitorilor vremii: „Se spunea despre 

Faţă Neagră că era un tânăr foarte abil, de viţă nobilă, 

foarte frumos şi cu trecere la femei, puternic şi îndrăzneţ, 
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care se masca şi jefuia caleştile nobililor, furând bijuteriile 

doamnelor şi arginţii domnilor” (Legenda lui Faţă 

Neagră, p. 91).  Imediat se fac legături cu romanul 

Sărmanii bogaţi scris de Jókai Mór, un important 

romancier maghiar. Apoi sunt conexiuni cu eroul de film 

Zorro sau cu nobilul californian Don Diego Vega, un 

justiţiar care purta la fel o mască neagră. Lumea 

legendelor este mică, se formează o adevărată reţea de 

socializare spectaculoasă în mintea cititorului. 

Zece legende, zece motive pentru a admira Ţara 

Haţegului, pentru a te îndrăgosti de un ţinut mirific. La 

început, Dacian are câteva gânduri despre legendele pe 

care le-a compus: există un model simplu de conservare a 

memoriei. Promovarea turistică a zonei se poate face şi 

prin povestiri, zona oferă subiecte atractive, costurile sunt 

minime, pasiunea maximă. Totul presupune viziune, 

determinare, un obiectiv precis, perseverenţă. Ţara 

Haţegului nu este singura zonă miraculoasă, totul depinde 

de oameni pasionaţi. 

Legendele conduc spre concluzii surprinzătoare: 

„...toate informaţiile documentare europene şi otomane, 

precum şi cele transmise pe calea tradiţiilor populare, 

corelate, indică faptul că a existat o legătură directă de 

rudenie între Sultanul Mehmed II Fatih şi Iancu de 

Hunedoara” (Legenda Domniţei Stela de la Răchitova: 

Originea lui Mehmed Fatih, p. 66).  

Cu alte cuvinte, legendele modelează istoria 

indirect şi pun presiune pe mediul academic pentru a afla 

adevărul istoric până la limita în care personajele capătă o 

identitate reală, cad măştile şi eroii se mişcă aievea... prin 

Ţara Haţegului. 

 

Noiembrie, 2015    
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Un poet original: Daniel Pişcu 

 

 

Daniel Pişcu este profund legat de Ţara Haţegului. 

A stat relativ puţin în Haţeg, pe vremea adolescenţei cu 

adrenalină, a absolvit liceul în acest loc minunat. A fost un 

licean nonconformist, îi plăcea poezia bună, citea mult, 

avea mereu argumente. Viaţa l-a purtat spre alte locuri, în 

momentul în care scriu aceste note literare, locuieşte în 

Braşov împreună cu familia, este bunic şi scrie o poezie 

dinamică specifică unui scriitor tânăr. S-a născut în 20 

iunie 1954 în Lupeni, judeţul Hunedoara, critica solidă îl 

consideră membru de drept al generaţiei optzeci, după 

criteriile cunoscute şi majoritar acceptate. Este un punct de 

reper şi un argument să vedem în Daniel un poet şi 

romancier serios, cu un bun creion critic şi cu idei de prim 

plan.  

Numele şi opera sa au fost argumente solide să 

apară în reviste de ţinută: „România literară”, „Timpul”, 

„Interval”, „Convorbiri literare”, „Vatra”, „Bucovina 

literară”, „Euphorion”, „Poesis”, „Contrapunct”, „Familia” 

etc. Despre el au scris personalităţi de ţinută ale literaturii 

române: Eugen Simion, Horea Gârbea, Ioan Holban, Ion 

Rotaru, Ioan Bogdan Lefter, Marian Popa etc. Este o listă 

mai lungă şi care trădează poziţia importantă pe care o 

deţine în lumea literară.  

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România 

din anul 1994, a fost membru activ al Cenaclului de Luni 

condus la vremea potrivită, înainte de 1989 de o 

personalitate puternică a lumii literare, Nicolae 

Manolescu. Premiile sale demonstrează că a scris cu multă 

putere o literatură bună, de ţinută: 

 - 1996 - premiul Uniunii Scriitorilor din România - 

Filiala Braşov, pentru volumul Scrisorile de acasă;  
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- 1996 - premiul Uniunii Scriitorilor din România la 

Festivalul de poezie “George Coșbuc “, Bistrița Năsăud;  

- 1998 - premiul ASPRO pentru experiment, pentru 

volumul Titlul poemului este aforism; 

-  1997 - 2003 - premiul revistei on-line Tiuk!, pentru 

volumul de poeme Game, 2002 și pentru romanul Cel mai 

mare roman al tuturor timpurilor, 2002 etc. 

Cărţile sale sunt relativ numeroase, marchează un 

reper în evoluţia proprie şi reprezintă momente de 

referinţă în viaţa literară. Titlurile atrag atenţia şi dau 

semnele unui scriitor original. Debutul a fost cu un volum 

de poeme Aide-mémoire, Ed. Litera, Bucureşti, 1989. Au 

urmat alte cărţi importante: Scrisorile de acasă, poeme, 

Ed. Vlasie, Piteşti, 1995; Titlul poemului este aforism, 

poeme, Ed. Axa, Botoşani, 1997; Mă chemau păsările, 

roman, Ed. Augusta, Timişoara, 2000; Game, poeme, Ed. 

Aula, Braşov, 2002; Cel mai mare roman al tuturor 

timpurilor, Ed. Aula, Brașov, 2002: A venit un iepuraș 

(Azi Isus a înviat), Ed. Augusta, Timișoara, 2003, carte 

pentru copii; Jucătorul de cărţi, poeme, Ed. Vinea, 

București, 2006; Puţină adrenalină, poeme, Ed. Tracus 

Arte, București, 2009: Piaţa Sfatului/ La-mele, eseuri, Ed. 

Ideea Europeană, Bucureşti, 2011: Poemul Nokia, poeme, 

Ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2013 etc. 

Probabil are în plan şi în manuscrise mai multe 

cărţi. Nu genul literar este important la Daniel Pişcu, ci 

mesajul, dinamismul, viaţa privită în ochi, noutatea 

expresiei, mesajul cu adrenalină, cum se exprimă chiar 

poetul. Este remarcat în mai multe antologii, studii de 

istorie literară, cronici, dicţionare. 

Călătoriile sunt momente de detaşare, de regăsire a 

unor noi timpuri şi spaţii în care descoperă libertatea, 

frumuseţea, primeşte energii speciale. Realitatea brută este 

un motiv de inspiraţie pentru Daniel Pişcu, în timp ce scrie 
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descoperă un lucru esenţial, fiecare cuvânt are un loc al 

său în sistemul operei, deschide noi orizonturi şi glisează 

spre teme importante. Daniel Pişcu nu trişează în ce scrie 

şi face. Are puterea de a rămâne în limitele jocului şi 

umorului pe care le întreţine cu pasiune. Sinceritatea are 

un mister ludic şi se poate simţi la el cu marile 

experimente literare radiază substanţă operelor sale. De 

asemenea se simte în spatele cortinei că poetul îşi pune 

întrebări pertinente: menirea scriitorului, raportul său cu 

familia, cu sine, cu literatura din care face parte, este în 

căutare de noi planuri. 

Daniel Pişcu este coleg de generaţie literară cu 

Mircea Cărtărescu, Traian T. Coşovei, Ion Stratan, Radu 

Călin Cristea, Călin Vlasie şi Florin Iaru, Alexandru 

Muşina, Bogdan Ghiu etc.   

Distanţa ne-a cam limitat prietenia, dar cărţile      

ne-au prins în mirajul lor, e atent cu mine, îmi dă sfaturi cu 

multă grijă, are timp pentru studiul fenomenului literar. Îl 

ascult şi înţeleg că Dumnezeu a fost generos cu noi, Ţara 

Haţegului ne-a furnizat destule elemente să credem că 

putem scrie cea mai mare carte din toate timpurile. Chiar 

dacă este doar un deziderat de adolescenţi, suntem 

conştienţi că scriem fiecare la Marea Carte, unică, şi că 

mesajul vine din Ţara Haţegului.    

Despre Cenaclul de Luni putem reţine câteva date: 

A fost un eveniment în data de 4 martie 1977, la ora 21:22, 

în urma unui cutremur năucitor care a durat aproape un 

minut, a făcut victime şi pagube mari. Cu o seară înainte, 

mai mulţi studenţi de la filologie şi filozofie, dar şi de la 

politehnica sau construcţii, s-au strâns ca să-şi citească 

texte literare pe care le purtau cu ei, să asculte pe ale 

altora, să discute, să critice şi să decidă daca era cazul ca 

eroii sa continue sau să abandoneze creaţia. Un moment de 

fractură în viaţa acelor tineri. Împreună cu ei s-a aflat şi 
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Nicolae Manolescu (azi preşedinte USR), critic literar, 

profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din 

Bucureşti, personalitate complexă a vieţii literare. Doi 

dintre tinerii care au citit în seara de 3 martie 1977 au fost 

Călin Vlasie şi Vasile Poenaru. Grupul şi întâlnirile care 

au urmat după acel moment au intrat în istoria literară cu 

numele de Cenaclul de Luni. Sala în care s-a petrecut 

evenimentul n-a mai durat decât o zi, adică până la 

cutremur, când studentul Călin Vlasie, visând la gloria 

literară, se afla în tren. Inspirată a fost ideea lui Radu 

Călin Cristea, student atunci, de a-l atrage şi convinge pe 

profesorul Manolescu să țină cenaclul joia, şi nu vinerea. 

Criticul care a încurajat tinerii să îndrăznească să scrie 

liber, să-şi caute identitatea dincolo de formulele şi ritualul 

vremii, să-şi facă un loc în desertul livrat de cultura 

oficială a momentului. Cenaclul de Luni s-a format în 

timp, şase ani de şedinţe, ţinute în diferite locuri, inclusiv 

la Clubul CFR, de pe Calea Griviţei. S-a consolidat 

generaţia 80, în care au stat împreună tinere speranțe, 

ulterior confirmate, cu personalităţi diferite. Enumerăm: 

Doru Mareş (secretar al Cenaclului şi iniţiator al lui, 

împreuna cu Radu Calin Cristea), Mircea Cărtărescu, 

Florin Iaru, Ioan Groşan, Traian T. Coşovei, Alexandru 

Muşina, Ioan Bogdan Lefter, Augustin Fraţilă, Călin 

Vlasie, Radu Sergiu Ruba, Marius Oprea, Daniel Pişcu, 

Ion Stratan, Mariana Marin, Mircea Nedelciu, Gheorghe 

Crăciun, Dan Goanţa, Ioan Lăcusta, Radu G. Ţeposu etc. 

Cărţile lor au rămas în Bibliotecă pe raftul de onoare al 

literaturii române.  

Cărţile lor au schimbat lumea literară şi au marcat 

oamenii. „Lunediştii” au jucat un rol în istoria literaturii 

române şi în cultură în general. A fost o şansă de a se 

coagula o importantă generaţie de scriitori. Era dificil 

debutul în presa culturală, iarşi în volum devenise din ce 
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în ce mai greu în anii ’77. A biruit talentul puternic şi 

original al acestor scriitori în formare care citeau în 

cenaclu şi spiritul critic, dinamic, ludic, pe care-l aveau 

toţi, au demarat discuţii libere de ţinută. S-a făcut 

literatură în sensul bun al termenului, a participa la 

Cenaclu însemna a discuta, a accepta şi a înţelege, a 

permite unitatea în diversitate liber consimţită. Era un loc 

public de dialog activ, animat de creatori care doreau o 

nouă literatură. Fiecare era liber să-şi exprime propria 

teorie literară, să fie de acord cu una şi să critice o alta. 

Oamenii zilei, politicienii de profesie, interesaţi şi 

dogmatici, se ţineau aproape de „lunedişti”, se înţelege de 

ce… Au fost adunări cu 70-80 de participanţi, cu 

omniprezenta anecdotă, cu întâmplări relevante pentru 

istoria personală a tinerilor artişti, pentru istoria literară şi 

istoria mentalităţilor spirituale. Au fost lecturi, au fost 

discuţii de neuitat cu bune şi rele, cu ţintă şi de plăcere. Au 

apărut chipuri, idei, versuri, întâlniri, paradigme, petreceri, 

drumuri cu navetă, provinciali aspiranţi la glorie, ducând 

cu ei veşnicia care era pregătită să treacă bulevardul… 

Cenaclul de luni, adică… Daniel Pişcu se remarcă, 

iată, ca un scriitor important, original şi atent cu vremurile 

pe care le trăieşte.  
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Dictatura realismului absolut la Daniel Pişcu 

 

 

Un vis, un gând, poate obsesie la Daniel Pişcu10 în 

anii studenţiei. Prin romanul său de frontieră, Daniel Pişcu 

ne propune Cel mai mare roman al tuturor timpurilor11. E 

titlu, dar e şi speranţă, e un ţel şi rezistenţă, totodată…  

Romanul a fost scris în anii studenţiei, înainte de 

1989, autorul a fost student la Litere, a studiat literatura 

română, literatura universală, a studiat viaţa ca un salt spre 

altceva, i-a studiat pe colegii care aveau potenţialul să 

modeleze literatura română, s-a studiat pe sine. Era vreme 

cunoaşterii…  

Firul roşu din roman e unul simplu: autorul 

povesteşte în amănunt, fără a pune la bătaie fantezia în 

                                                             
10 Daniel Pişcu, n. 1954, poet român, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, Braşov, a absolvit Facultatea de Limba şi literatura română, secţia 
română – franceză, în cadrul Universităţii din Bucureşti, între anii1975 – 
1979. Autor al cărţilor: debut în volumul de poeme Aide-mémoire, Ed. Litera, 
Bucureşti, 1989; Scrisorile de acasă, poeme, Ed. Vlasie, Piteşti, 1995; Titlul 
poemului este aforism, poeme, Ed. Axa, Botoşani, 1997; Mă chemau păsările, 
roman, Ed. Augusta, Timişoara, 2000; Game, poeme, Ed. Aula, Braşov, 2002; 

Cel mai mare roman al tuturor timpurilor, Ed. Aula, Braşov, 2002; A venit un 
iepuraş (Azi Isus a înviat), Ed. Augusta, Timişoara, 2003, carte pentru copii; 
"Jucătorul de cărţi", poeme, Ed. Vinea, Bucureşti, 2006. A debutat în revista 
Amfiteatru în  anul 1978 .A fost membru al "Cenaclului de luni" (1977-1983). 
A debutat în volum în anul 1989, cu "Aide-memoire", Ed. Litera, Bucureşti. 
Colaborează cu poezie, proză, eseuri și articole de critică literară în reviste 
literare: România literară, Timpul, Interval, Convorbiri literare, Vatra, 
Bucovina literară, Euphorion, Poesis, Contrapunct, Familia etc.  
11 Daniel Pişcu, Cel mai mare roman al tuturor timpurilor, Editura „Aula”, 

Braşov, 2002, colecţia „Frontiera”, coordonată de Alexandru Muşina. A 

absolvit liceul teoretic la Haţeg în anul 1973, coleg cu scriitorul Constantin 

Stancu. Ţinând la realismul romanului său, Daniel Pişcu a făcut menţiuni 

despre colegii de liceu de la Haţeg.   
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mod explicit, viaţa din acea vreme a studentului care speră 

să devină persoană emblemă a societăţii.  

Scrierea romanului s-a făcut zilnic între cursuri, 

studiu, iubire, coadă la cantina studenţească, călătorii cu 

autovehiculul de transport public, cu stresul fiecărui 

examen, cu năzuinţa de a sparge limitele impuse de sistem 

persoanelor care doreau să pună un semn vremurilor în 

care s-au trezit trăind.  

Titlul e unul sfidător la adresa sistemului social din 

acea vreme: romancierul nu avea liber de la partid să scrie 

un astfel de roman. Curajul studentului era unul atipic, 

declara în public faptul că lucrează la un astfel de roman. 

Profesorii aveau reacţii timide, colegii îşi scriau operele, 

transpirau la examene şi vorbeau ironic la adresa operelor 

capitale ale literaturii. Ei erau chemaţi de focul generaţiei 

lor să redescopere limitele literaturii, era o chemare 

invizibilă, dar evidentă. Deşi condiţiile materiale şi 

administrative erau de obşte pentru studentul român în 

acea vreme, argumentele teoretice erau evidente: se studia 

cu seriozitate opera marilor scriitori universali, cărţile 

autorilor români, poeţii erau cunoscuţi din revistele literare 

şi din viaţa boemă pe care o trăiau. Viaţa boemă era 

emblema rezistenţei la munca forţată din acea vreme… 

Daniel Pişcu a crezut în demersul său, a făcut 

aplicaţia cu talent, tenacitate, inconştienţă. El rezista prin 

scris. S-a format ca om scriind. A depăşit barierele impuse 

de regimul comunist. A legat prin acţiunea sa literatura 

bună a timpurilor care au fost înainte de generaţia sa, de 

literatura bună a celor inspiraţi şi, uneori, geniali.  

Boema este simbolizată prin pofta de fumat. Trupul 

este biciuit de senzaţia savurării unei ţigări, studentul 

român pare a spune: „Dau Premiul Nobel pentru o ţigară”! 

Agresiunea asupra simţurilor este un surogat la agresiune 

propagandei comuniste din acea vreme, aceasta din urmă 
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era o agresiune asupra persoanei. Daniel Pişcu pare 

indiferent la aspectul social, se concentrează pe viaţa sa, 

fără prea multe comentarii, dar asta spune totul: rezist prin 

artă! Prin inteligenţă era sfidată organizarea socială bazată 

pe directive, plan, muncă patriotică, angajamente… 

Inteligenţa nu părea a face parte din grupa „materiilor 

prime” în acea perioadă socială din România…  

Romanul are calitatea de a prezenta un film realist 

al vremurilor care au fost în ţară. Aduce în prim-plan 

personalităţi ale literaturii române actuale care atunci erau 

onorabili studenţi cerşind o cartelă la cantina studenţilor, 

vânând o ţigară, organizând o întâlnire cu o prietenă, 

boemi într-un bar de zi cu oferta limitată, prezenţi la 

examenele de an, absolvind facultatea cu note mari. Erau 

marii nebuni ai literaturii: ei puteau să scrie cele mai mari 

opere cu uşurinţă şi detentă: „Toate personajele trebuie să 

le reliefez bine. Fiecare cu caracterul său: Al. M.: savant, 

boem; R.B: bun lingvist, uneori vulgar, bonom de multe 

ori; I.S.: inteligent, spiritual; R.I.: dă rar pe acasă, dar e 

băiat bun. Poate îl bag pe Cherciu cu obsesia lui pentru 

„igienă” şi dorinţa sa de a dormi la timp… Păcat că ideea 

de a scrie această „schiţă” mi-a venit doar acum, spre 

sesiune, şi nu prea am timp s-o fac cât mai reală. Să nu uit 

discuţiile de la masă (pariul cu Iulică, că voi agăţa o fată… 

în cantină) etc.”    

Sunt personaje care trăiesc live, sunt online cu 

epoca lor şi cu ei însăşi, fac efortul de a ieşi din timpul lor 

gri şi a marca istoria literară, conştienţi sau nu: Ion 

Stratan, Alexandru Muşina, Romulus Bucur, Florin Iaru, 

Radu Călin Cristea12…   

                                                             
12 „Mă sprijin de bustul lui Eminescu. Îmi zic în gând: „Ajuta-mă, Eminescule, 

ca, dacă nu o să pot scrie o poezie bună despre tot ceea ce văd eu aici, să scriu 
măcar o schiţă, o nuvelă și memoria să nu-mi joace feste în lipsa unui aparat 
„memorial minune". De trei ori mă rog în gând în acest fel la Eminescu al 
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Sunt creionaţi profesori de excepţie de la facultate, 

se reţin până şi numerele de autobuz, de tramvai sau mici 

reclame mai puţin prezente în viaţa capitalei în anii 

şaptezeci-optzeci. Bucureştiul nu avea nevoie de reclame 

atunci… De remarcat dialogul dintre personajele ireal de 

reale, active şi stresate, inteligente şi talentate, avide de 

cultură şi de vicii necesare sau închipuite, apoi enumerarea 

unor opere literare de excepţie sau a unor mari scriitori, 

acestea fac din roman un script (film) care şi-a depăşit 

epoca, lumea seamănă mai mult cu studenţii de la 

literatură decât cu viaţa de zi cu zi din acea vreme. Pişcu o 

ştia, a acceptat aventura. Este chiar el personaj, un 

personaj care scrie un roman în care poate include pe 

oricine, e dictatura democraţiei absolute la care numai un 

poet ar fi putut visa. 

„Eu: Nu mi-e frică de examene pentru că am 

idealul romanului meu. 

Stratan: Eu îţi scriu postfaţa. 

Eu: Nu mai ai ce scrie pentru că voi fi şi critic… 

Stratan: Şi autocritic…”  

Dialogurile dintre studenţi demonstrează 

potenţialul acestora în faţa viitorului sau efortul de a căuta 

formula potrivită pentru operele lor aflate în proiect 

permanent, ştiau că pot fi scriitori, dar nu aveau tot timpul 

la dispoziţie, sistemul era potrivnic, cenzura era pe faţă, 

toată lumea ştia... 

„D.: Zi-i, zi-i, Sandule, eu notez totul. 

Al-M.: Tu vrei să spui tot la Agie!... 

D.: La Agenţie, la Agigea, agea miilor… 

Al. M.: Taci odată! Taci odată! 

                                                                                                                        
cărui chip încurajator e sculptat pe un soclu, în spatele meu, tangent la el. 

Trece domnul Nicolae Manolescu, în costumul lui kaki. Îmi place costumul. 
Îmi place și omul, deşi nu-l cunosc încă decât de la TV. Dar îmi amintesc că 
alaltăieri i-am dat bună ziua și mi-a răspuns”. 
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D.: Zi, Sandule, zi, eu notez totul. 

I.S.: (după ce spune ceva în stilul-i caracteristic, pe care 

nu l-am reţinut, relativ la metoda mea, a lui D): Închideţi 

lumina! 

R.I.: Lăsaţi băiatul în pace să scrie. Aşa se face 

literatură…” 

De remarcat acea replică: închideţi lumina! Replică 

aproape de realitatea imediată. Înainte de anul 1989, în 

România, se închidea… pe bune! Acum această replică ar 

trece neobservată, atunci te costa chiar facultatea… 

Daniel Pişcu scrie frust, nu adaugă la script fapte 

sau vorbe care nu s-au spus, pare a fi de un realism dus la 

extrem, e un stil exemplar care demonstrează că este un 

original până la capăt, dar simte marea temă a vieţii, pune 

urechea la pulsul epocii, priveşte spre timpul care va veni. 

Acest lucru se sesizează din cuvinte, din replici, din boli, 

din foamea cea de toate zilele care a dat un impuls 

extraordinar multor studenţi.  

A fost altceva, era o afacere privată într-o lume 

care nega afacerea. Detaliul merge până la limită: 

manuscrisul romanului a fost dactilografiat în 9 august 

1997, în bucătărie, ora 18,00, Braşov, în apartamentul său 

de profesor de la etaj, semn că studentul a reuşit să treacă 

marele test al vieţii, dar nu a renunţat la filmul necesar 

într-o lume în mişcare, pregătită mereu să citească cel mai 

mare roman al tuturor timpurilor. Sau să-l refuze sau să-l 

cenzureze… 

 

Noiembrie, 2012 
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Geamantanul cu privire 

 

 

Daniel Pişcu este membru al Uniunii Scriitorilor 

din România din anul 1994, dar iubeşte poezia din 

adolescenţă, s-a legat de starea specială a cunoaşterii prin 

poem. A debutat editorial cu volumul Aide-mémoire 

(Editura Litera, Bucureşti 1989). 

Călătoria sa literară a continuat, lăsând literaturii 

câteva cărţi de esenţă, postmoderniste, îmbogăţind cititorii 

cu drogul perfect: realitatea. Scriitorul face parte din 

cercul special al Cenaclului de luni, este coleg de suferinţă 

cu importanţi scriitori ai generaţiei 80, cum o defineşte 

istoria literară. 

Prin volumul de versuri Puţină adrenalină, apărut 

la Editura Tracus Arte, Bucureşti, în anul 2009, Daniel 

Pişcu abordează istoria unor călătorii în Europa: Spania, 

Portugalia, Andorra, Elada (nu Grecia!), Nisipurile de aur. 

Călătorii diferite, carte unitară. Este evadarea în real, în 

dinamismul zilei, în aerul ei cu diamante, în duritatea 

realului modelat de cultura evidentă a locurilor vizitate şi 

de cultura interioară a călătorului.  

Daniel Pişcu este călătorul perfect în realitatea de 

aur, realitatea care se va face nisip în clepsidra poemelor 

sale. Călătoriile sale nu sunt iniţiatice, călătoriile acestui 

poet special sunt în miezul evenimentelor, el caută să 

acceseze mişcarea lăuntrică a lumii, pipăie teoria 

relativităţii din poemul său în mişcare, e ameţit de energia 

locurilor, de fenomenul „dincolo de graniţe”.  

Ieşirea din templul lecturii, din Templul pe care şi-l 

edifică artistul, îi dă beţia necesară să se lase legănat de 

culori, sunete, mişcare, iniţiative lirice, de peisajul 

flămând care muşcă din memoria lumii, de nume noi, de 

obiceiuri, verbe... Dacă în privinţa Spaniei sau a 
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Portugaliei, poemele au titlu, sunt definite de la început, în 

Elada, ca sursă de inspiraţie pentru poet, poemele sunt 

cifre în căutarea eternităţii, iar Nisipurile de aur picură 

adrenalină peste adrenalină. Suntem în geografia unui 

sentiment. 

Călătoriile sunt motive pentru atingerea inimii, 

fiinţa se pliază sub hotarul peisajului, pământul are 

dinamismul care pune clipa pe orbită, misterul vine din 

mesaj: este o stare naturală sau este o stare artificială 

călătoria peste limite? Călătorii care lasă amintiri 

surprinzătoare: un bătrân în căutarea altui loc, copii care 

deschid catedrala cu prezenţa lor, regăsirea mării ca reper 

fix al călătoriei, limitele rămân limite, mici amănunte care 

dau sens zilei: ghemotoace de hârtie, Palatul Regal cu 

camere nesfârşite ca o simfonie a culorilor prizoniere, ori 

ochelarii. Iată un poem semnificativ, percutant, doza de 

adrenalină îşi face efectul: „Port un tricou/ cu portretul lui 

Dali/ Ochelarii mei/ peste ochii lui” (Ochelarii mei). 

Violenţa peisajului în drum spre Elada este o temă 

penetrantă, Balkanii sunt o istorie tumultuoasă, case 

netencuite pentru ca oamenii să nu-şi plătească impozitele, 

ele nu erau încă recepţionate, oamenii aveau un fel ciudat 

de a intra în ritual: semnalizează prezenţa autorităţilor, 

nimic nu scapă cetăţeanului în această lume. Ore de 

călătorie, la final - aşternutul curat, câteva cuvinte, odihna 

ca o sărbătoare.  

Daniel Pişcu descrie călătoria cu bucuria unui copil 

în căutarea miracolului, nu uită să pună semne de carte la 

vreun peisaj, sonoritatea cuvintelor greceşti şi adrenalina 

de serviciu: cum am îmblânzit un grec… Peisajul are 

energie: un câine prietenos în căutarea stăpânului, un poet 

în căutarea patriei sale. 

Poemele bântuite de realitatea imediată au sclipiri 

care vin din istorie, din literatură, din vorbele zise din 
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suflet: „Drumul de aur”, râul Edessa, Macedonia, 

Alexandru cel Mare, Sfânta Treime, Agios Nicolaios, 

podeaua de sticlă a terasei, mormântul regelui, câini 

vagabonzi… 

Jocul de-a călătoria la Daniel Pişcu este unul al 

cuvintelor care se muşcă de coadă: „Era un conifer/ la 

Edessa/ şi coniferul avea trei conuri/ unul:/ conul 

Dumitrache/ al doilea/ era de soi feminin/ coana Miţa/     

şi-al treilea:/ conul Leonida/ şi nu trecea/ nicio reacţiune/ 

nicio bicicletă pe stradă/ cei doi coni/ îi luaseră o pizza/ 

coanei Miţa/ de vie/ ce era/ şi asta/ le era viţa./ Sută la 

mie” (Elada IV). 

Călătoria devine interesantă prin dinamitarea 

memoriei: „… şi cerul nesfârşit/ aerul plăcut/ ce te îmbiau/ 

să bei ambrozia şi alte/ băuturi zeieşti/ şi ne gândeam/ la 

Kazantzakis/ Kavafis/ Ludemis/ Ritsos/ Elytis/ oare 

aceştia erau/ urmaşii lui Homer/ ce vedea-n cer/ a lui, lui 

Odiseu?” (Elada IX). 

La sfârşitul călătoriei, poetul îşi ia rămas bun de la 

Elada ca de la o persoană, o prezenţă care i-a ars auzul, 

ochii, memoria, energiile, gândurile… Nisipurile de aur 

aduc adrenalina în plin plan, drumurile care se împiedică 

în semne de circulaţie, apoi nisipul fin al plajei, valurile 

care modelează fiinţa, înotul în apa caldă, jocul în piaţa 

staţiunii, nimicuri ad-hoc, kitschul în toată splendoarea, 

ritmul luminilor şi al jocului, muzică orientală, cadâne, 

marea agitată, rezervaţia nudiştilor, adrenalina curată pe 

traseul ATV-urilor.  

Jocurile sunt „joacă” la Daniel Pişcu, viaţa intră 

prin piele, iese prin cuvinte, sănătatea intră sportiv în fiinţă 

la Nisipurile de aur, muzicanţii ambulanţi formează un 

popor al lor, viori, acordeoane, saxofon, un poliţist certat 

cu nevasta, călătorie în jurul unei idei. Daniel Pişcu nu 
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este stăpânul jocului, el este stăpânit de joc şi aceasta îi 

face plăcere, „pipăie” adrenalina… 

La Balcic poetul regăseşte Edenul: „Grădinile 

divine” pe domeniul reginei Maria, soţia regelui 

Ferdinand, arhitectul României reîntregite. Apoi daruri 

regeşti, sala tronului de piatră, bucătăria regală, starea „de 

acasă”… Călătoriile lui Daniel Pişcu sunt cu familia, el nu 

stă în singurătatea poemului, evadează în grup, e şeful 

haitei flămânde în căutarea adrenalinei.  

La Barcelona trupa aceasta, în trecerea spre 

culorile perfecte, a văzut miracolul lumilor: Dali, Gaudi, 

Picasso, Marea Mediterană, dealurile ca şi ceasurile lui 

Dali… „Da, şi o lumină fantastică/ „Mierie” cum zice 

cineva. / Mă rog, atâta am văzut./ Deocamdată, olá, olá./ 

Da, mi-am umplut/ geamantanul cu privire” (Olá).   

Postmodernism, acesta este un termen folosit     

într-un sens foarte larg, uneori confuz, pentru a desemna o 

categorie amplă de fenomene culturale şi a indica o 

evadare, detectabilă în jurul anilor 1960, de cultura elitistă 

a modernismului, în sensul unei abordări eclectice şi, 

adesea, populiste. Conceptul a fost folosit prima oară de 

spaniolul Federico de Onis în 1934, apoi de A. Toynbee, 

în 1938. Pentru cititorul obişnuit, termenul a intrat în 

circuit abia în anii '70, anii în care Daniel Pişcu era student 

în căutarea celui mai mare roman a tuturor timpurilor (titlu 

îi aparţine şi este titlul romanului său), devenind un termen 

esenţial în mişcarea browniană a artei contemporane şi 

implicit a literaturii. Postmodernismul poate defini atât un 

stil, un gen (ex. roman, poezie, film sau pictură 

postmoderne), dar şi o perioadă (epoca postmodernă). În 

literatura română termenul este practicat în mod 

concludent de generaţia '80 din care face parte şi Daniel 

Pişcu, membru al Cenaclului de luni, mişcare literară 
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importantă, la care s-a raliat şi Nicolae Manolescu, pe 

atunci un matur critic în căutarea autorilor…  

Volumul lui Daniel Pişcu, Puţină adrenalină, 

demonstrează forţa postmodernismului şi actualitatea 

curentului în lumea literară, poetul rămâne un reprezentant 

de seamă al generaţiei sale... 

 

 

Iunie, 2013 
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Daniel Pişcu în supermagazinul realităţii 

 

 

Daniel Pişcu îşi exercită predicţiile în volumul 

Poemul lui Nokia, o carte de versuri transmise fără fir între 

poet şi cititor, apărută la Editura Tracus Arte, 2013. 

Realitatea este magazinul din care el cumpără, magazinul 

unde se vinde, magazinul care rupe flămând din viaţa 

noastră pierdută prin labirintul tehnic al epocii.  

Volumul ne prezintă câteva date despre poetul 

Pişcu, cărţile publicate, activitatea, este o realitate 

personală, ca un paravan pentru cititorul curios. Dincolo 

de fapte sunt poemele, crude, postmoderniste, îmbibate de 

falimente, revelaţii, amintiri, iubirea care trece prin ochii 

poetului ca o săgeată. 

Sincer, Daniel Pişcu ne indică sursa de inspiraţie: 

Supermagazinul realităţii! Răspunsul poetului la această 

avalanşă de oferte constă în reclamaţia, sugestia, 

nemulţumirea în faţa realităţii imperfecte, abundente, dar 

mişcată. „Frecventez mai ales/ supermagazinul realităţii./ 

De aici mă îmbrac/ mă încalţ/ mă hrănesc/ cumpăr tot felul 

de sortimente:/ fapte, întâmplări – evenimente/ senzaţii, 

impresii – sentimente./ Realitatea mă sesizează.../ Iar eu îi 

răspund/ luând condica/ de sugestii şi reclamaţii 

(Supermagazinul realităţii)”. 

Limbajul poeziei este simplu, dar trimiţând la 

semnificaţii complexe, realitatea are un halo de mister, 

poezia este o joacă brutal complexă: se joacă cu sinele, cu 

tinele, cu minele... Joaca se face cu discreţie, cu atenţie, 

fiecare zi are secretele ei, ceva etern se ascunde în 

efemerele fapte sau întâmplări. Concluzia: „motoarele 

dimineţii s-au pornit” (Refrenul zilei)! 

Tragedia omului modern se sugerează prin fapte 

banale: „Iarba nu-şi expune/ gândurile,/ nu comentează,/ 
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nu bârfeşte./ De aceea ea creşte/ aşteptând în linişte/ 

domestic,/ cosaşii” (Iarba). Vine o vreme a judecăţii, 

realitatea este acidă, ea ne oferă dragoste, evenimente, 

informaţii, creierul pare agresat, dar nimic nu este pe 

gratis, vin cosaşii, nimic nu-i anunţă, doar iarba liniştită, 

domestică, aparent docilă... Gândurile anunţă pericolul 

pentru disciplina impusă de realitatea în mişcare, cu toate 

motoarele pornite. 

Sunetul clopotului marchează trecerea noastră prin 

peisaj, el anunţă preocuparea lui Dumnezeu pentru faptele 

oamenilor, clopotul este un semn, sunetul care trimite la 

cuvânt, el se maturizează în timp ce îşi trimite semnele: 

„Dar Clopotul/ ne trimite semnale:/ Dumnezeu e în Cer/ 

noi pe Pământ./ Dumnezeu e pe Pământ,/ noi în Cer” 

(Clopotul). De observat mişcarea pe verticală, clopotul 

devine personaj, pare a fi Glasul lui Dumnezeu, grafia 

începe cu literă mare, e prezenţă presantă în 

supermagazinul realităţii. 

Volumul lui Daniel Pişcu se desfăşoară în trei 

planuri: Supermagazinul realităţii, Poemul lui Nokia, 

Passe partout, planuri care dau soliditate mesajului, 

realitatea trimite cuvinte, le vedem - nu le vedem, ele se 

cristalizează în poeme, poetul este atent la jocul complex, 

realitatea depăşeşte generozitatea aparentă. Numărul trei 

este unul simbolic, ceva divin se află în miezul lucrurilor, 

în trecerea noastră prin supermagazin... Poemul lui Nokia 

dă titlul volumului, el este cel mai lung din carte, trădează 

secretele poeziei: telefonul prinde individul într-o reţea 

complexă, fără scăpare: „Graţie lui/ devenisem dependent 

social/ şi din cauza lui, antisocial”. Poetul este un personaj 

incomod, eroismul şi tragedia sunt exprimate cu ironie, 

ludic: „A murit prietenul meu Nokia/ cu care mergeam/ la 

vânătoare de lei/ şi valută,/ a zis prietenul lui, Ericsson./ A 

murit în luptă”. Trimiterile la tragedia antică, la poezia de 
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rezistenţă a lui Nichita Stănescu par a fi luate în joacă, dar 

ele exprimă realitatea imediată: omul dependent de lucruri 

până la sufocare, până la exces, abandonul individului în 

braţele obiectelor pare implacabil, tragedia este în faţa 

noastră, până şi prietenul Nokia (marcă de telefoane, 

celebră) provoacă dezastrul, nimeni nu mai ascultă, 

vânătoarea de lei a căzut, amintirea este greu de gestionat, 

dependenţa de obiecte pare o boală: „Era atât de fin/ şi 

totodată puternic./ Nu deranja pe nimeni./ Arăta atât de 

bine şi ora./ Mă proteja de orice/ spaţiu, loc şi timp./ Avea 

tastele cele mai curate./ Şi cifrele mari./ Le vedeam fără/ a 

mai fi nevoie de ochelari”. 

Legăturile generate de prietenul Nokia au avut o 

greutate maximă într-o lume minimă: „Pentru mine, el era/ 

o indescriptibilă emoţie”.  A juca, a gândi, a avea emoţii, a 

trăi la intensitate maximă când lumea este învăluită în 

sunetul Clopotului sunt traseele pe care se mişcă poezia lui 

Daniel Pişcu. El evită metafore care s-au mai zis în piaţa 

publică, caută originalitatea, forma acoperă fondul uneori, 

joaca de-a poemul este una periculoasă, până la distrugere, 

dar în ultimul moment poemul capătă consistenţă datorită 

poetului care are în mână condica de sesizări şi reclamaţii, 

are controlul asupra textului. Limbajul frust şi obişnuit al 

poetului îi face uneori feste, cade în desuetudine şi banal, 

iubita este comparată cu o stradă, dar comunicarea devine 

absurdă, relaţiile dintre oameni au ceva elastic, cineva 

întinde elasticul la maxim sub tandra ninsoare! 

„Poate că atunci când fugi/ laşi în urmă/ sunetul de 

flaut” – iată poezia încărcată de adrenalina realităţii... 

 

Iunie, 2014          
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Câteva date despre cronicar 

 
- Numele: Stancu. 

- Prenumele: Constantin. 
- Data şi locul naşterii: 2 noiembrie 1954. 

- Domiciliul: Haţeg, Judeţul Hunedoara, România. 

- Studii: Facultatea de Drept, Cluj-Napoca, 1988. 
- Starea civilă: căsătorit, soţia: Rodica Stancu. 

- Ocupaţia actuală: consilier juridic. Vechime în muncă peste 40 

de ani. 

- Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-
Hunedoara, din anul 2009. 

- Redactor al revistei „Nova Provincia Corvina” – Hunedoara în 

perioada 2001 – iunie 2010. 
- Redactor al revistei „Contraatac” – Adjud, redactor şef: Adrian 

Botez. 

Activitate literară:  

- Debutul publicistic: septembrie 1981 (concomitent). Genul: 
poezie. Publicaţia: „Braşovul literar şi artistic” – 1981; Revista 

„Orizont” – Timişoara, cu o prezentare de scriitorul I.V. 

Martinovici. 
- Debutul editorial: Timişoara: Editura Facla, 1988 – editor 

domnul Eugen Dorcescu, cu volumul  Fructul din fruct – 

poezie,  în antologia  Argonauţii. 
Colaborări literare: „România Literară”; „Transilvania”; 

„Luceafărul”; „Orizont”; „Vatra”; „Orient Latin”; „Provincia 

Corvina”; „Ardealul Literar şi Artistic”; „Semne”; „Arca”; 

„Opinii Culturale”; „Obiectiv”; „Observator” – München; 
„Cariatide”; „Reflex”; „Unu”; „Viaţa de pretutindeni”; 

„Citadela”; „Discobolul”; „Contraatac”; „Vatra Veche”; 

„Algoritm Literar”; „Viaţa Românească”. „Boema”; „Feed 
Back”; „Astra blăjeană”; „Sintagme literare”; 

„Contemporanul”. 

- Revista electronică „Agero” – Germania, redactor Lucian 
Hetco.  

- Revista electronică „Reţeaua Literară”.  
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- Revista „Vox Libris” – Biblioteca Judeţeană „Ovid 

Densuşianu” Deva.  
 

Publicaţii: 

Cărţi pe suport de hârtie:  

1. Fructul din fruct – în Antologia „Argonauţii”, 

Timişoara: Editura Facla – 1988, redactor şef Eugen Dorcescu – 

debut.  

2.  Păsările plâng cu aripi – poezie, Timişoara: Editura 
Helicon, 1988, editor Ioan I. Iancu, antologie personală 

incluzând volumele: „Crini de nisip”; „Păsările plâng cu aripi”; 

„Dincolo de retina apei”- 122 de poeme.  
3.  A privi cu ochii inimii (Poemele roadelor) -  Deva: 

Editura Polidava, 2002, Colecţia revistei „Provincia Corvina” - 

redactor de carte Eugen Evu, poezie creştină.  

4. Pseudo-Imobiliaria - Afacerile lui Dumnezeu cu omul 
(eseu) Bucureşti: Ed. Carpathia Press - Bucureşti, eseu.  

5.  Pomul cu scribi – Timişoara: Editura Eubeea, 2006 - 

antologie de versuri perioada 1983 – 2006, peste 100 poeme, 
coordonator editorial doamna Nina Ceranu.   

6. Ecou de psalm – secţiune în cartea de antologie de 

poezie creştină Harfele Harului, Deva: Editura Corvin, 2007, 
redactori Eugen Evu şi Ion Urda, în colecţia Biblioteca 

„Provincia Corvina”.  

7. Poetul la castel -  cronică, eseu despre opera poetului 

Eugen Evu – Vulcan: Editura Realitatea Românească, 2010, 
consilier editorial Ştefan Nemecsek.  

8. Arhivele de la Haţeg: de la Neantia la Vâltoarea 

Sufletelor - antologie neterminată despre operele scriitorilor din 
Haţeg sau care au scris despre Haţeg – Vulcan: Editura 

Realitatea Românească, 2010 (carte premiată de Uniunea 

Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara).  
9. Pe masa de operaţie, roman, Râmnicu Sărat: Editura 

Rafet, 2011, director Constantin Marafet (carte premiată la 

concursul internaţional „Titel Constantinescu”, ediţia a IV-a).  

10.  Dictatura toleranţei la Ştefan Nemecsek, evocare, 
Târgu Jiu: Editura Măiastra, 2012. 
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11. Greutatea gândului nerostit, poezie, Vulcan: Editura 

Realitatea Românească, 2012. 
12. Cu fantezia pe fantezie călcând, poezie, Sibiu: Editura 

Cenaclul de la Păltiniş, 2013.  

13. Eteminanki (Ultima săptămână), poezie, Sibiu: Editura 
CronoLogia, 2014 (carte premiată de Filiala Alba-Hunedoara a 

Uniunii Scriitorilor din România). 

14. Lecţia de umor şi viaţă în opera lui Radu Igna, (istorie 

literară) Sibiu: Editura Cronologia, 2014. 
15. Fructul din fruct (Adio, ne vedem pe străzile de aur) – 

Antologie 1988 – 2015, versuri, Iaşi: Editura Princeps 

Multimedia, 2015. 
16. Geamantanul cu privire (texte după texte), note literare, 

Râmnicu Sărat: Editura Rafet, 2015. 

17. Vadul Ars, roman, Râmnicu Sărat: Editura Rafet, 2016. 

18. Adrian Botez – Ceasurile vechi bat mereu ora unu (Un 
român sub semnul Premiului Nobel pentru Literatură), note 

literare, Râmnicu Sărat. Editura Rafet, 2017. 

 
Cărţi în format electronic  

1. O călătorie cu Dumitru Hurubă în ţinutul zăpăciţilor de 

tranziţie (Lecturi de umor în vremuri triste), iulie, 2010, 
cronică, eseu despre opera scriitorului Dumitru Hurubă, ebook 

– pe internet la www.scribd.com,  

sau www.costyconsult.wordpress.com.  

2. Lecţia discretă de umor şi viaţă în scrierile lui Radu 
Igna din Haţeg, iulie, 2010, ebook –  pe internet la 

www.scribd.com,  

www.costyconsult.wordpress.com.  
3. Arhivele de la Haţeg: de la Neantia la Vâltoarea 

Sufletelor, o antologie neterminată despre operele scriitorilor 

din Haţeg sau care au scris despre Haţeg – ebook, septembrie, 
2010, pe internet la www.scribd.com, 

www.costyconsult.wordpress.com.  

4. Epistolă cu pană de înger din ţinutul Hunedoarei – 

scurtă antologie neterminată despre operele scriitorilor din 
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judeţul Hunedoara – ebook, decembrie, 2010, pe internet la 

www.scribd.com,  www.costyconsult.wordpress.com.  
5. Apocalipsa poate începe pe strada Ciprian Porumbescu 

(ziceri despre operele cărturarului Artur Silvestri) – ebook, 

aprilie 2011, pe internet la www.scribd.com, 
www.costyconsult.wordpress.com.  

6.  Abisul de lângă noi sau O călătorie iniţiatică alături 

de Eugen Dorcescu, mai, 2010, cronică, eseu despre opera 

poetului Eugen Dorcescu – pe internet la www.scribd.com,  
www.costyconsult.wordpress.com . 

7. Poet de bunăvoie, ebook, august, 2010, cronică, eseu, 

despre opera poetului Ioan Evu, ebook – pe internet la 
www.scribd.com, www.costyconsult.wordpress.com. 

8. Dictatura toleranţei la Ştefan Nemecsek, 

noiembrie,2010, cronici, note literare despre opera lui Ştefan 

Nemecsek, ebook, pe internet la www.scribd.com, 
www.costyconsult.wordpress.com. 

9. Cucerirea labirintului, noiembrie, 2011, cronici, note 

literare despre scriitori români sau străini, ebook, 
www.scribd.com, www.costyconsult.wordpress.com.  

10. Aventura unui provincial pe cerul patriei: Constantin 

Marafet, mai 2011, cronică, note literare, ebook, 
www.scribd.com, www.costyconsult.wordpress.com.  

11. Ceasurile vechi bat mereu ura unu  (Adrian Botez şi 

literatura exilului în patria sa, limba română), cronici, note 

literare, texte despre opera lui Adrian Botez, octombrie 2011, 
ebook, www.scribd.com, www.costyconsult.wordpress.com.  

12. Dimineaţa unui poet din oficiu – Note literare la 

scrierile poetului Ioan Barb, ebook, februarie 2012–
www.scribd.com,  www.costyconsult.wordpress.com. 

13. Nordul din poem la Dorina Brânduşa Landèn, cronică, 

note literare, la cărţile poetei Dorina Brânduşa Landèn, ebook, 
2012, www.scribd.com, www.costyconsult.wordpress.com.  

 

Redactor revista electronică de cultură, literatură şi teme 

practice: „costyabc-hatzegworld, câteva cuvinte ca semn”, pe 
www.costyconsult.wordpress.com.;  
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www.constantinstancuscrib.wordpress.com; 

www.arhiveliterare.blogspot.com. 
 

- Membru „Reţeaua literară” din octombrie 2009 – blog personal 

Constantin Stancu, coordonator Gelu Vlaşin, România.  
- Cont Facebook, Costash Stacon 

 
Note critice – studii, analize, comentarii 

 

- Berca, Olimpia, Note de lectură, Paris (Timişoara): Editura 

Calameo, 2014. 
- Berca, Olimpia, Din literatura timişoreană, Timişoara: 

Editura Mirton, 2015.  

- Crăciun, Boris / Crăciun- Costin, Daniela, Dicţionarul 

scriitorilor români de astăzi, Iaşi: Editura Porţile orientului, 
2011. 

- Colectiv (coordonatori Ioan Sebastian BARA; Marcela 

BALAZS; Florin DOBREI; Vasile IONAŞ; Ioachim LAZĂR; 
Liviu LAZĂR; Paulina POPA; Denisa TOMA), Monografia 

județului Hunedoara (Personalități Hunedorene), Deva: 

Editura Emia, 2015, în colaborare cu Biblioteca Județeană 

„Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva, p. 508. 
- Dorcescu, Eugen, Literatură şi metafizică, Paris 

(Timişoara): Editura Calameo, 2014 

- Daradici, Ladislau, Rezervor. Despre alcătuirea poemului 
(critică literară), București: Editura eLiteratura, 2016, litera S, 

p.186. 

- Evu, Eugen, A treia carte a întâlnirilor, Deva: Editura 
Corvin, 2009.  

- Evu, Ioan, Cartea consumatorului de poezie, Iaşi: Editura 

Tipo Moldova, 2013. 

- Holban, Ioan și colectivul, Un dicționar al scriitorilor 
români contemporani, vol. al II-lea, Iași: Editura Tipo 

Moldova, 2016, p. 511. 

- Monica Grosu și Maria-Daniela Pănăzan, Filigrane 
caroline. Antologie aniversară – Filiala Alba-Hunedoara a 
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Uniunii Scriitorilor din România – 10 ani, Sibiu: Editura 

CronoLogia, 2016. 
- Hurubă, Dumitru, Cititorul de iluzii, Timişoara, Editura 

Eubeea, 2010. 

- Hurubă, Dumitru, Scriitori din judeţul Hunedoara, Deva: 
Vox libris nr. 2/ 2012. 

- Hurubă, Dumitru, Încă nu e totul pierdut, Opera omnia - 

publicistică şi eseu contemporan, Iaşi: Editura Tipo Moldova, 

2014. 
- Hurubă, Dumitru, Scriitori contemporani din judeţul 

Hunedoara, Opera omnia – publicistică şi eseu contemporan, 

Iaşi: Editura Tipo Moldova, 2015. 
- Igna, Radu, Vocaţia culturală a Haţegului, Deva: Editura 

Gligor Haşa, 2010. 

- Nemecsek, Ştefan, Literatura Hunedoreană (de la 

începuturi până în prezent), Vulcan: Editura Realitatea 
românească, 2008. 

- Aurel Pantea, Gabriela Chiciudean, Cornel Nistea, Mircea 

Stâncel: DICȚIONAR-ALMANAH AL FILIALEI ALBA-
HUNEDOARA A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA. 

Colecția revistei „Discobolul”, Editura Emma Books, 2016 

- Ion Pachia-Tatomirescu, Pagini de istorie literară valahă 
de mâine, vol. I-2014 (608 pagini B-5), vol. II-2015 (616 

pagini B-5) şi vol. III-2015 (632 pagini B-5), Timişoara: 

Editura Waldpress, vol. al-II-lea. 

- Lörinczi, Francisc-Mihai, Condeiul de trestie, note literare, 
Sibiu: Editura CronoLogia, 2016 (Eseu – Romanul Vadul ars 

de Constantin Stancu). 

- Pănăzan, Maria-Daniela, Poezia religioasă românească. O 
istorie comentată, Sibiu: Editura CronoLogia, 2013. 

- Pănăzan, Maria-Daniela, Spirale literare, Iaşi: Editura 

TipoMoldova, 2013. 
- Silvestri, Artur, Mărturisirea de credinţă literară, 

Bucureşti: Editura Carpathia Press, 2006. 

- Ţic Miron, De azi pe mâine, Bucureşti: Editura Amurg 

sentimental, 2007. 
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- Galetaru, Geo; Bitere, Silvia, redactori coordonatori, 

Almanah Sintagme literare 2015, Timişoara: Editura 
Eurostampa, 2015. 

 

Reviste literare:  

Note literare, critică de întâmpinare, semne 

 

- Arieşanu, Ion, Revista „Paralela 45”, 1999, Timişoara 

(Sub lupă – poeţi din Haţeg). 
- Barb, Ioan, Revista „Algoritm literar”, nr. 2/2011, Călan 

(Un aristocrat al bucuriei). 

- Berca, Olimpia, Revista „Confluenţe literare”, 
03.12.2012. Timişoara (Greutatea gândului nerostit). 

-  Botez, Adrian, Revista „Algoritm literar”, nr. 9/2014, 

Călan; Revista „Starpress”, aprilie, 2014, Râmnicu-Vălcea; 

Revista „Omniscop”, aprilie, 2014, Craiova (Fără de scribul-
poet cu revelaţie, nu există mântuire: Etemenanki – Ultima 

săptămână, de Constantin Stancu).  

- Botez, Adrian, Revista „Boema”, nr. 2/2012, (Ouroboros 
– de pe drumul „toiagului”: Pe masa de operaţie, de 

Constantin Stancu), Galaţi. 

- Botez, Adrian, Revista „Citadela”, nr. 2/2008, Satu Mare; 
Revista „Nova Provincia Corvina”, mai, 2008, Hunedoara (A 

ieşi dintre neuroni: Păsările plâng cu aripi, de Constantin 

Stancu). 

- Botez, Adrian, Revista „Citadela”, nr. 2/2007, Satu-Mare 
(Pomul cu scribi, de Constantin Stancu). 

- Botez, Adrian, Revista „Nova Provincia Corvina”, 

ianuarie, 2011, Hunedoara; Revista „Art-Out”, nr. 2/2011, 
USA; Revista „Boema”, nr. 2/2012, Galaţi („Manageriatul” 

zăpezii – Arhivele de la Haţeg: De la Neantia la Vâltoarea 

sufletelor). 
- Botez, Adrian, Revista „Regatul cuvântului”, nr. 36/2016 

și Revista „Vatra veche”, nr. 7/2016, Revista „ASLRQ” nr. 

7/2016 – Quebeq, Canada, Pasărea „Dodo”, „Iarba reală” 

a lui Dumnezeu, și existenţialismul contemporan: Romanul 
„Vadul ars” de Constantin Stancu. 
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- Daradici, Ladislau, Revista „Sintagme literare”, nr. 

4/2014 (Jocul creaţiei şi al credinţei în labirintul nebănuit al 
vieţii), Timişoara. 

- Daradici, Ladislau, Revista „Contraatac”, nr. 1/2013, 

Adjud; Revista „Orient latin”, nr. 1/2013, Timişoara 
(Constantin Stancu sau despre povara gândului nerostit). 

- Daradici, Ladislau, Revista „Nova Provincia Corvina”, 

nr. 63/2012, Hunedoara (Constantin Stancu – Pe masa de 

operaţie). 
- Daradici, Ladislau, Revista „Orient latin”, nr. 1/2012, 

Timişoara; Revista „Algoritm literar”, nr. 1/2011, Călan 

(Despre trup şi nu numai – sau elemente de lirică 
experienţială în poemele lui Constantin Stancu). 

- Dorcescu, Eugen, Revista „Reflex”, nr. 1-6/2010, Reşiţa, 

pp. 82-84, (Poezia lui Constantin Stancu sau despre trans-

imanenţă).  
- Evu, Eugen, Revista „Nova Provincia Corvina” – 

supliment autumnal, 2011 (Sâmburele poetic al unui 

prozator). 
- Evu, Eugen, Revista „Nova Provincia Corvina”, nr. 

50/2008 (Fişa de scriitor).  

- Evu, Eugen, revista „Provincia Corvina”, octombrie 
2002, Hunedoara (A privii cu ochii inimii). 

- Evu, Eugen, Revista „Semne”, decembrie 1998, Deva 

(Păsările plâng cu aripi). 

- Evu, Ioan, Revista „Ardealul literar”, nr. 3/2007, Deva 
(Pomul cu scribi). 

- Evu, Ioan, Revista „Nova Provincia Corvina”, februarie, 

2007, Hunedoara (Poeme de îmblânzit fiara din om). 
- Giorgioni, V. Remus, Revista „Hyperion”, nr. 1-2-

3/2016, Fructul din fruct, antologie (Constantin Stancu, 

Po(e)mul cu scribi). 
- Giorgioni, V. Remus, Revista „Actualitatea literară”, nr. 

58/2016, Geamantanul cu privire – texte după texte, Editura 

Rafet, 2015. 

- Giorgioni, V. Remus, Revista „Actualitatea literară”, nr. 
63, septembrie, 2016, Vadul ars, Editura Rafet, 2016. 
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- Holobâcă, George, Revista „Discobolul”, aprilie-mai-

iunie, 2009, Alba-Iulia (Păsările plâng cu aripi sau masca de 
fosfor a existenţei). 

- Hurubă, Dumitru, în Revista „Orizont”, decembrie 1999, 

Timişoara (Păsările plâng cu aripi). 
- Igna, Radu, Revista „Discobolul”, nr. ian.-feb.-mar./2009, 

Alba-Iulia (Pomul cu scribi). 

- Igna, Radu, revista „Flacăra lui Adrian Păunescu”, nr. 

11/2012, Bucureşti (A fi în situaţia de a nu mai fi). 
- Lörinczi, Francisc-Mihai, Revista „Astra blăjeană”, nr. 

1/2014 (Hemografie abisală pe harfa revelaţiei). 

- Mocuța, Gheorghe, în Revista „Arca”, nr. 7-8-9/2016, 
Arad, (Retrospectiva Constantin Stancu – Fructul din fruct / 

Adio, ne vedem pe străzile de aur). 

- Pachia-Tatomirescu, Ion, Revista „Contraatac”, nr. 

33/2014, Adjud; Revista „Actualitatea irlandeză”, iunie, 
2014, Dublin (De la cuneiforma „babelizare” la 

„scribocraţia” haosului doinitor); Revista Onyx nr. 3-

4/2015 (Deznodământ cu litere de Turn Babel şi vecie 
marcată cu venin de sapienţial ens).  

- Pavel, Dan, Revista „Arca”, nr. 114/1999, Arad (Păsările 

plâng cu aripi). 
- Pănăzan, Maria-Daniela, Revista „Astra blăjeană”, nr. 

9/2013, Blaj; Revista „Vatra veche”, nr. 11/2013, Târgu 

Mureş (Romanul de azi, metafora vieţii în ţesătura conştiinţei 

narative). 
-  Pănăzan, Maria-Daniela, Revista „Discobolul”, nr. 184-

185-186/2013, Alba-Iulia, p. 194-200 (Lirica religioasă a lui 

Constantin Stancu).  
- Rău, Petre, Revista „Boema”, nr. 7/2014 (Rostirea până 

la capătul lumii). 

- Redacţia, responsabil de număr Cornel Nistea, Revista 
„Discobolul”, oct.-nov.-dec./2011 (Fişa biobibliografică). 

- Stâncel, Mircea, Revista „Discobolul”, oct.-nov.-

dec./2012 (Greutatea gândului nerostit azi de poet), Alba-

Iulia. 
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- Sterom, Victor, Revista „Provincia Corvina”, octombrie 

2004, Hunedoara (A privii cu ochii inimii). 
- Stoe, Lăcrimioara, Revista „Astra”, nr. 3-4/2014, Braşov 

(Note de lectură.  Constantin Stancu, Etemenanki. Ultima 

săptămână, Sibiu: Editura CronoLogia, 2014, p. 41). 
 

Referinţe critice 

 

Eugen Dorcescu - Revista „Reflex” nr. 1-6 /2010 – Reşiţa:  
 

          „Poezia lui Constantin Stancu, bine reprezentată, în 

întregul ei, de volumul antologic Pomul cu scribi, Editura 
Eubeea, Timişoara, 2006, are, drept strat semnificativ şi 

generativ bazal, transfigurarea, în accepţiunea biblică, nou-

testamentară, a termenului. Lumea, în întregul ei, de la minerale 

la fiinţele vii, de la un orizont la celălalt şi de la cer la pământ, 
este, pentru ochiul inimii, pentru ochiul poetului (şi devine, 

pentru cititor, la contactul atent cu textul) altfel decât pare a fi, 

la prima vedere, continuând să fie, pentru simţuri, afect şi 
raţiune, ceea ce este ea în aparenţă. Această uimitoare şi 

minunată schimbare la faţă se petrece, desigur, sub puterea şi 

lucrarea tainică a harului, care, în fond, dezvăluie profunzimile 
existentului, transformând ceea ce este imediat perceptibil 

(lumea fizică) în semnificant al marelui şi misteriosului 

semnificat metafizic…”. 

 
Ion Pachia-Tatomirescu – Pagini de istorie valahă de mâine, 

vol. al II-lea, Timişoara: Editura Waldperss, 2015, p.p. 42 – 54, 

cronică la volumul Etemenanki (Ultima săptămână):  
 

            „Ars poetica stancuiană relevă, în ultimă instanţă, «...un 

cântec care schimbă lumea / cu sunete subţiri», pe când tace şi 
priveşte uimit cum îi «ard buzele melodios, / cum se evaporă 

umerii cu îngeri cu tot, / [...] / …Şi la început a fost începutul, / 

la sfârşit e tot începutul, / până şi la mijloc e începutul… // Din 

această cauză cerul şi pământul / se cuprind într-un cântec, / 
şoaptă în furtună, // ţipăt pur / ca mintea din afara minţii…» (p. 
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28). Entropic – fie ca „mărime de stare a poeziei“, cu creştere în 

procesul de „ireversibilitate a metamorfozelor“, ori cu 
„constanţă“ în cursul „schimbărilor ireversibile“, fie indicându-

se „cantitatea de informaţie“ din orizontul cunoaşterii 

metaforice prin raportare la „elementul mesajului transmis“ –, şi 
numai în «catedrala de frig» (mai ales în cea „din euro-nordul-

celorlalţi“), distanţa «dintre chemare şi răspuns» este numită de 

poet, „după învăţătura bătrânului eremit“, drept timp melodios; 

tot într-o astfel de misterioasă catedrală întemeiată de 
parnasienii fiordurilor de sub aurora boreală, dar trecută din 

anul 1965, al „marii explozii lirice“, în proprietatea 

paradoxiştilor, se constată chiar şi „absenţa de gamă majoră“: 
«E o absenţă melodioasă în catedrala de frig / şi eu o ştiu şi nu 

ştiu, / cântând am să mă eliberez de trup…» (p. 41), dacă 

„nimicul se sprijină“ «pe o infinitate de cuvinte...» (p. 47)”. 

 
Prof. doctor Adrian Botez - În Scrieri despre prieteni, Revista 

electronică „Agero” – Germania, februarie 2008 şi revista 

„Nova Provincia Corvina”, 2009, la volumul Pomul cu scribi:  
 

„Ceea ce înlumină cu frumuseţe versul lui Constantin 

Stancu, din acest nou volum, este „seninătatea în patimă”: este 
evident că Poetul trăieşte nişte experienţe spirituale de mare 

anvergură (precum Marii Orbi-Proroci ai Vechiului Testament) 

şi, deci, de mare pătimire interioară – dar lecţia/implicita 

poruncă divină a înţeles-o: CALMUL SENIN este slăvire a Lui 
Dumnezeu – iar MÂHNIREA – păcat! Deci, un întreg volum, 

168 de pagini – este un Întreg Munte de Nemâhnire Vizionară, 

de Scrisoare întru Dragoste, sub tălpile lui Dumnezeu, 
tinzând/tânjind, neobosit, spre/după Dumnezeu: „acolo, în 

Retezat, poţi scrie o scrisoare de dragoste/direct pe tălpile lui 

Dumnezeu” (cf. p. 93), „mă prind cu ambele mâini de marginea 
cuvântului /şi urc spre răsuflarea ta, Doamne...” (cf. p. 70).  

 

Ladislau Daradici – epistolă de prieten pentru revista „Orient 

Latin”, nr. 4/2012:  
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        „Remarcabile sunt, în cazul romanului Pe masa de 

operaţie, rotunjimea şi relativa autonomie a părţilor, dincolo de 
cele trei planuri narative (şi care nu pot fi separate), secvenţele 

care compun istoricul bolii, povestea orbului Ilie sau destinul 

dramatic al celor cinci scriitori fiind foarte bine conturate. 
Prozatorul evită poetizările inutile şi nu-şi propune nici o clipă 

să fie, cu tot dinadinsul, un stilist. Luciditatea ideilor şi 

sinceritatea simţirii fac din aceste frumoase poveşti o triplă 

parabolă existenţială”. 
 

Petre Rău, în Revista „Boema” nr. 7/2014 (Rostirea până la 

capătul lumii), p. 12-13, cronica la volumul Etemenanki 
(Ultima săpătămână):  

 

          „Am întâlnit o serie de poeme remarcabile, şi mă grăbesc 

să menţionez câteva: “Istorie”, “Pământ şi gigabytes”, “Sfârşitul 
lumii”, “Camere melodioase pentru scribi”. Am constatat 

totodată şi faptul că avem de-a face cu o titulatură a poemelor a 

cărei cheie nu am putut-o  desluşi decât după parcurgerea 
completă a volumului. Dar poate că asta a fost şi dorinţa 

autorului, să fie un pic mai ermetic, ceea ce, nu pot să nu 

recunosc, în poezie prinde adesea. În plus, am remarcat şi 
utilizarea unor note de subsol (obsesie a autorului pentru 

claritate?), mai rar folosite în poezie”. 

 

Maria-Daniela Pănăzan, în Poezia religioasă românească. 
Analize şi comentarii estetice – Sibiu: Editura CronoLogia, 

2013. p 381-391:  

 
          „Volumul Pomul cu scribi (dedicat soţiei) este o 

capodoperă a genului. Revenind la studiul lui Eugen Dorcescu 

despre poezia religioasă pe care l-am evocat în această carte, 
volumele poetului Constantin Stancu se pretează interpretării 

evidente despre poetica oferită Celui ce este Lumina lumii… 

Începând de la acest volum apărut la Editura Eubeea în 2006 şi 

până astăzi (în 2012), drumul poetic a lui Constantin Stancu e 
propriu şi fără nicio tăgadă – profund religios”.  



Arhivele de la Hațeg 
 

   

 
188 

Ladislau Daradici, Între omul de carne și omul de gând în 

Revista „Convorbiri literare”, noiembrie, 2015, p.179:  
 

„Etemenanki (ultima săptămână) este volumul de poeme 

al lui Constantin Stancu, publicat la Editura CronoLogia, Sibiu, 
în 2014. Etemenanki, ne explică autorul în preambul, reprezintă 

„clădirea platformei de temelie a cerului şi a pământului al cărei 

vârf ajunge în cer” sau „clădirea al cărei vârf este în cer” (limba 

sumeriană). Premisa este ambiţioasă: dacă resursele planetei 
pentru un an se sfârşesc în septembrie şi dacă a existat o ultimă 

săptămână pentru Iisus în care a lăsat câteva principii esenţiale, 

cu toate că ştia că într-o vineri va fi dat la moarte, oare există o 
ultimă săptămână, în septembrie, pentru fiecare dintre noi? 

Astfel, septembrie va fi perceput ca o cumpănă, apogeu şi 

crepuscul (vezi Septembrie cu ore moi), când din zi şi an a mai 

rămas puţin („anul se sfârşeşte în luna septembrie”), iar „timpul 
cade în locul frunzelor/ şi copacii înnebunesc,/ zăpada e în alt 

veac,/ moartea nu este a noastră, e străină,/ dar o trăim flămânzi 

până la ultimul cer,/ până la ultima moarte din moarte.” 
 

Remus Valeriu Giorgioni, câteva note pentru viitor, la volumul 

de versuri Fructul din fruct (Adio, ne vedem pe străzile de aur); 
(Antologie 1998-2015), Iași: Editura Princeps Multimedia, 

2015, în revista „Hyperion”, nr. 1-2-3/2016:  

 

„S-a mai spus de alţii - dar încerc şi eu, accentuând, să 
punctez câteva date esenţiale ale poeticii marca Constantin 

Stancu: poezia este pentru el metanoia, Schimbarea inimii (titlu 

emblematic de poem). Dacă autorul face distincţia necesară 
între scrib/scriptor şi poet – iar aici se cuvine menţionată 

aserţiunea inspirată a lui Eugen Evu – în poema citată 

“personajul liric” procedează ca masoreţii, care practicau un 
ascetism sever când era vorba de textul sacru. (Se zice că de 

fiecare dată când întâlneau în text Tetragrama se opreau din 

scris şi făceau o abluţiune, abia după aceea reluau lucrul.) 

“Scribul este scriptorul din vechime, cel care transcrie rece, sec, 
depersonalizat evenimente şi fapte diacronice, pe când poetul 
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este un mesager al sufletului uman, spune cu mare îndreptăţire 

cunoscutul poet hunedorean amintit mai sus (subl. n.).  Iar 
poetul nostru, în poemul citat, o reală artă poetică: “acesta, 

cititorul, şi mai ales scribul/ cel care s-a spălat pe mâini înainte 

de a scrie/ poemul acesta şi/ s-a îmbrăcat cu haine curate/ şi-a 
schimbat inima…” 

 

Prof. dr. Adrian Botez, în Revista „Vatra veche”, nr. 7/2016, 

cronica la romanul Vadul ars („Pasărea Dodo”, „Iarba Reală” 
a lui Dumnezeu şi existenţialismul contemporan: Romanul 

„Vadul ars”, de Constantin Stancu): 

 
„...Toţi criticii contemporani, obedienţi, concomitent, 

„culturii politice” valahe şi aberant-dictatorialei formule „euro-

atlantice”:  „political  correctness” ... -  se pot da peste cap (ori 

chiar n-au decât să stea şi cu dosu-n sus...), de revoltă şi de 
invidie non-profesională...da, aceşti „ciocoi ai condeiului” pot 

striga, din fundul bojocilor: „Să se răstignească Hristosul!” – 

căci tot nu vor putea schimba realitatea: Constantin Stancu a 
realizat, prin romanul său, Vadul Ars, cea mai valoroasă şi cea 

mai convingătoare (prin profunzimea semantică şi prin 

polisemantismul, tinzând spre infinit, al „rosturilor” şi 
direcţiilor de interpretare ale cărţii...) structură narativă 

parabolică, din epoca postdecembristă! Constantin Stancu, cel 

puţin prin aceste două romane (Pe masa de operaţie şi Vadul 

Ars) este, deocamdată, câştigătorul cursei, pentru afirmarea 
romanului parabolic contemporan românesc. Depăşind, cu 

multe „lungimi de barcă”, fireşte, toate „postmodernismele” 

valahe ...încă la modă!” 
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