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Un reper major şi un referenţial esenţial 

 
Ce minunate şi provocatoare sunt clipele în care simţi că  

nu-ţi mai sunt suficiente superlativele limbii române. Vrei să vorbeşti 
sau să scrii despre o persoană absolut deosebită şi constaţi cu 
surprindere că vocabularul general al limbii este sărac la acest capitol, 
iar uzanţele de combinare lingvistică reduse. 
 Este şi cazul de faţă. Personalitatea complexă a Profesorului 
Gheorghe Pop întrece în anvergură, altitudine şi amplitudine toate 
unităţile convenţionale de măsură axiologice. În consecinţă, devine 
chiar foarte greu să găseşti „cuvântul” care să exprime „adevărul” pe 
potriva realităţii! Din acest motiv simplu, panegiricul de faţă va uza 
de elemente din spectrul de rezonanţă interpersonal. 
 L-am cunoscut întâi din ecourile şi reverberaţiile operei sale 
de o viaţă, din relatările absolvenţilor Institutului Pedagogic sau 
Institutului de Învăţământ Superior Baia Mare, care duceau vestea 
despre lucrarea sa, peste tot unde ajungeau să profeseze. Apoi, 
personal, în 1979, când am fost angajat la Institut ca director al 
Clubului studenţesc. Un om împlinit, dar plin de prospeţime în 
conceperea perspectivelor, activ permanent, însă nu lipsit de 
profunzimea meditaţiei, sobru pentru a impune linia înălţimilor de 
atins, dar vesel şi disponibil pentru colegi şi studenţi, probabil cu 
scopul de a-i proteja de stresul firesc al zilelor, puternic pe poziţiile 
cheie ale activităţii didactice, dar şi în relaţia cu ministerul sau cu 
autorităţile locale, plăcut în dialog, fascinant în exerciţiul de 
conducere... M-a cucerit definitiv, irevocabil şi iremediabil! Dacă 
valoarea socială a expresiei „Magister dixit” s-ar fi putut împroprietări, 
Profesorul Gheorghe Pop ar fi devenit cel mai bogat om din nord-
vestul României! Şi ce putea fi mai frumos decât să poţi să ai zilnic 
parte de un astfel de „maestru”! 
 L-am iubit din primele clipe de dialog. Şi o iubire dintre 
acelea rare, nestăpânite uşor, care se aşează la inimă sub forma unei 
greutăţi plină de responsabilităţi şi asumări, ca o piatră de moară ce 
nu se erodează nici în măcinişul vremurilor. 
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 Ca să fiu bine înţeles în dragostea mea autentică pentru 
Profesorul Gheorghe Pop, o să mărturisesc aici câteva situaţii 
pilduitoare despre „rectorul rectorilor”!  
 Când cercetam, bunăoară, viaţa şi activitatea marelui bărbat 
al neamului românesc şi Părintelui Naţiei, George Pop de Băseşti, 
din documentele vremii, spre a-l cunoaşte şi a-i face de cunoscută 
exemplara-i şi istorica-i viaţă, nu mi-l puteam închipui pe Badea 
George decât cu „chipul şi asemănarea” Domnului Profesor. Când 
rosteam discursuri publice de analiză contemporană, în care ideea 
ducea spre „nevoia de personalităţi cardinale” şi-n vremurile noastre (şi, 
Slavă Domnului, viaţa mi-a dat numeroase astfel de ocazii, între ai 
mei sau în străinătăţi importante!), îmi sărea din sertarul de memorie 
al chipurilor aceeaşi imagine standard a Profesorului Gheorghe Pop. 
Când evocam propria-mi viaţă, nu spre o fragilă laudă de sine, ci mai 
ales spre a sădi copiilor sau tineretului „nevoia de modele”, pe ideea 
marilor bărbaţi care mi-au marcat devenirea, în listă, Profesorul 
Gheorghe Pop stătea alături de academicienii Constantin Daicoviciu, 
Camil Mureşan, Ştefan Pascu, Mircea Maliţa... Când scriam despre 
ASTRA, pe filmul lucrurilor remarcabile înfăptuite, mitropolitul 
Andrei Şaguna, George Bariţiu, Timotei Cipariu, Vasile Goldiş şi alţi 
bărbaţi cu statură naţională parcă îşi întindeau aripile protectoare şi 
provocatoare în Lucrarea cea Mare a Limbii Române până spre 
vremurile noastre, căci în galeria figurilor ilustre ale celei mai ilustre 
construcţii de suflet a românilor, premergătoare Academiei, dintre 
contemporani, Profesorul Gheorghe Pop constituie un reper major 
şi un referenţial esenţial, bun de aşezat în icoana cea tainică a inimii 
bune. 
 Am fost alături, atât în cele mai faste momente ale Domniei 
Sale, ca decan, prorector sau rector, cât şi în cele în care, ca un tribut 
plătit zilelor, a trebuit să cedeze o porţiune de „teren” pentru a nu 
pierde „bătălia” în ansamblu. Şi am fost amândoi fericiţi, nu doar 
pentru rezultatele lui sau ale mele, ci mai ales pentru titlurile 
dobândite de „Alma Mater” băimăreană, pentru studenţii pe care-i 
îndrumam spre performanţe, pentru colegii care obţineau 
recunoaşteri oficiale ale muncii în mediul universitar. 
 Pe vremea când era Decan, mă deranja parcă şi faptul că li se 
spunea şi altora „domnule Decan”, de parcă acest titlu reprezenta o 
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formă de Bene Merenti. Când a ajuns Rector, mi se părea că 
Institutul e prea mic pentru un om atât de mare şi, ulterior, am aflat 
că nu doar eu păcătuisem în gândul acesta, ci şi celebrii Alexandru 
Graur, Gheorghe Bulgăr, Boris Cazacu, Alexandru Rosetti, Ion 
Coteanu... Când timpul a adunat lucrurile la o altă matcă şi am 
devenit pentru scurtă vreme „decan” la o altă universitate, Domnul 
Profesor mi-a stat alături cu toată deschiderea posibilă, fapt ce a 
determinat conducerea acestei universităţi să-l desemneze Doctor 
Honoris Causa. 
 Îi datorez mult şi multe. L-am avut şi mentor şi model, şi şef 
şi coleg, am fost împreună la sute de evenimente culturale. Era cel 
care dădea tonul aristocraţiei cuvântului, cel ce aducea aerul necesar 
de mobilitate intelectuală, cel care împăca părţile în discordie, cel 
care aşeza morala şi acolo unde unii o alungaseră. Cu frazele sale 
bine accentuate pe idei de forţă, cu glasul său puternic şi bine 
modulat pentru a specifica sensurile vorbelor de duh, Profesorul 
Gheorghe Pop s-a impus în toate cercurile intelectuale pe care 
vremurile i le-au aşezat înainte. Tocmai de aceea am fost determinat 
să-l citez atât de des, să-l pun în lumină şi să-l valorific. Tocmai de 
aceea l-am gratulat de multe ori cu titlul de „academician”, pe care şi 
azi simt că l-ar fi meritat cu prisosinţă. 
 La 90 de ani, figura monumentală a Profesorului Gheorghe 
Pop ne umple un gol. Acela de a ne putea imagina cât mai aproape 
de realitate „patriarhii cuvântului ales”. Acela de a putea vedea cum 
Dumnezeu ni-i oferă pe unii dintre aleşii săi ca repere morale şi 
culturale, spre a nu ne pierde în hăţişul îmbrâncelilor fără de o 
cardinalitate precisă. 
 La mulţi ani şi multă sănătate, alături de familia sa aleasă! Şi 
mulţumirile mele şi ale familiei pentru tot gândul său cel bun, care 
m-a determinat să-i fiu discipol. Sper că i-am adus suficiente bucurii 
pentru ca aceste mulţumiri să nu fie goale în conţinut. Iar titlul meu 
de doctor în litere este pecetea pe relaţia mentor – discipol. 

 Gaudeamus igitur... Să ne bucurăm aşadar, împreună, de 
destinul fericit al Profesorului Gheorghe Pop! 

 

   Dr. Teodor Ardelean 
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Gheorghe Pop - dascălul, cercetătorul şi mentorul truditor 

pe multiple fronturi 
 
Gheorghe Pop, iată, un nume cu o rezonanţă aparte în 

istoria învăţământului universitar, în ştiinţele filologice şi în istoria 
culturii maramureşene. În dreptul numelui său a stat întotdeauna 
mentorul de neîntrecut, de care era atâta nevoie şi care a înscris 
realizări pe multiple fronturi. A vorbi despre Gheorghe Pop 
înseamnă a pune în lumină o personalitate marcantă şi complexă. 
Drept urmare, este prea dificil de conturat această personalitate în 
cuvinte puţine, deoarece în ea se contopesc organic foarte multe 
aspecte ale activităţii sale: profesorul a nenumărate generaţii şi 
generaţii de studenţi, conducătorul neîntrecut de instituţii de 
învăţământ superior, iniţiatorul şi conducătorul de instituţii culturale, 
iniţiatorul şi conducătorul de instituţii ştiinţifice, iniţiatorul şi condu-
cătorul de publicaţii periodice ştiinţifice şi culturale, lingvistul de 
fineţe şi profunzime, teologul, folcloristul, publicistul, mentorul 
cultural şi ştiinţific. Iată, atâtea laturi ale activităţii Domniei Sale! În 
toate a înscris rezultate remarcabile, pentru că a ştiut trudi cu tact şi 
pricepere în toate direcţiile. Asta şi pentru că, în tot ce a întreprins, a 
investit pasiune, dăruire şi un spirit de iniţiativă de neegalat. 

L-am cunoscut imediat după absolvirea facultăţii, prin 1968. 
M-a impresionat de îndată omul de caracter, cald şi prietenos, mereu 
preocupat de valorificarea potenţialului de cercetare, antrenând la 
aceasta elita dăscălimii maramureşene. M-a cooptat în cadrul 
Societăţii de ştiinţe filologice, iar filiala băimăreană, sub conduce-
rea inimosului dascăl, se făcuse remarcată în toată ţara. În scopul 
valorificării rezultatelor membrilor ei în domeniul cercetării, a editat 
anuarul Studii şi articole, care de la primul număr s-a dovedit o 
publicaţie prestigioasă, asta pentru că dascălul a ştiut atrage 
colaboratori din diferite domenii ştiinţifice: literatură, limbă, folclor, 
istorie, pedagogie, etnografie. Rămân memorabile simpozioanele 
naţionale, organizate prin aportul dascălului, la Baia Mare, la care 
noi, tinerii cercetători, am avut prilejul să cunoaştem o serie de 



Gheorghe Pop - 90 
 

 9

personalităţi ale filologiei româneşti, ceea ce a fost pentru noi un 
câştig aparte: Ion Coteanu, Boris Cazacu, Mioara Avram, Gavril 
Istrate, Romulus Vulcănescu, Pavel Ruxăndoiu etc. 

În scopul perfecţionării procesului instructiv-educativ al 
studenţimii maramureşene, şi-a pus din plin priceperea şi dăruirea. 
Ne amintim de activitatea laborioasă a Cercului de folclor, la 
şedinţele căruia uneori participam. A manifestat un interes aparte 
pentru practica studenţilor desfăşurată pe teren, atât pentru studenţii 
atraşi de folclor cât şi pentru cei atraşi de dialectologie. În acest sens, 
echipele studenţeşti s-au familiarizat cu cercetarea de pe teren, adu-
nând şi un bogat material, care a constituit fondul celor două arhive 
de folclor şi dialectologie ale Facultăţii de Litere. 

Au rămas memorabile întâlnirile studenţilor cu o serie de 
mari personalităţi ale filologiei şi folcloristicii româneşti, organizate 
de dascăl, la care au fost invitaţi: Iorgu Iordan, Mihai Pop, Gavril 
Istrate. A sprijinit apariţia revistei studenţeşti Nord, care, de la 
început, a fost o publicaţie notabilă. A sprijinit şi organizat sesiunile 
anuale de comunicări ale studenţilor şi cadrelor didactice, la care am 
şi participat şi care rezumau o activitate laborioasă de cercetare. Prin 
grija dascălului şi colaboratorilor săi, a apărut şi publicaţia Buletin 
Ştiinţific, în cadrul căreia şi-au valorificat cercetările cadrele didac-
tice. O atracţie irezistibilă pentru studenţi au constituit-o excursiile 
de studii, al căror adept era, organizate în Maramureş, pe care uneori 
le ghidam. Ele au avut menirea de a face cunoscute studenţilor 
valorile etnografice şi de artă populară ale Maramureşului. 

Ca cercetător, Gheorghe Pop a înscris realizări notabile. Nu 
putem omite coordonarea a două lucrări de referinţă în cultura 
maramureşeană: Antologie de folclor din Judeţul Maramureş, la 
care am colaborat şi noi, şi mai ales Graiul, Etnografia şi Folclorul 
zonei Chioar, o lucrare cu care s-a mândrit întotdeauna şi pe bună 
dreptate. Aceasta a fost distinsă cu Premiul „Timotei Cipariu” al 
Academiei Române. 

Ca lingvist, a înscris realizări prin cercetarea unor 
compartimente ale limbii române, puţin studiate: Terminologie 
minieră din bazinele maramureşene, Elemente neologice în 
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graiul maramureşean, Structuri şi evoluţie în vocabularul limbii 
române, iar Sintaxa Limbii române: Teorie şi aplicaţii este o 
lucrare de căpătâi a dascălului, care ne revelează un cercetător 
modern, temeinic documentat şi meticulos. 

Folclorul a constituit pentru dascăl o pasiune nemărginită. A 
scris numeroase articole, unele legate de importanta problemă a 
nevoii de conservare şi tezaurizare a patrimoniului folcloric 
maramureşean. În accepţia sa, folclorul era o inestimabilă avuţie care 
se cerea valorificată. Ca mentor, a depus strădanii pe linia orientării 
cercetărilor de folclor. În acest scop, a organizat simpozioane naţio-
nale iar comunicările susţinute le-a publicat în Studii şi articole, 
volumul V, rezervat în întregime metodologiei cercetării pe teren a 
culturii populare. Un spaţiu amplu al acestui volum a fost rezervat 
chestionarelor de toate categoriile, menite a înarma cercetătorii cu 
instrumente de lucru. Dascălul a fost o prezenţă activă la sesiunile de 
comunicări pe teme de etnografie şi folclor, cele mai multe prezenţe 
avându-le la Festivalul de Datini şi Obiceiuri de iarnă, de la 
Sighetu Marmaţiei. Comunicările sale pe teme de folclor au fost, 
totdeauna, apreciate datorită varietăţii tematice şi noutăţii conţinu-
tului. 

Gheorghe Pop a fost un animator spiritual exemplar al 
cetăţii, o prezenţă extrem de activă la toate manifestările culturale şi 
ştiinţifice din Baia Mare, din judeţul Maramureş şi alte localităţi din 
ţară. La toate a avut meritul de a-şi fi ştiut mobiliza colegii universi-
tari. Îmi amintesc cum ne deplasam în echipă la Sighetu Marmaţiei, 
Borşa sau Şomcuta Mare, dar şi la Dej, Oradea, Satu Mare, Cluj 
Napoca etc. La lansările cărţilor noastre, ne-a onorat ca prezentator 
versat, cu păreri autorizate şi cu prestanţa sa de dascăl academic. 
Oare de câte ori? 

După anul 1989, Gheorghe Pop a înfiinţat Despărţământul 
Baia Mare al Astrei, pe care l-a condus şi care, prin activitatea 
susţinută, rivaliza cu marile centre astriste din ţară. Asociaţia, datorită 
mentorului ei, a activat şi pus la treabă potenţialul cultural şi ştiinţific 
al cetăţii. Rămân memorabile Reuniunile naţionale ale Astrei, de la 
Baia Mare şi Şomcuta Mare, prin amploare, bogăţia programului şi 
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organizarea impecabilă. În cadrul Asociaţiei, conducătorul ei a 
organizat tot felul de manifestări, multe sub egida Primăriei Baia 
Mare, la care a antrenat dascălii universitari şi pe ceilalţi membri 
astrişti. Pe deasupra, mentorul a editat revista Astra maramure-
şeană, al cărei director a fost, revistă ce se reţine prin varietatea 
conţinutului şi mai ales prin cercetările legate de trecutul vieţii 
culturale a Maramureşului. 

Mentorul a fost tot timpul activ pe toate fronturile, acţionând 
cu acelaşi elan, fiind acelaşi foc nestins, aşa încât nici nu ne vine să 
credem că dascălul, colaboratorul nostru se află în prag de a deveni 
nonagenar. Tinereţea lui derivă din tinereţea fără bătrâneţe a spiritua-
lităţii şi ştiinţei, cărora le-a închinat întreaga viaţă. Acesta este drumul 
vieţii dascălului, mentorului şi omului Gheorghe Pop, un om minu-
nat, al cărui nume în istoria culturii, învăţământului universitar şi 
ştiinţelor filologice din Maramureş se înscrie la loc de cinste. Este 
prilejul, la împlinirea acestei frumoase vârste, să-i aducem omagiile 
noastre, urări de multă sănătate şi La Mulţi Ani! 

 Pamfil Bilţiu 
 

Fidelitate, consecvenţă, încredere 
 
 E greu de cuprins în cuvinte personalitatea unui om, viaţa, 
activitatea şi cariera lui profesională, mai ales când tinde să devină 
vecină cu exemplaritatea. Adică acel model demn de urmat şi de 
continuat peste generaţii şi nu excepţionalitatea, care înseamnă 
abatere de la reguli comune şi chiar ignorarea acestora. Profesorul 
Gheorghe Pop este, în multe privinţe, o fiinţă exemplară, caracteri-
zată prin fidelitate faţă de profesia de dascăl, prin consecvenţă în 
acţiunea de promovare a unui ideal educativ şi prin încredere în 
reuşita susţinerii unui proiect didactico-ştiinţific. Longevitatea doar îi 
confirmă valoarea demersului său, iar a-l situa între ctitorii învăţă-
mântului superior băimărean apare drept un truism şi în rândul celor 
care nu cunosc în detaliu metamorfozele prin care a trecut 
Universitatea de Nord actuală ajunsă la sărbătorirea unei jumătăţi de 
secol de la fondare (1961-2011). Şi au fost şi etape dificile, dar 
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profesorul Gheorghe Pop nu şi-a pierdut nici un moment speranţa, 
ştiind să pledeze cauza învăţământului superior băimărean în faţa 
oricăror autorităţi, fie şi obtuze sau chiar răuvoitoare la adresa 
instituţiei cu aură academică. Şi pentru că Baia Mare era centru 
universitar într-o zonă tradiţional minieră, lingvistul Gheorghe Pop a 
introdus în circuit ştiinţific studiul terminologiei miniere şi al 
neologismului în graiul maramureşean, ca argument că domeniile nu 
sunt incompatibile. Şi tot aşa, prin consecvenţă, a dovedit că ştiinţele 
filologice îşi au rostul lor creator specific într-o epocă prea marcat 
preocupată de tehnologie şi de industrializare, iar preocupările Astrei 
pentru cunoaşterea istoriei, limbii şi culturii naţionale nu sunt deloc 
revolute. Acum că mineritul nu mai e ce a fost nu însemnă că studiul 
său, fie şi istoric, n-ar avea actualitate. Pasărea Phoenix bântuie pe 
undeva în subteranele maramureşene, căutându-şi resurse pentru o 
nouă viaţă şi civilizaţie poate mai puţin poluantă ca în trecut. 
Învăţământul superior a ajutat şi e menit să ajute şi în viitorul 
globalizant al omenirii la supravieţuire prin progres perpetuu, deşi 
nelipsit de perioade de criză. Profesorul Gheorghe Pop, la 90 de ani 
de viaţă, oferă un exemplu de credinţă statornică în devenire, din 
care, prin forţa lucrurilor, nu putem pretinde mai mult decât să fim 
parte. Parte mai însemnată sau mai puţin, după cum vrea destinul. 
Pentru Dânsul, în multe privinţe, cei care îl cunosc şi recunosc că 
partea sa de contribuţie e una însemnată în analele învăţământului 
superior băimărean. Personal, ca ziarist martor la evenimente şi 
avându-l în atâtea împrejurări colaborator, nu mă îndoiesc şi subscriu 
acestor merite, chiar şi în faţa unei posterităţi ingrate. 
 

Augustin Cozmuţa 
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Profesorul de… profesori 
 
 În învăţământul filologic maramureşean, când pomeneşti 
numele profesorului univ. dr. Gheorghe Pop, constaţi că toată lumea 
îl cunoaşte. Cine nu-l cunoaşte? Exceptând generaţiile mai tinere de 
profesori, care nu au avut onoarea de a le fi profesor, filologii din 
Maramureş au o stimă deosebită pentru acest mare profesor şi la 
propriu şi la figurat. 
 L-am cunoscut în 1991, când învăţământul superior băimă-
rean îşi relua activitatea după o întrerupere de vreo 3 ani. Era prezent 
şi acum, cum de altfel fusese şi la fondarea, în 1961, a Institutului 
Pedagogic de 3 ani din Baia Mare. Toţi am fost impresionaţi de 
statura impozantă a profesorului care ne preda Gramatica. Vocea sa 
răsunătoare îţi pătrundea prin toţi porii când ne vorbea despre 
latinitatea limbii şi a poporului român, când ne expunea părţile de 
vorbire la Morfologie şi mai ales când îţi explica situaţiile confuze. 
Cu simpaticul său tic verbal, prin care îţi atrăgea atenţia asupra unor 
probleme: „Pentru aceasta, fiţi cu atenţie!”, nu puteai să nu fii atent 
la ce spune. A ocupat, rând pe rând, toate funcţiile şi gradele 
didactice posibile, de la şef de catedră până la decan şi rector, de la 
simplu profesor până la profesor universitar doctor şi conducător de 
doctorat, alături de un alt ilustru profesor băimărean, regretatul prof. 
univ. dr. Victor IANCU, care-a plecat mult prea devreme dintre noi. 
 De numele şi activitatea sa, se leagă mai multe studii şi o 
carte despre subdialectul maramureşean, căruia i-a dedicat mulţi ani 
de cercetare. Cartea sa, Elemente neologice în graiul maramureşean 
(Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1971) o vedeam mereu în biblioteca 
mea, acuma când am căutat-o din nou cu privirea, mi-am dat seama 
că de vreo 4 ani aceasta se află în Germania, la un alt doctor în 
dialectologie, un neamţ, Stefan Sasenberg, de la Universitatea din 
München, care a venit să ne cerceteze limba noastră scumpă 
românească. Numele profesorului Gheorghe Pop apare mereu la 
bibliografiile de specialitate, mai ales în dialectologie, dar nu numai. 
Menţionez în acest sens că este citat în impresionantul Tratat de 
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dialectologie românească (1984), la partea dedicată subdialectului 
maramureşean (p. 349), dar şi la bibliografia generală (cu 10 studii 
citate la p. 820), unde cu cinste ne reprezintă încă doi colegi de-ai 
domniei sale: regretaţii profesori Victor Iancu şi Gheorghe Radu. 
Acestor mari profesori, le-am călcat pe urme, continuând cercetările 
lor dialectale, ajungând şi eu doctor în dialectologie cu o teză despre 
subdialectul maramureşean.  
 La un calcul simplu, în acea vreme avea 70 de ani, vârstă la 
care unii de abia se mai pot mişca în scurte plimbări prin parc. 
Domnul profesor Gheorghe Pop ţinea cursuri strălucite. Întâmplarea 
face că şi după 20 de ani, fostul său student Mircea Farcaş, 
actualmente profesor la aceeaşi prestigioasă instituţie de învăţământ 
superior, îl întâlnea frecvent pe culoarele Facultăţii de Litere cu 
servieta mergând la cursuri, atât la nivelul licenţă, cât şi la masteratele 
nou-înfiinţate. Toţi am fost mereu impresionaţi de vigoarea şi ener-
gia acestui OM-PROFESOR. Pentru aceasta, am acceptat cu bucurie, 
în 2001, să mă ocup de redactarea şi publicarea unui volum omagial 
cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani Gheorghe Pop – la ceas aniversar 
(Editura Universităţii de Nord, 2001, 218 p.). 
 La un simplu semnal, au „curs” materiale din toate părţile din 
ţară pentru volumul profesorului Gheorghe Pop. La partea I, 
Gratulatoria, foştii săi studenţi i-au adresat calde urări şi gânduri 
deosebite, iar cine nu l-a omagiat în prima parte a cărţii, a trimis un 
studiu ştiinţific, căci ce poate omagia mai mult un om de ştiinţă decât 
un studiu ştiinţific? Acuma mi-a venit rândul să trec în prima parte, 
printre cei ce-l gratulează, încercând să-i scriu câteva rânduri, de 
aleasă consideraţie şi recunoştinţă pentru tot ce-a făcut pentru 
învăţământul superior maramureşean, românesc şi implicit pentru 
mine. Mă simt dator să-i urez şi eu un cald „La Mulţi Ani!”, acum, la 
cei 90 de ani pe care îi împlineşte profesorul de… profesori. 
 

Cu aleasă preţuire, 
Lector univ. dr. Mircea FARCAŞ 

Catedra de Limba şi literatura română, 
Facultatea de Litere, Universitatea de Nord, Baia Mare 
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Elogiu spiritului creator: Gheorghe Pop 

 
 În urmă cu o jumătate de secol lua fiinţă la Baia Mare 
Institutul Pedagogic de 3 ani, cea dintâi ctitorie de învăţământ 
superior din nord-vestul  ţării, numită atunci, cu o ironică afecţiune, 
„Sorbona de pe Săsar”. Cu timpul, acesta a crescut, s-a împlinit prin 
potenţialul acumulat şi prin realizările avute, devenind, mai ales 
pentru aceia dintre noi care şi-au identificat întregul parcurs profe-
sional cu viaţa lui, o entitate de care ne simţim legaţi prin puternice 
fibre. Cel dintâi care a avut în grijă organizarea şi demararea 
Institutului, dar mai ales a Facultăţii de Filologie, nu a fost altul decât 
profesorul Gheorghe Pop. Prin urmare, parcursul acestei citadele a 
învăţământului superior din Baia Mare se împleteşte organic cu 
personalitatea profesorului Gheorghe Pop.    
 În funcţiile de conducere pe care le-a avut –  şef de catedră, 
decan, prorector şi rector –, s-a implicat cu elan şi dăruire în 
formarea unui colectiv de cadre didactice capabile să facă faţă 
devenirii Institutului, să organizeze primele manifestări ştiinţifice cu 
participarea colegilor de la Universităţile mari din ţară, Cluj, 
Bucureşti şi Iaşi, să ajute mai tinerii colegi în activitatea de publicare 
a rezultatelor muncii lor ştiinţifice în revistele de specialitate şi să-i 
călăuzească spre găsirea unor teme potrivite pentru a fi dezvoltate în 
teze de doctorat.  
 În întregul demers pe care l-a făcut în consolidarea şi 
dezvoltarea Instituţiei pe care o conducea, am desluşit în profesorul 
Gheorghe Pop şi o stare de încordare a sufletului, un adânc senti-
ment de responsabilitate intelectuală, o implicare cu toate puterile 
minţii cuprinzătoare şi limpezi cu care Dumnezeu l-a înzestrat.  

Cu o pasiune pedagogică nedezminţită, Profesorul şi-a asu-
mat, în condiţiile dificile ale începutului, responsabilităţi majore şi în 
formarea studenţilor, impunându-se prin sobrietatea şi ţinuta elevată 
a prelegerilor din care se desprindea o gândire profundă şi originală, 
întemeiată pe un larg orizont filozofic şi lingvistic. 



Gheorghe Pop - 90 
 

 16

 Cu timpul, ideile născute la cursuri sau seminarii au căpătat 
relief  în articolele, studiile şi cărţile Profesorului, care, la ora actuală, 
se numără cu zecile şi sutele.  
 Suportul echilibrului pe care l-a arătat întotdeauna profesorul 
Gheorghe Pop rezidă într-o concepţie solid articulată, izvorâtă din 
mediul în care s-a născut şi a copilărit, în studiile solide de teologie şi 
filologie, în viaţa pe care a trăit-o. De altfel, în tot ce a făcut, nu 
numai social, ci şi în viaţa personală, a avut în vedere Ideea, pentru 
că aceasta nu are vârstă, ca omul ai cărui ani nu interesează atât de 
mult, fiindcă ceea ce contează este ceea ce facem în aceşti ani, sau 
cum însuşi mărturiseşte „viaţa este răspundere, onoreaz-o!”. 
 Faptele Domniei Sale, profesionale sau obşteşti, majore ori 
mărunte, dar necesare Instituţiei pe care a reprezentat-o, au devenit o 
carte de suflet ce o recitim acum, într-o ediţie nouă, cu un 
comentariu bogat, luminat de experienţa vieţii. 
 Nonagenar, Domnul Profesor Gheorghe Pop ne oferă pilda 
reconfortantă a omului, a profesorului, a cercetătorului, a condu-
cătorului, dar şi al acelui „pater familias”, în care harul vieţii provoa-
că o necontenită bucurie, pe care, de când îl ştim, reuşeşte să o 
transmită celor din jur. Şi dacă senectutea este asemuită uneori cu 
iarna, să nu uităm că şi gerul cel mai cumplit zugrăveşte pe fereastră 
flori de primăvară. 
 Fie aşadar, ca şi această zi să fie asemenea celor multe pe care 
le-aţi parcurs, încărcate de energie tumultuoasă şi sprijin generos. Să 
aveţi şi acum acel zâmbet optimist şi mobilizator cu care vă ştim, ca 
să se îndeplinească cuvintele pe care le-aţi rostit la împlinirea vârstei 
de 80 de ani: „Ferice de noi dacă încercările mai grele ale vieţii, în loc 
să ne descurajeze, ne întăresc şi mai mult lumina credinţei şi ne 
mobilizează pe traseul îndeplinirii corecte a tuturor îndatoririlor 
familiale şi profesionale. Vom rămâne mereu tineri dacă ne vom 
înălţa pe piscurile acestor împliniri prin virtutea credinţei şi iubirea 
de adevăr”.  
 

Prof. univ. dr. Nicolae Felecan 
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Veneraţie şi recunoştinţă 
 

 Rezultatele muncii unui Dascăl primesc carate valorice la 
scadenţe îndepărtate. Niciodată nu vom putea fi pe deplin 
recunoscători învăţătorilor şi profesorilor noştri pentru ceea ce ne-au 
sădit în fiinţă spre a ne simţi oameni împliniţi! Când travaliul acesta 
cuprinde generaţii, împlinirea profesorului devine jertfă, ardere, dar 
şi satisfacţie morală deosebită! Aşa cred că se simte Domnul prof. 
univ. dr. GHEORGHE POP la popasul împlinirii venerabilei vârste 
de 90 de ani. 
 La înfăţişare nu-i desluşeşti vârsta! Eu îl ştiu de peste cinci 
decenii ca om tânăr, activ, în deplină mişcare şi benefică implicare, ca 
dascăl de vocaţie, educator, modelator de conştiinţe şi caractere 
moral-intelectuale, filolog, cercetător ştiinţific împătimit, ctitor al 
învăţământului superior băimărean, formator al formatorilor şi, mai 
presus de toate, om plurivalent, colocvial, tonic, cu sufletul mereu 
deschis spre semeni, aflat într-un dialog permanent cu tinerii, cu 
oamenii de cultură veritabili. Mereu într-un permanent dialog cu 
Sinele şi cu Timpul! Cred că e printre puţinii care deţin cheia marelui 
secret ce opreşte „clipa”, putând, cu surâsul său enigmatic, exclama, 
asemeni lui Faust a lui Goethe: „Clipă, opreşte-te, eşti atâta de frumoasă!” 
 Fiu al unei ramuri genetice viguroase a neamului său din 
Roşiorii de pe Someş, format şi modelat la flacăra arzândă a 
cunoaşterii în Şcoala satului natal – „primul izvor de lumină, înţelepciune 
şi ştiinţă” – cum o defineşte chiar el, apoi la Şcoala Normală Unită 
din Oradea, aflat sub veghea unor distinşi dascăli, continuându-şi 
studiile şi asimilând dureros lecţia dură a Istoriei românilor în timpul 
cedării Ardealului de Nord, a răzbătut cu tenacitate spre studii 
superioare la prestigioasa Facultate de Litere şi Filosofie a 
Universităţii din Cluj. Prestigioşii dascăli ai Clujului, ca şi marile 
personalităţi filologice ale timpului şi-au format discipoli pe măsură, 
şi-au pus amprenta asupra personalităţii viitoare a tânărului filolog 
Gheorghe Pop . 
 La Şcoala Pedagogică din Carei, al cărei absolvent sunt 
(1954-1958), o instituţie de învăţământ cu tradiţie şi prestigiu, cu 
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dascăli-pedagogi eminenţi, am auzit adesea pronunţându-se cu 
respect şi admiraţie numele tânărului profesor de Limba şi literatura 
română, Gheorghe Pop, „promovat” ca inspector şcolar regional, la 
Baia Mare. L-am cunoscut revenind în „inspecţie” la şcoala din 
Carei. M-a impresionat seninătatea fiinţei lui, arta de a se apropia de 
elevi. După câţiva ani de dăscălie, devenit student al Institutului 
Pedagogic de 3 ani Baia Mare (1962) am avut plăcuta surpriză să-l 
reîntâlnesc ca profesor la Limba română contemporană. 
 Dascălul Gheorghe Pop are meritul de a fi printre ctitorii 
„Almei Mater” băimărene (1961). Viaţa şi C.V.-ul său se conjugă 
indestructibil cu istoria şi devenirea învăţământului superior din Baia 
Mare şi Maramureş, în cei 50 de ani de existenţă. El însuşi s-a aflat 
într-o ascensiune profesional-ştiinţifică, aureolată de susţinerea unui 
strălucit doctorat în ştiinţă la Cluj (la care, cu emoţie şi mândrie, am 
avut privilegiul să asist!), până la recunoaşterea meritelor sale 
academice, prin titlul de „Doctor Honoris Causa”. 
 Sunt onorat că i-am fost student. Ce au sădit dascălii mei la 
Şcoala normală, au consolidat şi desăvârşit cei de la Facultatea de 
Filologie din Baia Mare. Mă mândresc că am ajuns la performanţa de 
a fi primul student cu „bursă republicană”, iar la absolvire, să devin 
şeful celei de a doua promoţii a Institutului de Învăţământ Superior 
băimărean. Faptul mi-a dat aripi să-mi desăvârşesc studiile filologice 
la Universitatea clujeană, la îndemnul prof. Gheorghe Pop. Mă simt 
mereu îndatorat faţă de profesorii ce mi-au vegheat devenirea, 
formarea ca dascăl şi om! Le inserez aici numele cu respect şi 
recunoştinţă: Gheorghe Pop, Victor Iancu, Ioan Chiş Şter, Monica 
Lazăr, Gabriel Georgescu, Vasile Ştirbu, Tănase Filip, Valeriu 
Palaghiţă, Maximilian Boroş, Valeriu Oros, Nicolae Bănică, Nicolae 
Novac. Din galeria lor desprind chipul prof. Gheorghe Pop, plin de 
o frumuseţe aparte, cu privirea senină şi pătrunzătoare, cu zâmbetul 
mereu tonifiant, cu întreaga fiinţă vibrândă a omului energizant în 
toate, a dascălului de vocaţie ce a ştiut să ne înveţe cum să învăţăm şi 
să învăţăm pe alţii. Pentru mine a devenit reper, model. I-am apreciat 
rigoarea ştiinţifică, soliditatea, logica şi claritatea argumentaţiei asupra 
aspectelor labirintice ale fenomenului complex al Limbii române 
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contemporane, dăruirea şi pasiunea în a ne stârni curiozitatea pentru 
a descoperi noul, faţetele inedite ale fenomenului lingvistic, incitarea 
de a ne îndoi în faţa unor „adevăruri” statuate, curajul de a privi şi a 
găsi alte căi de interpretare şi apreciere. Ne-a făcut să înţelegem că 
Limba Română e un fenomen asemeni unei fiinţe vii, că e nevoie ca 
noi, dascălii, să fim în prima linie, în stare de veghe permanentă 
pentru curăţenia şi frumuseţea ei sub aspectul cel mai îngrijit şi 
normat statuat – Limba română literară. 
 Rememorez azi, secvenţial, cum, sub oblăduirea minţii şi a 
faptelor Domniei sale ca dascăl şi rector, s-a clădit şi edificat la 
Filologie ca şi la celelalte facultăţi, un climat de studiu serios şi 
profund, de disciplină şi rigoare, propice împlinirii generaţiilor de 
studenţi, de dascăli dăruiţi învăţământului din Maramureş, din 
judeţele învecinate şi până departe în ţară. 
 Om de vastă cultură, posesor al unui tezaur de cunoştinţe, de 
valori spiritual-intelectuale, dublat de capacitatea creatoare originală, 
ne-a arătat calea desăvârşirii ca oameni, ne-a însufleţit dorinţa de a ne 
dărui cu pasiune profesiei şi semenilor. Lumea prin care a trecut l-a 
făcut răbdător şi înţelept! El ştie, mai profund decât mulţi dintre noi, 
să preţuiască viaţa ca şansă unică a fiinţei umane, ca provocare şi 
pasiune, ca joc şi vis, ca luptă continuă şi răspundere, ca implicare şi 
sacrificiu pe altarul credinţei, ca regret şi iertare, ca mister şi cântec 
vibrant, răscolitor pentru mireasă în noaptea nunţii! Dar, mai presus 
de orice, ca iubire arzândă pentru cei dragi şi apropiaţi, pentru toţi 
cei din jur.  
 A înţeles şi slujit cu evlavie Cuvântul Limbii Române, rostin-
du-l ales, l-a inserat în lucrări remarcabile de specialitate cu rost 
formator, i-a redescoperit vechimea şi profunzimea înţelesurilor, fie 
la catedră, fie în cercurile ştiinţifice academice în ţară şi străinătate,  
l-a rostit clar, apăsat, convingător, în cadrul unor manifestări 
culturale complexe, precum cele ale ASTREI, dar şi cu umor în 
colocvialele întâlniri cu prietenii. 
 Gheorghe Pop e omul, profesorul, într-un cuvânt cuprinză-
tor DASCĂLUL! Generaţiile de absolvenţi, dacă s-ar reuni deodată, 
n-ar încăpea în sălile şi amfiteatrele Universităţii vuind de viaţă. S-ar 
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face linişte la apariţia profesorului! Cu toţii ne-am lăsa seduşi de 
rostirea sa, de inflexiunile vocii sale pline de sensuri, de vibraţia 
ideilor în fiinţa noastră. 
 Pentru toate acestea şi multe altele..., pentru veghea 
permanentă asupra paşilor noştri în timp, cât şi pentru prietenia 
acordată, pentru întâlnirile periodice la o vorbă aleasă, împreună cu 
regretatul profesor, jurnalist şi scriitor Vasile Radu Ghenceanu, 
servind un „prandiulu academicu”, se cuvine să rostesc, cu veneraţie 
şi respect, un sincer MULŢUMESC!.  
 Reţin şi azi o frază pilduitoare, rostită de Dascălul Gheorghe 
Pop, ca o profesiune de credinţă, ca o împlinire peste timp: „Nimic 
nu-i mai frumos decât actul prin care omul rămâne demn în faţa faptelor sale!” 
De la olimpiana înălţime a celor 90 de ani de viaţă exemplară, 
venerabile şi stimate Domnule Profesor, puteţi fi mândru de rodnicia 
faptelor Domniei Voastre! 
 Cuvintele noastre modeste, dar sincere în preţuire, se vor 
doar o frunză mereu verde în cununa de lauri ce vi se cuvine ca 
ÎMPĂRAT AL CUVINTELOR LIMBII ROMÂNE! 
 Vă rog să primiţi, acum, la ceas aniversar, urarea nedisimulată 
(a mea şi a soţiei mele) de sănătate deplină, de seninătate perpetuă în 
preaplinul sufletului, să aveţi cât mai mult intima bucurie de a fi doi, 
de a avea mândria şi satisfacţia împlinirii părinteşti prin vlăstarele 
viguroase şi rodnice ale Familiei, mulţumirea de a privi seniorial 
semenii! 
   La Mulţi şi Fericiţi Ani! 
 

Profesor Vasile Leschian 
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Prof. dr. Gheorghe Pop la 90 de ani 
 

 De peste 20 de ani intelectualitatea Maramureşului îl 
socoteşte pe drept cuvânt şi explicit pe prof. dr. Gheorghe Pop drept 
„patriarh al intelectualităţii maramureşene”. 
 Acest atribut de prestigiu si l-a câştigat venerabilul profesor, 
prin munca sa şi prin calităţile sale. Nu există şi nu a existat 
manifestare publică de cultură în zonă şi în afara zonei (la Cluj, la 
Oradea, la Zalău sau Maramureşul de pe malul drept al Tisei) fără 
participarea acestui „patriarh al culturii maramureşene”. 
 Ca rector al Universităţii de Nord, ca profesor la catedră sau ca 
autor al unor lucrării ştiinţifice şi conducător de teze de doctorat, îl vor 
prezenta cei care au colaborat cu el nemijlocit în aceste domenii. 
 Eu voi încerca să creionez figura „patriarhului intelectualităţii 
maramureşene” dintr-o perspectivă mai puţin cunoscută sau poate 
mai discretă. 
 Prof. dr. Gheorghe Pop este şi va rămâne un copac uriaş 
care s-a dezvoltat în „solul dătător de roade” al Bisericii Greco 
Catolice. S-a format în Seminarul şi apoi Academia Greco-Catolică 
din Oradea unde i-a avut ca mentori pe episcopii martiri Valeriu 
Traian Frenţiu şi Ioan Suciu, iar după încheierea studiilor la Oradea a 
funcţionat o scurtă vreme ca pedagog la Academia Teologică Greco-
Catolică din Cluj, unde l-a cunoscut şi a lucrat sub îndrumarea 
episcopului martir Iuliu Hossu. 
 Holocaustul care s-a abătut asupra Bisericii Greco-Catolice 
în 1948 a făcut ca tânărul licenţiat al Academiei Greco-Catolice din 
Oradea să nu poată ocupa un post academic în Universităţile Greco-
Catolice , acestea fiind spulberate de către sistemul ateo-comunist.  
 Educaţia, cultura şi credinţa sădite în sufletul său în şcolile 
greco-catolice de la Oradea şi Cluj, precum şi modelele celor trei 
episcopi martiri şi a încă multor alte personalităţi eclesiale greco-
catolice între care s-a format l-au însoţit pe parcursul vieţii, până la 
venerabila vârstă de 90 de ani. 
 Prima mea apropiere mai concretă de prof. dr. Gheorghe 
Pop a avut loc în seara zilei de 29 aprilie 1985, pe peronul gării din 
Baia Mare, seara între orele 22-23. Şi unul şi altul aşteptam sosirea 
acceleratului de Timişoara. Cu câteva zile în urmă murise, la 
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Bucureşti, Episcopul greco-catolic clandestin al Maramureşului, Ioan 
Dragomir. A doua zi urma să aibă loc înmormântarea episcopului 
Dragomir în satul său natal, Ariniş. Funcţia mea în Dieceza Greco-
Catolică a Maramureşului îmi cerea să îi primesc cu discreţia impusă 
de clandestinitate pe oficialii greco-catolici care veneau la 
înmormântare. Cu acceleratul de Timişoara din acea seară sosea 
Episcopul greco-catolic de Lugoj, dr. Ioan Ploscaru şi locţiitorul 
Episcopului de Oradea, Monsenior dr. Coriolan Tămâian. 
 Monseniorul dr. Coriolan Tămâian mi-a comunicat telefonic 
din timp: „eu sosesc cu acceleratul de Timişoara dar nu vin la tine 
pentru că mă aşteaptă altcineva”. Acest altcineva era la acea dată 
rectorul Universităţii de Nord Baia Mare, prof. dr. Gheorghe Pop. 
Pe vremea când prof. dr. Gheorghe Pop era student la Academia 
Teologică Greco-Catolică din Oradea, Monsenior dr. Coriolan 
Tămâian era rectorul acestei Academii. Ori de câte ori Monseniorul 
Tămâian venea la Baia Mare, chiar dacă era urmărit de securitate, îl 
vizita pe fostul său student, acum prof. dr. Gheorghe Pop. 
 Din acea seară de aprilie 1985 legăturile mele cu distinsul 
prof. dr. Gheorghe Pop au devenit tot mai strânse, până la a mă 
socoti prieten. 
 Legalizarea Bisericii Greco-Catolice în 1989 a dat 
posibilitatea să deschidem în 1990 Institutul Teologic de grad 
universitar „Ep. Dr. Alexandru Rusu” la Baia Mare. Vreme de zece 
ani am fost rector al acestui institut. Folosesc şi această ocazie pentru 
a-i aduce mulţumirile mele mentorului şi mai marelui meu coleg 
pentru ajutorul pe care mi l-a acordat pe tot parcursul celor zece ani. 
 A acceptat cu multă generozitate să se aşeze în fruntea 
Catedrei de Limba şi Literatura Română a nou înfiinţatului Institut 
Teologic „nici o plată primind”. 
 În numele meu, stimate coleg, în numele generaţiilor de 
studenţi ai Institutului Teologic de grad universitar „Ep. Dr. 
Alexandru Rusu” Baia Mare vă aducem mulţumirile şi omagiile 
cuvenite la împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani. 
 

 Pr. ing. Simion Mesaroş, rector emerit 
Institutul Teologic de grad universitar  
„Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare 
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Prof. univ. dr. Gheorghe Pop  - tribun al Astrei Rediviva  

 
 Vigoarea Astrei actuale depinde în mare măsură de vigoarea 
membrilor săi şi a celor care o conduc – astrişti zeloşi, care prin 
multă muncă şi mult sacrificiu contribuie la întărirea solidarităţii 
neamului românesc în jurul valorilor sale perene, într-o lume tot mai 
globalizată şi egoistă...  
 Printre aceşti astrişti contemporani de înaltă valoare spiritua-
lă l-am cunoscut şi pe distinsul profesor universitar dr. Gheorghe 
Pop – preşedinte al Despărţământului Astra Baia Mare şi membru 
de incontestabilă probitate morală şi profesională în conducerea 

Astrei Centrale. Cu fiecare întrunire astristă la nivel naţional – 
adunările anuale ale Asociaţiunii –, descopeream în prestaţiile 
Domniei sale frumuseţea acţiunilor astriste de odinioară, din care ne 
puteam inspira toţi membrii Astrei, în dorinţa noastră sinceră de a ne 
face utili interesului naţional. Îndemnurile sale spre o muncă de 
calitate la nivel de Asociaţiune erau bine gustate la fiecare adunare 
anuală, oriunde s-ar fi desfăşurat aceasta – în primul rând la Sibiu, 
dar şi la Iaşi, Braşov, Arad, Sf. Gheorghe, Năsăud, Şomcuta Mare, 
Dej, Orăştie sau Baia Mare – acolo une era bine cunoscut la nivel 
universitar, astrist şi mai ales, intelectual… Se adresa de fapt 
astriştilor devotaţi din ţară sau din afara ţării, care erau mândri de 
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statutul lor… Simţea orice tensiune sau neputinţă în soluţionarea 

unor probleme ale Astrei, atât pe plan organizatoric, cât mai ales pe 
linia faptelor sau a aşteptărilor contemporane, intervenind cu calm şi 
util în bunul mers al Asociaţiunii. Îl aşteptam de fapt cu prelegerile 
sale, în deschiderea fiecărui congres naţional, căci aşa numeam 
uneori adunările anuale ale Astrei, din care desprindeam învăţămin-
tele utile pentru bunul mers al Asociaţiunii. Admiram forţa şi puterea 
de convingere a pledoariilor sale, căci se bazau pe vrednicii proprii şi 
pe fapte concrete… La întrunirile Astrei era însoţit de oameni 
minunaţi ai Maramureşului, adevărate figuri emblematice – preotul 
Thira, dr. Teodor Ardelean, prof. Vasile Albu… La îndemnurile sale 
ne simţeam mult mai capabili pe tărâmul împlinirilor astriste... Cu ei, 
de fapt, a dus la bun sfârşit numeroase acţiuni astriste maramureşene 
– editarea volumelor ASTRA ieri şi azi: Realizări şi perspective; 
congresele Astrei în Maramureş; numeroase serbări şi acţiuni de 
certă valoare educativă, emblematică... 

De aceea, la frumoasa aniversare nonagenară, astriştii şi foştii 
studenţi năsăudeni îi doresc multă sănătate, mulţi ani frumoşi şi 
satisfacţii pe măsura vredniciilor sale. 

 
Prof. Ioan Seni, preşedintele Desp. Astra Năsăud 
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Ctitor de şcoală, lingvist de excepţie,  
profesor de aleasă omenie 

 
Învăţământul superior maramureşean ar trebui să-şi sărbăto-

rească zilele acestea ctitorul – pe distinsul profesor universitar, 
doctor în ştiinţe filologice, Gheorghe Pop, cel din iniţiativa şi cu 
eforturile căruia a luat fiinţă, în urmă cu cincizeci de ani, Institutul 
Pedagogic, care, prin transformări succesive, a devenit Universitatea 
de Nord de astăzi. 

Viaţa academică, culturală şi socială a acestui nord de ţară 
poartă şi azi amprenta valorosului  om de ştiinţă, care este profesorul 
Gheorghe Pop, manager neîntrecut şi creator de şcoală lingvistică. 
Mulţi dintre slujitorii învăţământului maramureşean universitar şi 
preuniversitar s-au format ca dascăli şi profesionişti la instituţia 
ctitorită şi păstorită cu aleasă pricepere decenii întregi de venerabilul 
lingvist.  

Profesorul Gheorghe Pop a îmbinat întotdeauna exigenţa 
didactică cu grija pentru promovarea celor cu adevărat merituoşi, n-a 
agreat nepotismul sau alte legături de acest gen. Aşa se face că 
învăţământul superior maramureşean s-a impus pe vremea păstoririi 
Domniei Sale prin calitate, competenţă şi competitivitate. 

Sobru, extrem de manierat, calculat, maiestuos prin ţinută şi 
aură profesională, Profesorul a împrumutat din calităţile Domniei 
Sale şi instituţiei pe care a condus-o, conferindu-i credibilitate şi 
plasând-o printre universităţile de prestigiu din ţară. Parafrazând 
versurile unuia dintre primii noştri poeţi, ctitorul de şcoală superioară 
maramureşeană, pe care-l sărbătorim astăzi cu dragoste şi recunoş-
tinţă, ar putea spune: „V-am dat universitate, păziţi-o şi dezvoltaţi-o 
ca pe un veritabil locaş de ştiinţă”. Cum s-au priceput cei care i-au 
urmat Profesorului la cârma Universităţii să o păstreze şi să o 
dezvolte se va vedea în curând, la vremea clasificărilor…  

Lingvistica noastră are în profesorul Gheorghe Pop un 
specialist de referinţă. Lucrările Domniei Sale despre dinamica 
vocabularului, despre structura gramaticală a limbii, studiile cu 
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caracter etnologic, etnografic sau cele confesionale îl situează în zona 
de vârf a ştiinţei lingvistice româneşti. A format nu doar profesori 
practicanţi de mare valoare, ci şi cercetători, lingvişti şi literaţi de 
prestigiu, fiind conducător de doctorate şi membru în zeci de comisii 
de acordarea titlului ştiinţific de doctor în filologie. 

Profesorul Gheorghe Pop a lăsat mereu loc de Bună ziua! 
peste tot pe unde l-au purtat cărările ştiinţei şi arta conducerii. Dacă 
pe unii rectori sau decani lumea universitară nu i-a regretat niciodată, 
ba mai mult, s-a bucurat la trecerea lor în  rezervă, Profesorul 
Gheorghe Pop a rămas în mintea tuturor celor care au avut 
privilegiul să-l cunoască şi să colaboreze cu Domnia Sa ca un model 
de om, de dascăl şi de manager. A fost, este şi va rămâne un etalon 
de demnitate academică şi de colegialitate. 

Suntem mulţi, foarte mulţi cei care îi datorăm câte ceva 
Profesorului: dacă nu un sprijin ştiinţific direct, atunci, fără îndoială, 
o vorbă bună spusă la ceas de cumpănă, un sfat dat cu inima 
deschisă şi cu iubirea de aproapele – stare sufletească specifică doar 
caracterelor mari şi principiu de viaţă de la care Domnia Sa nu s-a 
abătut niciodată. 

De aceea, astăzi, la acest minunat ceas aniversar, ne bucurăm 
din tot sufletul pentru Profesorul nostru şi îl rugăm să primească 
gânduri de aleasă admiraţie şi preţuire. 

Fie ca Bunul Dumnezeu să-i dea în continuare ani mulţi, 
liniştiţi şi frumoşi, plini de bucurie şi pace! 

La mulţi ani, Domnule Profesor! 
 

Conf. univ. dr. Ştefan Vişovan 
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AUTOPREZENTARE 

 
 Pe măsură ce mă adâncesc în ani, mă surprind 
monologând, pornind întotdeauna de la cuvintele Eclesiastului: 
„Mi-am pus în inimă să cercetez şi să adâncesc cu înţelepciune 
tot ce se întâmplă sub ceruri…” (1,13), până „nu încep să 
tremure paznicii casei (mâinile) şi să se încovoaie cele tari 
(picioarele); până nu se opresc cei ce macină (dinţii)… până nu 
se întunecă cei ce privesc pe fereastră (ochii) (12,3), până „nu se 
închid cele două uşi dinspre uliţă” (buzele) (12,4); până „nu se 
întoarce ţărâna în pământ…” (12,7), ceea ce îmi îndreaptă 
gândul spre versurile lui G. Bacovia scrise la vremea când forţa 
lui fizică se ofilea „ca o plantă pe care timpul vrea s-o răpună”, 
poetul meditând la vremea trecerii peste Styx: 
  Curg zilele spre cimitir 
  Trist, una câte una, 
  Şi destrămând al vieţii fir 
  Se duc pe totdeauna… 
  Şi-acolo-ncet, molcomitor, 
  Se-adună în suspine 
  Cu-un dor de mâine, sora lor, 
  Cu-n dor de mine. 
 În aceste momente de reflecţii, la vremea senectuţii, am 
făcut tot mai multe popasuri pe treptele vieţii, ale devenirii mele 
ca om, ca profesor, ca educator, ca cercetător ştiinţific şi ca 
organizator al învăţământului. 
 La un moment dat un glas de taină şi de vis, de simţăminte 
şi doruri, care trăiesc dincolo de puterea convenţională a 
cuvintelor, m-a propulsat în teritoriul sacru al lui Dominique 
Lapière, autorul celebrei cărţi „La cité de la joie”, care în 1985 îi 
făcea o vizită în Greenvich Village (SUA) Maicii Tereza. Aici, pe 
un panou a văzut înscrise următoarele sentinţe, rezumând 
filosofia şi credinţa laureatei premiului Nobel: 
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  Viaţa este o şansă, foloseşte-o! 
  Viaţa este frumuseţe, admir-o! 
  Viaţa este beatitudine, ajut-o! 
  Viaţa este un vis, împlineşte-l! 
  Viaţa este o provocare, priveşte-o! 
  Viaţa este răspundere, onoreaz-o! 
  Viaţa este un joc, joacă-l! 
  Viaţa este preţioasă, ai grijă de ea! 
  Viaţa este bogăţie, păstrează-o! 
  Viaţa este iubire, bucură-te de ea! 
  Viaţa este mister, cunoaşte-l! 
  Viaţa este o promisiune, respect-o! 
  Viaţa este regret, învinge-l! 
  Viaţa este un cântec, cântă-l! 
  Viaţa este o luptă, accept-o! 
  Viaţa este de prea mare preţ, n-o ucide! 
  Viaţa este viaţă, luptă pentru ea! 
 În cele mai multe din aceste ipostaze ale vieţii s-au scurs 
ani ce încorporează un bilanţ de apreciabile realizări ca elev, 
student, cercetător ştiinţific şi dascăl, dublaţi de o prodigioasă 
activitate publicistică în periodice şi reviste de profil, cu 
deosebire în volume de certă valoare pentru lingvistica şi filologia 
românească. […] 
 Pe măsură ce mă adâncesc în ani fac tot mai multe 
popasuri în satul meu natal, Roşiori, cu casa în care am văzut 
pentru prima dată lumina zilei, unde am făcut primii paşi din 
viaţa ce mă aştepta cu cerinţele, dar şi cu vămile ei pline de 
surprize. În pragul casei, astăzi devenită casă-muzeu, mă 
întâmpină imaginaţia plină de duioşie a mamei (Maria), a tatălui 
(Ioan) şi a fraţilor (Vasile, Ioan şi Gavril), scumpe sigilii adâncite 
în salba amintirilor nepieritoare. În vatra satului, pe uliţi ori în 
grădini răsar rudenii, prieteni şi colegi de joacă care-mi străjuie 
şi azi anii de aur ai copilăriei. […] 
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 Aproape de biserică se află Şcoala, primul izvor de 
lumină, de înţelepciune şi ştiinţă, în care distinşii dascăli 
Margareta şi Iosif Cardoş (Spădaru), apoi Elena şi Gheorghe 
Ghiriti mi-au condus întâia oară mâinile pe tăbliţa de gresie şi 
apoi să cunosc farmecul slovelor, al cântecului şi dansului (1928-
1934). Aceşti apostoli ai neamului au decodat mai bine 
„ambiguitatea” că ceea ce-i agitaţie în mine este, de fapt, 
pasiune, avânt, viaţă, dorinţă de autodepăşire şi deschidere spre 
cultură, şcoala devenind pentru mine o lungă nerăbdare. 
 Aşa m-am trezit, după şase clase primare, să fiu trimis la 
Şcoala Normală Unită din Oradea, şcoală românească la 
marginea de Vest a etnicului nostru, pe care cărturarii vremii au 
pus-o în slujba ridicării intelectuale şi morale a neamului (1934-
1942). […] 
 O dată cu sfârşitul războiului şi apoi eliberarea Transil-
vaniei de Nord am intrat într-un nou filon al istoriei, existenţa 
mea proiectându-se, la început, într-un nou orizont al speranţelor. 
Aşa am reuşit să continui studiile superioare. În anul universitar 
1944/45, după diferenţe şi bacalaureat la Liceul „Gh. Bariţiu” 
din Cluj, deveneam student la Facultatea de Litere şi Filosofie a 
Universităţii din Cluj (1944-1948). Concomitent mi-am terminat 
şi studiile teologice, în 1946 susţinându-mi Licenţa în Teologie la 
Academia Teologică din Blaj, cu lucrarea Necesitatea religiei 
pentru individ şi societate, teză care, în 1996, a fost publicată de 
Editura Dacia din Cluj, sub formularea: Religia – suport şi sens 
al existenţei, 135 p. Licenţa în Litere şi Filosofie am obţinut-o în 
anul 1948 la Universitatea clujeană cu lucrarea Concepţia 
politică la cronicarii moldoveni. 
 Încă din primii ani ai revenirii de la Sibiu, Universitatea 
din Cluj s-a afirmat ca o continuatoare şi promotoare a unui 
învăţământ ştiinţific modern. Aici şi-a făcut reapariţia un corp 
profesoral de mare valoare care a contribuit, în principalele 
ramuri ale ştiinţelor naturii şi umaniste, la punerea bazelor 
ştiinţei româneşti moderne. Din primul an de studenţie la 
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Facultatea de Litere şi Filosofie am înţeles că, prin profesorii ei 
de mare valoare, Universitatea clujeană devenise parte 
apreciabilă a culturii româneşti şi prin aceasta avea să intre în 
universalitate. Profesorii facultăţii pe care o frecventam în 
perioada studenţiei mele: Emil Petrovici, Dimitrie Macrea, Ştefan 
Paşca, Dimitrie Popovici, Liviu Rusu, Ion Breazu, Nicolae Lascu, 
George Giuglea, Teodor Naum, Auger Yves, Henry Jacquier, 
Dumitru Tudoran, Romulus Cândea, Fr. Pall, Ion Moga, Alexa 
Procopovici, Iosif Pervain, Romulus Todoran, Ioan Pătruţ, 
Mircea Zdrenghea, prin lecţiile ţinute şi prin înfăptuirile lor 
ştiinţifice şi-au făcut discipolii să vibreze cu adevărat de respect 
faţă de marile valori create de spiritul uman, faţă de ştiinţă şi 
adevăr, morală şi bine, artă şi frumos, drept şi stat. Prin aceste 
valori dăinuiesc şi vor trăi de-a pururi în conştiinţa noastră. Prin 
râvna depusă în slujba şcolii superioare clujene şi prin rezultatele 
remarcabile obţinute aceşti iluştri înaintaşi se înscriu în galeria 
marilor dascăli ai Ţării ca o permanenţă, ca o prezenţă vie. […] 
 Pe măsură ce mă adâncesc în ani, fac tot mai multe 
pelerinaje în meditaţii. Revăd drumul parcurs şi mă întreb dacă 
ceea ce am realizat în viaţă şi şcoală a atins cota propusă cu 
mulţi ani în urmă de către foştii mei dascăli, dacă am reuşit să 
depăşesc toate vitregiile istoriei. Revăd cu ochi minţii eforul 
depus de-a lungul anilor pentru ca învăţământul din nordul Ţării, 
Şcoala superioară băimăreană să prospere, să ţină pasul cu 
progresul general al învăţământului românesc. […] 
 Sunt instituţii de învăţământ superior pe care le port în 
suflet pe toate cărările vieţii şi la care mă întorc întotdeauna când 
mă încearcă îndoieli sau temeri, fiori de profunde şi nebănuite 
emoţii. Pelerinajul meu prin aceste şcoli superioare „e ca o 
rugăciune înălţată din gura mamei către Dumnezeu”, ce mă duce 
către sublimitatea simţămintelor ce se transmit spre înnobilare. 
Ele mă ajută să mă înseninez, să râd sau să oftez şi să cânt. Ele 
îmi surâd sau mă dojenesc, mă pun pe gânduri sau îmi dau noi 
imbolduri spre zilele luminilor viitoare. La ele mă întorc ca la 
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izvorul vieţii, căci din ele am primit mai multă viaţă spirituală, 
mai multă cunoaştere şi chemarea irezistibilă cu glasul ei 
fascinant „al sirenelor celeste ce l-au vrăjit pe rătăcitorul Ulise”. 
Glasul sirenelor s-a îndreptat spre cercetătorul ştiinţific, făcându-mă 
să găsesc răgazul de a stărui asupra cărţilor şi să elaborez, chiar 
la anii senectuţii, lucrări vizând graiul maramureşean şi 
cultivarea limbii române. […] 
 Pornind de la asemenea imperative majore, în activitatea 
de peste o jumătate de veac în învăţământ, am luat în considerare 
următorul fapt esenţial: multe lucruri mari, deosebite, pot fi 
obţinute şi prin aparente lucruri mici, prin multitudinea de reuşite 
cotidiene, care ţin de noua calitate a acţiunilor în plan instructiv-
educativ, de o nouă atitudine faţă de preocupările tineretului 
studios, faţă de aspiraţiile şi frământările sale. „Picătură cu 
picătură se face marea” – zice proverbul – iar înţelepciunea 
populară vrea să spună că în ambele sensuri o „picătură” 
contează: şi dacă-i vorba de acumulare şi dacă-i vorba de risipă. 
Un astfel de adevăr vital mi-a stat în faţă atunci când, pe 
parcursul activităţii de dascăl, am sintetizat experienţa pozitivă 
din unităţi de învăţământ sau am făcut cercetări în domeniul 
filologiei sau al dialectologiei, concretizându-le în studii, articole, 
comunicări etc. pe care le-am publicat în volume, periodice sau 
seriale. 
 În ore de întoarcere asupra mea însumi, în dorinţa de a 
avea o senectute senină, generoasă şi rodnică îmi pun şi repet 
mereu întrebarea firească: „Cine eşti?”, iar răspunsul pe care 
mi-l dau este complex şi încărcat de responsabilitate: 
 Sunt un fiu al secolului XX, în care am trăit momente de 
bucurie, de realizări pline de satisfacţii, dar şi momente 
exasperante (înschisoare la Satu Mare în 1944) sau de răzvrătire 
interioară inevitabilă din cauza unor evenimente la care istoria 
timpului m-a făcut părtaş (al II-lea război mondial, cedarea 
Ardealului de Nord şi două regimuri totalitare). N-am cedat, însă, 
presiunilor acestor vremuri, fiind călăuzit de ideea încărcată de 
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har că în Evanghelie timpul nu este drumul răsăritului şi apusul 
soarelui sau măsura activităţii şi hotărârilor umane, ci este 
momentul intervenţiei Stăpânului Timpului şi a Istoriei care ne 
face să ne naştem şi să murim, să plănuim şi să înfăptuim, să 
„râdem” sau „să plângem”. Ferice de noi dacă încercările mai 
dificile ale istoriei, în loc să ne descurajeze, ne întăresc şi mai 
mult lumina speranţei de mai bine, angajându-ne cu şi mai multă 
hotărâre pe drumul Adevărului. Angajat pe acest drum am reuşit 
să traversez vremurile ce păreau „lipsite de speranţă”, când se 
picurau în suflete realităţi amare. 
 Sunt un fiu dintr-un sat de pe Valea Someşului (Roşiori, 
judeţul Satu Mare), cu personalitatea sa, dar „încadrat organic în 
reţeaua satelor care ne-au salvat ca popor peste veacuri”, ne-au 
asigurat un orizont sufletesc, manifestat mai ales în doina şi 
cântecele noastre şi nu mai puţin într-un unanim sentiment al 
destinului...” (L. Blaga, Elogiu satului românesc). […] 
 Iată motivul pentru care, ca filolog şi cercetător al 
graiului, etnografiei şi folclorului din zona în care m-am născut şi 
mi-am desfăşurat activitatea, mă simt răspunzător în faţa istoriei 
şi a semenilor mei, de a facilita cunoaşterea şi cinstirea milenarei 
culturi materiale şi spirituale a oamenilor din această parte a 
Ţării, prin amenajarea unei case-muzeu în spaţiul gospodăriei 
rămase de la părinţii mei în satul Roşiori, judeţul Satu Mare, cu 
sutele de imagini şi obiecte etnografice, mii de colecţii folclorice 
şi fişe dialectale adunate timp de o jumătate de veac ca cercetător 
ştiinţific, profesor, educator şi organizator al învăţământului. 
Preţuiesc la adevăratele dimensiuni acest depozit viu de etnos şi 
etos şi militez, în continuare, pentru ordonarea şi aşezarea lui în 
spaţiile amenajate, pentru a sta la temelia operei de edificare a 
omului zilelor noastre şi al viitorului, prin înţelegerea valorilor 
perene ale creaţiei populare. Să înţeleagă atât săteanul, cât şi 
orăşeanul, atât tânărul, cât şi bătrânul, atât elevul, cât şi 
studentul, toţi vizitatorii că istoria culturii naţionale şi spirituale a 
poporului nostru este o componentă a cărţii sale de vizită şi un 
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nobil atestat al drepturilor noastre legitime. Să înţeleagă că, în 
vremuri de bejenie, şi cu ea ne-am apărat graniţele spiritualităţii 
noastre şi ne-am afirmat identitatea istorică în faţa lumii. […] 
 Sunt un fiu al municipiului Baia Mare, aşezat la poalele 
Gutâiului, străjuit de Dealul Florilor şi Dealul Crucii, cu 
„fereastră deschisă” spre câmpia Someşului. 
 Înainte cu o jumătate de veac, prin 1952, am început să-i 
cunosc, treptat, întreaga panoramă cu covoarele multicolore de 
unităţi economice, instituţii, verdeaţă şi flori care te îmbie la 
plimbări şi reflecţii reconfortante, cu busturile marilor clasici ai 
condeiului şi penelului. Între 1952 şi 1961 am lucrat în 
învăţământul preuniversitar ca profesor de limba şi literatura 
română şi ca inspector şcolar al fostei regiuni Baia Mare. 
 Din 1961, Baia Mare şi-a primit locul în contextul 
centrelor universitare ale Ţării. De atunci şi până în prezent, deci 
40 de ani, biografia mea se interferează cu istoria şcolii 
superioare băimărene şi cu multe fapte de cultură înscrise pe 
traiectoria acestui timp şi spaţiu. Miilor de studenţi le-am cultivat 
interesul pentru cunoaşterea şi dorinţa de a-şi iubi meseria, de a 
progresa şi depăşi dificultăţile prin travaliu, ingeniozitate, cinste 
şi omenie. Înţelegând corect sensul înalt al învăţământului şi 
ştiinţei româneşti le-am împărtăşit din vistieria minţii şi din inima 
mea destul de bogată în iubire de oameni, revărsând în sufletele 
lor inestimabile valori spirituale. […] 
 Revirimentul ASTREI, prin Despărţământul Baia Mare, al 
cărei preşedinte sunt din 1992, este un act necesar, nu numai prin 
acţiunile rememorative care întăresc sentimentul naţional în prag 
de nou mileniu, dar şi prin refacerea unor legături culturale şi 
susţinerea ideilor generoase ale acelora pe care-i interesează 
destinul acestui popor. Din 1997, asemenea idei le-am 
popularizat şi prin intermediul revistei „ASTRA maramureşeană”, 
al cărei director şi redactor sunt şi în prezent. […] 
 Sunt un fiu la Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-
Catolică, al cărei tezaur spiritual oferă punţi de salvare în 
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rătăcirile acestui veac amar şi rece. Această Biserică n-a putut fi 
biruită de regimul totalitarist-ateu. Ea a trăit în subteranele 
sufletelor, extrăgându-şi din durerea şi adâncul catacombelor seva 
întăritoare a unui creştinism purificat de martiragiile episcopilor, 
preoţilor şi altor categorii de credincioşi a căror credinţă s-a nutrit 
permanent din esenţele Revelaţiunii. În cadrul acestei Biserici sunt 
adeptul unui ecumenism, aşa cum este acesta definit în 
Documentele Conciliului Vatican II, cunoscând că Biserica 
Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a dorit întotdeauna şi 
voieşte şi astăzi punţi de apropiere şi legătură ori unire spirituală 
în relaţiile interumane şi interconfesionale. Ea a făcut primul pas 
spre asemenea comuniune şi unire în urmă cu mulţi ani, creând şi 
premisele sufleteşti, culturale şi apoi educaţional-sociale care au 
putut influenţa apropierea de Vest. […] 
 Sunt un fiu al „Almei Mater” băimărene de la naşterea 
sa, în 1961, şi până în zilele noastre. În toţi aceşti ani, plină de 
prospeţime şi vigoare, m-a primit cu porţile, laboratoarele şi 
cărţile ştiinţei deschise. Îi aduc întregul meu omagiu pentru că eu 
sunt parte din Ea şi Ea face parte din mine. Din viaţa Ei s-a 
aprins lumina vieţii mele ştiinţifice. La adăpostul grijilor Ei s-a 
clădit liniştea şi climatul de muncă al devenirii mele până la 
înalta treaptă de doctor în ştiinţe filologice şi profesor 
universitar. Braţul Ei a devenit scut pe scara muntelui de lumină 
pe care am început să urc înainte cu 40 de ani. Cu vorbele Ei am 
întâmpinat atâţia ctitori de şcoală filologică românească, 
academicieni, eminenţi profesori, distinşi cercetători ştiinţifici, 
care, în primele două decenii ale începutului ne-au ajutat să dăm 
„noi dimensiuni şi o calitate sporită lucrurilor şi fiinţelor”. […] 
 Peste toate răspunsurile la întrebarea „Cine eşti?” se 
suprapune pasiunea mea primordială, acea a „Catedrei” şi a 
„Cuvântului” rostit, scris şi explicat. A-i da fiinţă de la catedră 
înseamnă a-l face să dureze prin generaţiile discipolilor. 
Consemnându-l în lucrări l-am sortit să rămână imprimat în minţi 
şi inimi peste vremuri şi să dea preţ vieţii. Cuvintelor le revin 
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sarcini esenţiale privind aducerea la lumină şi aplicarea marilor 
înţelesuri legate de simţirea umanistă a vieţii. 
 Mi-am constituit din catedră un sacerdoţiu, imprimându-i, 
în afară de înţelesurile ei de profesiune academică, şi demnitatea 
unei filozofii de viaţă. Prelegerile depăşeau, uneori, spaţiul limită 
al materiei predate. Extrapolam şi în direcţii complementare 
(filosofice, istorice, literare, teologice), devenind astfel mărturii şi 
documente relevante de viziune umanistă asupra ştiinţei şi culturii. 
 Mi-am constituit din Cuvânt o rugăciune, pătrunsă într-o 
cameră ca de sanctuar, biblioteca personală, unde de aproape o 
jumătate de veac îmi am atelierul de studiu şi locul de visare. Totul 
aici poartă pecetea vizibilă şi biruitoare a cuvântului. Cărţi, cărţi 
pretutindeni; cele care nu încap în rafturi se aciuesc pe unde apucă, 
pe scaune, pervazuri, prin colţuri. Pe masa de lucru: teancuri de 
cărţi primite recent, reviste deschise şi pline de sublinieri, extrase, 
corecturi tipografice, vrafuri de fişe, lucrări de licenţă ale 
studenţilor, teze de doctorat. Aparent puţină dezordine, cum spune 
soţia, însă, aspect de lucru, cum apreciez eu. Fiecare piesă din acest 
„sanctuar” se află într-o evidenţă şi îşi aşteaptă rândul. […] 
 La cumpăna dintre veacuri şi milenii, care a găsit Ţara în 
suferinţă şi sărăcie – gândindu-ne la cei care sunt sarea şi pâinea 
pământului – se cuvine să facem un popas pe o înălţime a vieţii, 
având în vedere şi alte probleme decât cele abordate de noi, ca să 
ni se lămurească mai repede perspectivele viitorului, reflectând la 
tot ce avem de înfăptuit de aici înainte cu mai bune rezultate decât 
în trecut, cu preocupări de a pune în lumină seturi de gândire şi 
de sensibilitate comună, factori de unitate ori de convergenţă 
spirituală, într-o lume încărcată de conflictualitate şi discrepanţe. 
 Încerc sentimentul că asemenea gânduri nu mă reprezintă 
numai personal; că ele sunt şi ale altora, mulţi anonimi ca 
identitate, dar prezenţi ca stare de spirit, ca vibraţie sufletească 
încărcată de respect şi gratitudine, într-o simţire comună Ţării. 
 

Pop, Gheorghe. Tainele vocaţiei.  
Arad, „Vasile Goldiş” University Press, 2001, p. 201-217. 



Gheorghe Pop - 90 
 

 36

A. REPERE BIOGRAFICE 
 

Profesorul universitar, doctor în ştiinţe filologice, Gheorghe 
Pop s-a născut la 8 octombrie 1921, din părinţii Ioan şi Maria – 
ţărani, în satul Roşiori, judeţul Satu Mare. 

 
Familia: Căsătorit: soţia Maria, economist (actualmente 

pensionară). Copii: Daniel (medic primar) şi Răducu (inginer 
manager). 

 
Studii: 
– primare şi gimnaziale la Şcoala cu clasele I-VII din Roşiori; 
– studii liceale la Oradea (Şcoala Normală Română Unită); 
1934-1942 – Liceul „George Bariţiu” Cluj; 
1946 – Licenţa în Teologie la Academia Teologică Română 

Unită Blaj;  
1948 – Licenţa în Litere şi Filosofie la Universitatea „Babeş-

Bolyai” Cluj; 
1969 – Doctoratul în Ştiinţe Filologice la Universitatea din 

Cluj, cu teza: Elemente neologice în graiul maramureşean, 
publicată la Editura Dacia Cluj – 1971, conducător ştiinţific prof. 
dr. Radu Todoran. 

 
Activitate profesională: 
1948-1952 – profesor de limba şi literatura română la Liceul 

Pedagogic din Carei; 
1952-1960 – inspector şcolar regional Baia Mare; 
1960-1961 – director la Institutul Pedagogic de 2 ani din Baia 

Mare; 
1961-1962 – profesor de limba română contemporană la 

Institutul Pedagogic de 3 ani din Baia Mare; 
1961-1970 – lector universitar la Institutul Pedagogic de 3 ani 

din Baia Mare; 
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1970-1974 – conferenţiar universitar la Institutul Pedagogic de 
3 ani din Baia Mare; 

1974-1986 – profesor universitar la Institutul de Învăţământ 
Superior Baia Mare; 

1987-2005 - profesor consultant, conducător de doctorat şi 
membru în Senatul Universităţii; 

1991 – profesor de limba şi literatura română la Institutul 
Teologic „Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare; 

1992 - profesor de limba şi literatura română la secţia 
didactică Teologie ortodoxă - Limba română din cadrul Facultăţii 
de Litere şi Ştiinţe a Universităţii din Baia Mare; 

1997 – cadru didactic asociat la Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” Arad (Colegiul Universitar din Sighetu Marmaţiei şi 
Facultatea de Jurnalistică din Baia Mare). 

 
Funcţii de conducere: 
1960-1961 - director al Institutului Pedagogic de 2 ani Baia 

Mare; 
1961-1964 – şeful Catedrei de limba şi literatura română, 

Institutul Pedagogic de 3 ani Baia Mare; 
1964-1979 – decan la Facultatea de Filologie, Institutul 

Pedagogic de 3 ani Baia Mare; 
1979-1981 – prorector – Institutul de Învăţământ Superior 

Baia Mare; 
1981-1984 – rector – Institutul de Învăţământ Superior Baia 

Mare. 
 

Activitate în societăţi ştiinţifice şi culturale: 
1964-1995 - Preşedinte al Filialei Baia Mare a Societăţii de 

Ştiinţe Filologice din România şi membru în Consiliul de 
conducere de la Bucureşti, iar în prezent preşedinte de onoare al 
filialei; 
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1992 – Preşedinte al Despărţământului Baia Mare al Asocia-
ţiunii ASTRA şi membru în Consiliul Central al ASTREI; 

1994 – Vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Românilor 
Uniţi – AGRU);  

1996 – Redactor-şef al revistei „Tinereţe Creştină” editată de 
Eparhia Maramureş a Bisericii Greco-Catolice; 

1997 – Director al revistei „Astra maramureşeană” (revista 
Despărţământului Baia Mare al ASTRA); 

Secretar al Filialei Maramureş a Comitetului Naţional pentru 
Apărarea Păcii din România, timp de peste 30 de ani. 
 
Activitate publicistică: 

Colaborează la presa locală şi la revistele de specialitate: 
Limbă şi literatură, Limba română, Cercetări de lingvistică, 
Buletin ştiinţific şi Studii şi articole (Baia Mare), Fonetică şi 
dialectologie, Dialectologia, Forum, Nord. 

Membru în comitetul de redacţie al revistei Limbă şi literatură 
(Bucureşti), care apare sub egida Societăţii de Ştiinţe Filologice 
din România. 

Este membru în Colegiul de redacţie al revistei Familia 
română : revistă trimestrială de cultură şi credinţă românească. 

 
Premii, distincţii, titluri: 

1957 – Pentru munca didactică desfăşurată i s-a conferit titlul 
de „Profesor fruntaş”; 

1959 – Medalia şi „Diplome d' Honeur” a Consiliului Mondial 
al Păcii; 

1983, aug. – I se acordă Premiul I şi titlul de laureat „pentru 
creaţie literară – folclor literar şi etnografic” la concursul artistic 
de interpretare (creaţie) din cadrul etapei republicane a 
Festivalului naţional al educaţiei şi culturii socialiste „Cîntarea 
României”; 
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1983 – Pentru activitatea didactică i se conferă titlul de 
„Profesor universitar evidenţiat”; 

1985 – Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române 
pentru lucrarea colectivă Graiul, etnografia şi folclorul zonei 
Chioar; 

1996, oct. – Diploma de onoare şi medalia jubiliară acordată de 
Asociaţia pentru Literatura şi Cultura Română „ASTRA – O. Ghibu”, 
„cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a ASTREI basarabene”; 

 – Diploma de onoare conferită de Asociaţia pentru Pace a 
Religiilor din România „pentru merite deosebite în promovarea şi 
susţinerea păcii şi a bunei înţelegeri între Religiile din România”; 

1995, dec. – Senatul Universităţii Baia Mare îi acordă titlul de 
Membru de Onoare al Senatului „pentru contribuţia adusă la 
dezvoltarea învăţământului superior băimărean”; 

2000, mai – Diplomă aniversară acordată de Universitatea de 
Vest „Vasile Goldiş” Arad, cu ocazia sărbătorii a 10 ani de la 
înfiinţarea universităţii şi 150 de ani de la primele forme de 
învăţământ superior pe meleagurile arădene; 

2000 – Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare; 
2001, mai – Diplomă de onoare acordată de Universitatea de 

Nord Baia Mare „în semn de omagiere a fondatorilor 
învăţământului superior băimărean, la a 40-a aniversare a 
universităţii”; 

2002, sept. – Diplomă de Onoare acordată de Primăria Săcele, 
„pentru sinceritatea şi devotamentul cu care veghează la păstrarea 
unităţii şi identităţii spirituale româneşti”; 

2002 – Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare acordă 
domnului Gheorghe Pop „Premiul şi Diploma de Excelenţă”; 

2003, mai – Certificat de recunoaştere a contribuţiei la 
dezvoltarea durabilă a comunităţii locale, acordat de Primăria Baia 
Mare „pentru realizări deosebite în domeniul proiectelor comuni-
tare, în perioada 2000-2002”; 

2003 – Premiul Asociaţiunii ASTRA pe anul 2002 „pentru 
merite deosebite în implementarea idealurilor astriste”; 
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2005 – Diploma de merit ecleziastic „Ep. Dr. Alexandru Rusu” 
şi titlul de „Defensor Unitatis Ecclesiae Romanorum”, acordate de 
Episcop Ioan Şişeştean „ca semn de preţuire pentru opera de 
formare a slujitorilor Bisericii lui Cristos”; 
 – „Medalia de argint” acordată de Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiş”; 

2006, mai – Titlul Doctor Honoris Causa al Universităţii de 
Vest „Vasile Goldiş” Arad. 

 
CUVÂNTUL RECTORULUI 

 
 Stimate domnule prof. dr. Gheorghe Pop 
 Stimaţi membri ai Senatului 

Stimaţi colegi şi invitaţi 
Doamnelor şi domnilor 
 
Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş a hotărât 

decernarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa domnului 
profesor dr. Gheorghe Pop, prestigios filolog român, remarcabilă 
personalitate a învăţământului superior, de numele căruia se leagă 
începuturile şi izbânzile învăţământului universitar băimărean. La 
Universitatea de Nord a ocupat funcţii importante de conducere – 
decan, prorector, rector, iar la Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” a fost cadru didactic asociat din 1998, predând limba 
română la Colegiul din Sighetu Marmaţiei şi apoi la specializarea 
„Jurnalistică – Limba engleză” la Filiala din Baia Mare, 
participând cu lucrări ştiinţifice la toate sesiunile desfăşurate sub 
genericul „Zilele academice arădene”. 

Lucrările sale ştiinţifice abordează cu prioritate probleme 
de structură gramaticală şi lexicală a limbii române, de structura 
graiurilor din spaţiul actualului judeţ Maramureş şi de valorificare 
a culturii populare. Asemenea preocupări l-au condus spre amena-
jarea unei Case muzeu în spaţiul locuinţei rămase de la părinţii 
săi, în satul Roşiori, judeţul Satu Mare, cu sute de imagini şi 
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obiecte etnografice, mii de colecţii folclorice şi fişe dialectale, 
adunate timp de o jumătate de veac ca cercetător ştiinţific, profe-
sor, educator şi ca organizator al învăţământului. 

Pentru întreaga activitate desfăşurată i s-au acordat mai 
multe premii şi distincţii, începând cu titlul de „Profesor fruntaş” 
(1957), de „Profesor universitar evidenţiat” (1983), până la acela 
de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare” (2000) şi 
„Medalia de argint” acordată de Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” (2003). 

Gestul nostru de a-i conferi acest înalt titlu îl considerăm o 
binemeritată recompensă pentru tot ce profesorul dr. Gheorghe 
Pop a realizat în plan didactic, ştiinţific, cultural şi educaţional dar 
şi o nouă izbândă a existenţei noastre academice. 

Îl felicităm şi-i urăm deplină sănătate şi putere de muncă 
pentru a-şi putea exercita în continuare prerogativele etico-juridice 
ale responsabilităţii didactico-ştiinţifice, spirituale şi educaţionale. 

 
   Prof. univ. dr. Aurel Ardelean 

    Rector al Universităţii „Vasile Goldiş” Arad 
 

2006, dec. – Titlul de profesor de onoare al Facultăţii de Litere: 
„pentru contribuţia deosebită adusă la dezvoltarea instituţiei, 
Facultatea de Litere vă mulţumeşte!”; 

 – Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Maramureş îi acordă o diplomă „pentru 
promovarea culturii tradiţionale”; 

2007, nov. – Diploma de excelenţă acordată de Uniunea 
Regională din Transcarpatia „Dacia”, „pentru excepţionala 
contribuţie adusă la păstrarea valorilor neamului şi înfăptuirea 
idealului de unitate spirituală a românilor din Trascarpatia”. 
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B. BIBLIOGRAFIA SELECTIVĂ OPEREI 

 
1. AUTOR AL VOLUMELOR: 

 
• Curs de limba română contemporană : Capitolul: Sintaxa 
propoziţiei.  Baia Mare, 1964.  149 p. litograf. 
 
• Limba română contemporană : Capitolul: Lexicologie.  Baia 
Mare, 1965.  164 p. litograf. 
 

Elemente neologice în graiul maramureşean.  Cluj 
Napoca : Dacia, 1971.  327 p. : 8 f. pl.  

 
• Curs de limba română contemporană : Capitolul: Fonetica şi 
fonologia limbii române.  Baia Mare, 1973.  100 p. litograf. 
 

Profesor şi vocaţie.  Baia Mare, 1987.  159 p. 
 
Religia – suport şi sens al existenţei.  Cluj Napoca : 
Dacia, 1996.  136 p. 

 
Terminologie minieră din bazinele maramureşene.  
Cluj Napoca : Dacia, 1996.  130 p. : h.  

 
Structuri şi evoluţie în vocabularul limbii române.  
Cluj Napoca : Dacia, 1997.  187 p.   

 
Morfologia limbii române : structuri şi sistem.  Cluj 
Napoca : Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 1998.  194 p.   

 
Sintaxa limbii române : teorie şi aplicaţii. Cluj Napoca: 
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 1999.  218 p.   
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Tainele vocaţiei.  Arad : „Vasile Goldiş” University 
Press, 2001.  272 p. : il. 

 
Vocaţii filologice şi educaţionale.  Baia Mare : 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2002.  224 p.  

 
În slujba unei credinţe.  Baia Mare : Editura Cornelius, 
2006.  168 p. 

 
60 de ani în slujba învăţământului, ştiinţei şi culturii 
româneşti.  Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 
2008.  280 p. : il. 
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2. VOLUME ÎN COLABORARE: 
 
Culegere de texte pentru studiul limbii franceze.  Baia Mare : 
Institutul de Învăţământ Superior, 1979. litograf. 
 
Antologie de folclor din judeţul Maramureş. Vol. 1. Poezia.  
Baia Mare, 1980.  550 p. 
 
Graiul, etnografia şi folclorul zonei Chioar.  Baia Mare, 1983.  
464 p. 
 
ASTRA ieri şi azi. Sub coordonarea prof. univ. dr. Gheorghe 
Pop, membru al Consiliului Central ASTRA; preşedinte al 
Despărţământului Baia Mare al ASTRA.  Baia Mare : 2000-2005.  
3 Vol. 
 

3. VOLUME TRADUSE: 
 

Diapazonul iubirii / Frère Emmanuel ; Traducere din limba 
franceză de Gheorghe Pop şi Georgeta Corniţă.  Baia Mare : 
Umbria, 1995.  131 p. 
 
Fatima : Maria se adresează lumii / L. Gonzaga da Fonseca ; 
Traducere după varianta Dr. Mikulaš Hovrilla de prof. univ. dr. 
Gheorghe Pop şi prof. Iosif Hečko.  Baia Mare : Umbria, 1996.  
255 p. 
 

4. ALTE RESPONSABILITĂŢI: 
Volume îngrijite, prefaţate: 

 
Buletin ştiinţific, Seria A, Fascicula Filologie. Vol. 1 (1969), vol. 
2 (1970), vol. 3 (1971), vol. 4 (1972), vol. 5 (1980), vol. 6 (1983). 
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Studii şi articole, Societatea de Ştiinţe Filologice din România, 
Filiala Baia Mare. Vol. 1 (1970), vol. 2 (1973), vol. 3 (1981), vol. 
4 (1988), vol. 5 (1989), vol. 6 (1997), vol. 7 (1999). 
 
Diapazonul iubirii / Frère Emmanuel ; Prefaţă de prof. univ. dr. 
Gheorghe Pop.  Baia Mare : Umbria, 1995. 
 
Fatima : Maria se adresează lumii / L. Gonzaga da Fonseca ; 
Prefaţă de prof. univ. dr. Gheorghe Pop.  Baia Mare : Umbria, 
1996. 
 
Între cruce şi stea : un memorial eclesiastic / Romul Pop ; 
Postfaţă: Prof. dr. Gheorghe Pop.  Baia Mare : Cybela, 1997. 
 
Medalioane şi studii de didactică / Valeriu Oros ; Cu un cuvânt 
înainte de Prof. univ. dr. Gheorghe Pop.  Baia Mare : Editura 
Universităţii de Nord, 2005. 
 
Mijloace morfologice de diferenţiere lexicală şi gramaticală în 
limba română / Dorel Hotea ; Cuvânt înainte: Prof. univ. dr. 
Gheorghe Pop.  Cluj-Napoca : Limes, 2005. 
 

Editor, referent, conducător ştiinţific al volumelor: 
 
Geografia regiunii Maramureş : manual pentru clasa a III-a / 
Marin Boboc ; Ioan Goia ; Redactor responsabil Gheorghe Pop.  
[Baia Mare] : Sfatul Popular al Regiunii Maramureş, 1961. 
 
Manual de stilistică / Georgeta Corniţă ; Referenţi: prof. univ. dr. 
Gheorghe Pop, prof. univ. dr. Mircea Borcilă, conf. univ. dr. 
Vasile Stanca.  Baia Mare : Umbria, 1995. 
 
Dor de lumină : poezie pentru toate vârstele ; Lector: Gheorghe 
Pop.  Baia Mare : Ariadna, 1997. 
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Reflecţii şi dezvăluiri / Simion Mesaroş ; Director editorial: 
Gheorghe Pop.  Cluj-Napoca : Risoprint, 2004. 
 
Limba română şi cultivarea ei în preocupările ASTREI : [teză 
de doctorat, mss.] / Teodor Ardelean ; Conducător ştinţific: prof. 
univ. dr. Gheorghe Pop.  Baia Mare, 2008. 
 
Memorialistica închisorilor ; Diasporă ; Disidenţă : Colocviile 
Internaţionale Interdisciplinare „Nicolae Steinhardt”, ediţia a 
doua, 5 iunie 2009 / Coordonator: Prof. dr. Daniela Sitar-Tăut ; 
[Editor: Gheorghe Pop].  Cluj-Napoca : Risoprint, 2009. 
 
Antroponimia Maramureşului istoric : studiu monografic cu 
privire specială asupra localităţilor de pe Valea Izei : rezumatul 
tezei de doctorat / Sorin S. Vişovan ; Conducător ştiinţific: Prof. 
univ. dr. Gheorghe Pop.  Baia Mare, 2010. 
 
Argoul delicvenţilor : studiu interdisciplinar de limba română şi 
psihologie judiciară : rezumatul tezei de doctorat / Ioan Ştefan 
Tohătan ; Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorghe Pop.  
Baia Mare, 2010. 
 
Recuperări selective / Valeriu Oros ; Editor: Gheorghe Pop.  
Cluj-Napoca : Risoprint, 2010. 
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SCRIERI ÎN VOLUME: 
 
 1967 
 
Lexic din regiunea Maramureş.  În: Lexic regional. Vol. 2.  
Bucureşti, 1967, p. 105-114. 
 
Oraţii şi strigături de nuntă din Maramureş.  În: Folclor poetic. 
Vol. 1.  Bucureşti : Societatea de Ştiinţe Filologice şi Istorice din 
R.S. România, 1967, p. 15-39. 
 
 1971 
 
Considérations sur la lexique forestier dans le parler du bassin 
Borşa-Vişeu.  În: Actele celui de-al XII-lea Congres Interna-
ţional de Lingvistică şi Filologie Romanică. Vol. 2. Bucureşti, 
1971, p. 1371-1376. 
 
Unele probleme de morfonologie în elementele neologice 
pătrunse în graiul maramureşean.  În: Fonetică şi dialectologie. 
Vol. 7.  Bucureşti : Editura Academiei R.S. România, 1971,  
p. 229-232. 
 
 1973 
 
Francis Hubic pedagog.  În: Francis Hubic.  Oradea, 1973,  
p. 205-209. 
 
 1980 
 
Viaţa literară.  În: Maramureş : monografie.  Bucureşti : Editura 
Sport-Turism, 1980, p. 281-297. 
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 1983 
 
Lexicul general [chiorean].  În: Graiul, etnografia şi folclorul 
zonei Chioar.  Baia Mare, 1983, p. 78-85. 
 
Premise metodologice (ale studierii şi cercetării graiului, 
etnografiei şi folclorului zonei Chioar).  În: Graiul, etnografia şi 
folclorul zonei Chioar.  Baia Mare, 1983, p. 41-63. 
 
 1990 
 
Limbă literară şi limbaje profesionale.  În: Lucrările celui de-al 
V-lea Simpozion Naţional de Dialectologie (Craiova, mai 
1988).  [Craiova], 1990, p. 410-420. 
 
 2002 
 
„Moţii din Sătmar şi Maramureş”.  În: Bâtea, Ioan.  Mărturii 
despre Avram Iancu, moţi şi maramureşeni. [Vol. 1].  Baia 
Mare : Enesis, 2002, p. 97-101. 
 
 2003 
 

Actualitatea unui simpozion internaţional organizat de 
Academia Română şi ASTRA.  În: Astra ieri şi azi. Vol. 2: 
Realizări şi perspective.  Baia Mare : Umbria, 2003, p. 80-81. 
 
ASTRA în contemporaneitate.  În: Astra ieri şi azi. Vol. 2: 
Realizări şi perspective.  Baia Mare : Umbria, 2003, p. 5-10. 
 
Maramureşul în constelaţia ASTREI.  În: Astra ieri şi azi. Vol. 2: 
Realizări şi perspective.  Baia Mare : Umbria, 2003, p. 16-19. 
 
Oameni ai ASTREI, artizani ai Marii Uniri.  În: Astra ieri şi 
azi. Vol. 2: Realizări şi perspective.  Baia Mare : Umbria, 2003,  
p. 122-124. 
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Recomandarea II.  În: Achim, Valeriu.  Scrieri în timp. Vol. 1: 
1946-2003.  Baia Mare : Gutinul, 2003, p. 522-523. 
 
 2005 
 
ASTRA în spaţiul Maramureşului.  În: Astra ieri şi azi. Vol. 3: 
Realizări şi perspective.  Baia Mare : Biblioteca Judeţeană „Petre 
Dulfu”, 2005, p. 3-7. 
 
Astrişti maramureşeni participanţi la cea de-a 100-a Adunare 
Generală a ASTREI.  În: Astra ieri şi azi. Vol. 3: Realizări şi 
perspective.  Baia Mare : Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 
2005, p. 123-128. 
 
Săluc Horvat – la a 70-a aniversare.  În: Săluc Horvat – 70.  
Baia Mare : Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2005, p. 5-6. 
 
 2006 
 
Inscripţiile din Cimitirul vesel – Săpânţa. Consideraţii 
etnolingvistice.  În: Lucrările celui de-al XII-lea simpozion 
naţional de dialectologie : Baia Mare, 5-7 mai 2006.  Cluj-
Napoca : Editura Mega, 2006, p. 379-384. 
 
Omagiu Prorectorului nostru, Prof. univ. dr. Nicolae Felecan, 
la a 65-a aniversare.  În: Lucrările celui de-al XII-lea 
simpozion naţional de dialectologie : Baia Mare, 5-7 mai 2006.  
Cluj-Napoca : Editura Mega, 2006, p. 9-11. 
 

2007 
 

Biblioteci pentru românii din diasporă – adevărate proiecte 
culturale ale păstrării identităţii naţionale a neamului 
românesc.  În: Ardelean, Teodor.  Din Hiperboreea... în Iberia : 
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Primele biblioteci româneşti în Spania.  Baia Mare : Biblioteca 
Judeţeană „Petre Dulfu”, 2007, p. 151-152. 
 
 2009 
 
Non omnis moriar!  În: Confluenţe lingvistice : studii şi articole 
în memoria profesorului Victor Iancu.  Baia Mare : Editura 
Universităţii de Nord, 2009, p. 9-11. 
 
Valori stilistice ale neologismelor pătrunse în graiul 
maramureşean.  În: Lucrările celui de-al XIII-lea Simpozion 
Internaţional de Dialectologie : Baia Mare, 19-21 septembrie 
2008. Vol. 1.  Cluj-Napoca : Editura Mega, 2009, p. 301-305. 
 
 2010 
 
Realizările Mitropolitului Andrei Şaguna pe teren şcolar.  În: 
Bicentenarul naşterii Mitropolitului Andrei Şaguna : 
Lucrările celei de a 103-a Adunare Generală a Asociaţiunii 
ASTRA, Sibiu, 14-16 noiembrie 2008.  Sibiu : Editura 
Asociaţiunii Astra, 2010, p. 84-87. 
 
 2011 
 
Întru mulţi şi fericiţi ani, Preafericite Părinte Arhiepiscop Major 
Lucian!  În: Grigor, Ana.  Preafericitul Părinte Lucian 
Mureşan : documentar biobibliografic aniversar.  Baia Mare : 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2011, p. 29-30. 
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SCRIERI ÎN PERIODICE: 
 
 1954 
 

88 de ani de la naşterea lui George Coşbuc.  Pentru socialism, 5, 
nr. 211, 8 sept. 1954, p. 2. 
 
 1955 
 

Camera poveştilor – mijloc de educaţie pentru copii.  Pentru 
socialism, 6, nr. 330, 27 ian. 1955, p. 2. 
 
Şcolile în sprijinul campaniei de primăvară.  Pentru socialism, 6, 
nr. 402, 21 apr. 1955, p. 2. 
 
 1956 
 

Să ridicăm la un nivel mai înalt învăţământul de cultură 
generală.  Pentru socialism, 7, nr. 830, 5 apr. 1956, p. 2. 
 
Să îndrumăm lectura elevilor în timpul vacanţei.  Pentru 
socialism, 7, nr. 676, 22 iun. 1956, p. 2. 
 
Consideraţii pe marginea lucrărilor scrise din literatura română 
la examenul de maturitate.  Pentru socialism, 7, nr. 773, 29 iun. 
1956, p. 2. 
 
 1957 
 

Cîteva însemnări despre legarea învăţămîntului şcolar de viaţă.  
Pentru socialism, 8, nr. 1004, 28 mart. 1957, p. 12. 
 
 1963 
 

Normele ortografice şi textele publicitare. Note de cultivare a 
limbii.  Pentru socialism, 13, nr. 2835, 27 febr. 1963, p. 2. 
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Reconstituind itinerariul unei excursii de studii.  Pentru 
socialism, 13, nr. 3033, 19 oct. 1963, p. 3. 
 
 1964 
 

Mihai Eminescu despre problemele limbii literare.  Pentru 
socialism, 14, nr. 3128, 8 febr. 1964, p. 3. 
 
Aspecte ale pătrunderii neologismelor în satele maramureşene.  
Pentru socialism, 14, nr. 3153, 8 mart. 1964, p. 2. 
 
Din preocupările lingvistice şi filologice ale lui M. Eminescu.  
Pentru socialism, 14, nr. 3220, 28 mai 1964, p. 2. 
 
Limba operei eminesciene.  Pentru socialism, 14, nr. 3235,  
14 iun. 1964, p. 3. 
 
 1966 
 

Note asupra inovaţiilor lexicale în poezia noastră contemporană.  
Limba română, 15, nr. 3, mai-iun. 1966, p. 229-234. 
 
Rolul instructiv-educativ al unei excursii [studenţeşti].  Limbă şi 
literatură, vol 9, 1966, p. 135-145. 
 
 1968 
 

Consideraţii asupra lexicului tehnic forestier în graiul bazinului 
Borşa-Vişeu.  Cercetări de lingvistică (Cluj). 13, nr. 1, ian.-iun. 
1968, p. 77-85. 
 
În legătură cu procesul de modernizare a lexicului din aria 
lingvistică a Maramureşului.  Cercetări de lingvistică (Cluj), 13, 
nr. 2, iul.-dec. 1968, p. 309-320. 
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Cîteva consideraţii asupra terminologiei miniere din bazinul 
Baia Borşa.  Limba română (Bucureşti), 17, nr. 5, sept.-oct. 1968, 
p. 405-412. 
 
 1969 
 

Note asupra pătrunderii neologismelor în graiurile populare.  
Limba română (Bucureşti), 18, nr. 2, mart.-apr. 1969, p. 157-163. 
 
Înnoiri lexicale.  Maramureş, apr. 1969, p. 20. 
 
Dublete lexicale.  Maramureş, aug. 1969, p. 23. 
 
Variante stilistice ale pronunţării neologismelor.  Maramureş, 
dec. 1969, p. 16-17. 
 
Neologismul : concept şi atitudini.  Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 1, 
Baia Mare, 1969, p. 23-28. 
 
Pătrunderea neologismelor în limba română.  Buletin ştiinţific, 
Seria A, vol. 1, Baia Mare, 1969, p. 51-65. 
 
 1970 
 

Pătrunderea neologismelor în graiurile populare.  Maramureş, 
mai 1970, p. 17. 
 
Neologismul în poezia populară actuală.  Maramureş, dec. 1970, 
p. 17. 
 
Reconstituind itinerarul unor excursii de studii.  Nord, nr. 2 (6), 
1970, p. 53-54. 
 
Aspecte privind modernizarea terminologiei agrare în aria 
lingvistică a Maramureşului.  Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 2, 
Baia Mare, 1970, p. 51-61. 
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Aspecte privind modernizarea terminologiei agrare în aria 
lingvistică a Maramureşului.  Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 2, 
Baia Mare, 1970, p. 51-61. 
 
Lexicul noilor structuri social-politice din aria lingvistică a 
Maramureşului.  Studii şi articole, vol. 1, Baia Mare, 1970, p. 11-20. 
 
 1971 
 

Vasile Ştirbu. 1936-1970. In memoriam.  Limba română, 20, nr. 1, 
ian.-febr. 1971, p. 109-110. 
 
Cercetarea ştiinţifică în perimetrul omului de la catedră.  Pentru 
socialism, 20, nr. 5431, 15 iul. 1971, p. 3. 
 
În legătură cu evoluţia sistemului fonologic al graiului 
maramureşean.  Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 3, 1971, p. 29-39. 
 
Unele probleme de morfologie în elementele neologice pătrunse 
în graiul maramureşean.  Fonetică şi dialectologie (Bucureşti), 
vol. 7, 1971, p. 229-232. 
 
 1972 
 

Unele aspecte privind terminologia minieră din bazinul 
lăpuşean.  Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 4, Baia Mare, 1972,  
p. 34-40. 
 
 1973 
 

Aspecte stilistice ale pătrunderii neologismelor în graiul 
maramureşean.  Studii şi articole, vol. 2, Baia Mare, 1973, p. 11-20. 
 
Cronică.  Studii şi articole, vol. 2, Baia Mare, 1973, p. 313-314, 
316-317. 
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 1976 
 

Investigaţii în zona Chioar.  Maramureş, dec. 1976, p. 15. 
 
 1977 
 

Optimizarea integrării învăţământului filologic cu activitatea de 
cercetare şi producţie.  Forum (Bucureşti), 19, nr. 2, febr. 1977, p. 17-20. 
 
Limbaj cotidian şi rostire literară.  Maramureş, dec. 1977, p. 19. 
 
Pedagogia muncii : univers al studenţilor băimăreni.  Maramureş, 
dec. 1977, p. 5. 
 
 1978 
 

Unitate şi varietate în terminologia minieră din bazinele 
maramureşene.  Maramureş, apr. 1978, p. 19. 
 
 1980 
 

Baia Mare – centru universitar.  Pentru socialism, 31, nr. 7680,  
8 iul. 1980, p. 1, 2. 
 
La vârsta afirmării depline.  Maramureş, oct. 1980, p. 3. 
 
Sinonimia în terminologia meseriilor din zona Chioar 
(Maramureş).  Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 5, Baia Mare, 1980, 
p. 9-12. 
 
 1981 
 

Pe treptele afirmării.  Pentru socialism, 32, nr. 8140, 30 dec. 
1981, p. 3. 
 
Moment aniversativ în istoria şcolii superioare din Maramureş : 
două decenii de activitate a Institutului de Învăţământ Superior din 
Baia Mare.  Maramureş, dec. 1981, p. 6. 
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Unele particularităţi de limbă şi stil în periodicele „Cronica” şi 
„Cronica literară”.  Studii şi articole, vol. 3, Baia Mare, 1981,  
p. 13-21. 
 
Cronica [activităţii Filialei Baia Mare a Societăţii de Ştiinţe 
Filologice din R. S. România].  Studii şi articole, vol. 3, Baia 
Mare, 1981, p. 333-343. 
 
 1982 
 

Douăzeci de ani de învăţământ superior la Baia Mare.  Forum 
(Bucureşti), 24, nr. 1, ian. 1982, p. 78-81. 
 
„Societăţi şi Asociaţii în ştiinţa românească”.  Maramureş, mai 
1982, p. 11. 
 
 1983 
 

Laborator de creativitate inginerească la Baia Mare.  Forum 
(Bucureşti), 25, nr. 5, mai 1983, p. 47-49. 
 
Valenţe formative ale integrării la Institutul de Învăţământ 
Superior din Baia Mare.  Forum (Bucureşti), 25, nr. 7-8, iul.-aug. 
1983, p. 19-25. 
 
Aspecte ale inovării lexicale în poezia contemporană.  Buletin 
ştiinţific, Seria A, vol. 6, Baia Mare, 1983, p. 9-14. 
 
 1984 
 

Implicarea activă a ştiinţei şi culturii în educarea socialistă a 
maselor.  Pentru socialism, 35, nr. 9043, 29 nov. 1984, p. 1-2. 
 
Institutul de Învăţământ Superior (Baia Mare) pe coordonatele 
unei noi calităţi.  Nord, nr. 1-2, 1984, p. 1-3. 
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 1985 
 

Pentru triumful raţiunii, al omeniei.  Pentru socialism, 36,  
nr. 9225, 3 iul. 1985, p. 3. 
 
 1986 
 

Crezul nostru dintotdeauna : Anul Internaţional al Păcii.  Pentru 
socialism, 37, nr. 9470, 18 apr. 1986, p. 1, 3. 
 
 1987 
 

Înflăcărată iubire de limbă şi de neam : centenar Timotei 
Cipariu.  Pentru socialism, 38, nr. 9926, 7 oct. 1987, p. 1, 2. 
 
 1988 
 

Aspecte privind modernizarea metodelor de predare la discipli-
nele filologice.  Studii şi articole, vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 9-20. 
 
Din gîndirea pedagogică a lui Timotei Cipariu.  Studii şi articole, 
vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 125-127. 
 
Aspecte ale comicului de limbaj la I.L. Caragiale.  Buletin de 
informare şi documentare ştiinţifică (Bucureşti), 1988, p. 26-30. 
 
Boris Cazacu (15 ianuarie 1919-24 august 1987); Ioan Goia. In 
memoriam.  Studii şi articole, vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 169-170, 
171. 
 
Clasic şi modern în metodele de predare la disciplinele 
filologice.  Studii şi articole, vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 9-20. 
 
Ioan Goia : in memoriam.  Studii şi articole, vol. 4, Baia Mare, 
1988, p. 171. 
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Cronica activităţii comitetelor Filialei [Societăţii de Ştiinţe 
Filologice] Baia Mare şi a subfilialelor din Sighetu Marmaţiei şi 
Tîrgu Lăpuş în perioadele dintre adunările generale de alegeri.  
Studii şi articole, vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 172-177. 
 
Valorificarea cercetării ştiinţifice şi metodice.  Studii şi articole, 
vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 177-178. 
 
 1989 
 

Necesitatea tezaurizării creaţiei populare.  Studii şi articole,  
vol. 5, Baia Mare, 1989, p. 5-11.  
 
Aspecte ale limbajelor profesionale în cercetările de dialecto-
logie din Maramureş.  Dialectologia, 1989, p. 33-39. 
 
 1991 
 

Simpozion Internaţional al Păcii.  Graiul Maramureşului, 3,  
nr. 434-435, 22 mai 1991, p. 1, 3. 

Unităţi frazeologice în „Răscoala”.  Buletin ştiinţific, Seria A, 
Ştiinţe Socio-Umane, vol. 7, Baia Mare, 1991, p. 3-8. 
 
 1992 
 

Interrelaţia limbă literară – limbaje profesionale. Buletin ştiin-
ţific, Seria A, Ştiinţe Socio-Umane, vol. 8, Baia Mare, 1992, p. 3-9. 
 
 1994 
 

Relaţii ale culturii populare tradiţionale în etnotexte.  Buletin 
ştinţific, Seria A, Filologie, vol. 9, Baia Mare, 1994, p. 49-52. 
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 1996 
 

Elogiu cărţii bune.  Tinereţe creştină, serie nouă, 1, nr. 4, iul.-aug. 
1996, p. 5-7. 

Astra la 135 de ani : coordonate ale unei gîndiri culturale.  Graiul 
Maramureşului, 8, nr. 1968, 29 aug. 1996, p. 1, 4. 
 
Elogiu femeii – mamă.  Tinereţe creştină, serie nouă, 1, nr. 5, 
sept.-oct. 1996, p. 5-7. 

Astra basarabeană la 70 de ani.  Graiul Maramureşului, 8,  
nr. 2024, 15 nov. 1996, p. 1, 6. 

In memoriam – Gavril Scridon (1922 – 1996).  Tinereţe creştină, 
1, nr. 6, nov.-dec. 1996, p. 15. 

Omagiu „Nopţii de Crăciun”.  Tinereţe creştină, 1, nr. 6, nov.-
dec. 1996, p. 5-6. 

Iluminismul în câmpul de activitate a corifeilor Şcolii ardelene.  
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 10, Fascicula Filologie, Baia Mare, 
1996, p. 109-115. 

Asociaţiunea „ASTRA” la 135 de ani.  Astra maramureşeană, 1, 
nr. 1, 1996, p. 1, 2. 

„ASTRA” în Maramureş.  Astra maramureşeană, 1, nr. 1, 1996, 
p. 1, 2. 
 
 1997 
 

Expoziţia „Monumenta Romaniae Vaticana” la Muzeul 
Cotroceni.  Tinereţe Creştină, 2, nr. 1, ian.-feb. 1997, p. 10. 
 
Omagiu părinţilor.  Tinereţe Creştină, 2, nr. 1, ian.-febr. 1997,  
p. 8-9. 
 
Şcoala familiei.  Tinereţe Creştină, 2, nr. 3, mai-iun. 1997, p. 6-7. 
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Injuria în vocabularul tinerilor.  Tinereţe Creştină, 2, nr. 4, iul.-
aug. 1997, p. 7-8. 
 
Etica păcii într-o lume a violenţei.  Tinereţe Creştină, 2, nr. 5, 
sept.-oct. 1997, p. 6-7. 
 
Sărbătorirea ASTREI la 135 de ani.  Astra maramureşeană, 1,  
nr. 1 (2), 1997, p. 1-2. 
 
Ioan Inochentie Micu-Klein : omagiu.  Astra maramureşeană, 2, 
nr. 2-4 (3-5), 1997, p. 1, 11. 
 
Şcoala Ardeleană – mişcare culturală naţională şi iluministă.  
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 11, Fascicula Filologie, 1997,  
p. 41-44. 
 
Cuvânt înainte.  Studii şi articole, vol. 6, Baia Mare, 1997, p. 7-8. 
 
Unitate şi varietate în terminologia minieră.  Studii şi articole, 
vol. 6, Baia Mare, 1997, p. 11-17. 
 
 1998 
 

Ioan Buzaşi – Andrei Mureşanu, Biografia Imnului Naţional.  
Tinereţe Creştină, 3, nr. 1, ian.-febr. 1998, p. 14. 
 
Cristos a Înviat!  Tinereţe Creştină, 3, nr. 2, mart.-apr. 1998,  
p. 11. 
 
Şcoala Familiei.  Tinereţe Creştină, 3, nr. 1, sept.-oct. 1998, p. 7-8. 
 
Relaţia lui Vasile Lucaciu cu Seiniul.  Pro Unione, 1, nr. 1, nov. 
1998, p. 17-18. 
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Datini străbune de Crăciun.  Tinereţe Creştină, 3, nr. 6, nov.-dec. 
1998, p. 8-9. 
 
Profesorul Mihai Pop şi cercetarea ştiinţifică a folclorului.  
Astra maramureşeană, 3, nr. 1-2 (6-7), 1998, p. 2, 8. 
 
 1999 
 

In memoriam : [Dumitru Mircea].  Tinereţe Creştină, 4, nr. 1, 
ian.-febr. 1999, p. 15. 
 
Asociaţiunea ASTRA în spaţiul actualului judeţ Maramureş.  
Graiul Maramureşului, 11, nr. 2882, 27 sept. 1999, p. 1-2. 
 
Unitatea creştină şi naţională între Bisericile surori în momen-
tele mari ale destinului neamului nostru.  Tinereţe Creştină, 4, 
nr. 5-6, dec. 1999, p. 7-9. 
 
Maramureşul – teren fertil de activitate a ASTREI.  Graiul 
Maramureşului, 11, nr. 2892, 8 oct. 1999, p. 1, 3. 
 
Unitatea creştină şi naţională între Bisericile surori în momen-
tele mari ale destinului neamului nostru : momente ale Marii 
Uniri din 1918.  Graiul Maramureşului, 11, nr. 2938, 1 dec. 1999, 
p. 3. 
 
Dr. Teodor Mihali, luptător pentru înfăptuirea Unirii din 1918, 
pildă vie pentru generaţiile viitoare.  Astra maramureşeană, 4,  
nr. 8-10, 1999, p. 1, 3. 
 
 2000 
 

In memoriam Mircea Zaciu (1928-2000).  Graiul Maramureşului, 
12, nr. 3036, 29 mart. 2000, p. 7. 
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Teodor Mihali, participant activ la înfăptuirea Marii Uniri din 
1918.  Limba română (Chişinău), 10, nr. 3-5 (57-59), mart.-mai 
2000, p. 75-76. 
 
Scrisoare deschisă domnului prof. univ. dr. doc. Gheorghe 
Bulgăr, Universitatea Bucureşti.  Graiul Maramureşului, 12,  
nr. 3111, 27 iun. 2000, p. 7. 
 
Unitatea creştină şi naţională între bisericile surori în momen-
tele mari ale destinului neamului nostru.  Pro Unione, 3, nr. 3-4, 
dec. 2000, p. 25-27. 
 
Ioan Inocenţiu Micu-Klein precursor al Şcolii Ardelene.  
Cultura creştină (Blaj), 4, nr. 1, 2000, p. 87-91. 
 
 2001 
 

ASTRA în contemporaneitate.  Astra maramureşeană, 5, nr. 11-12, 
[2000], nr. 1, 2001, p. 10-13. 
 
Dr. Vasile Lucaciu şi răsunetul „Memorandului” peste Carpaţi.  
România Km 0, 3, nr. 1-2, mai 2001, p. 83-84. 
 
Biserica şi moralitatea unei societăţi în tranziţie.  Pro Unione, 4, 
nr. 1-2 (9-10), iun. 2001, p. 60-63. 
 
Nae Antonescu.  Graiul Maramureşului 13, nr. 3473, 1-2 sept. 
2001, p. 3. 
 
Cinstire decanului nostru, prof. univ. dr. Nicolae Felecan.  
Graiul Maramureşului, 13, nr. 3466, 24 aug. 2001, p. 1, 3; Buletin 
Ştiinţific, Seria A, vol. 13, Baia Mare, 2001, p. 5-6. 
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Scrisoare deschisă către colegi şi studenţi, cu viaţa şi biruinţele 
existenţei academice.  Graiul Maramureşului, 13, nr. 3566,  
19 dec. 2001, p. 5. 
 
Unirea cea mare şi oamenii Bisericii Române Unite.  Pro 
Unione, 4, nr. 3-4 (11-12) dec. 2001, p. 13-15. 
 
Elogiul tinereţii.  Nord, 1, nr. 1, 2001, p. 13-14. 
 
Cinstire milenarei culturi populare.  Studii şi articole, vol. 8, 
Baia Mare, 2001, p. 202-204. 
 
 2002 
 

Sextil Puşcariu – 125.  Graiul Maramureşului. 14, nr. 3575, 5-6 
ian. 2002, p. 3. 
 
Profesorul univ. dr. Dumitru Pop la 75 de ani.  Graiul Mara-
mureşului 14, nr. 3635, 16-17 mart. 2002, p. 3. 
 
Măiestria de dramaturg a lui I.L. Caragiale.  Graiul Mara-
mureşului 14, nr. 3665, 20-21 apr. 2002, p. 3. 
 
Gheorghe T. Pop la 80 de ani.  Graiul Maramureşului, 14,  
nr. 3674, 3 mai 2002, p. 3. 
 
2002 – anul Caragiale : măiestria de dramaturg a lui I.L. 
Caragiale.  Pro Unione, 5, nr. 1-2, iul. 2002, p. 127-129. 
 
Despărţământul Sighet al ASTRA - principal dinamizator 
cultural în Maramureş.  Acta Musei Maramorosiensis, 1, nr. 1, 
2002, p. 387-390. 
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 2003 
 

Episcopul martir Ioan Suciu – 50.  Graiul Maramureşului 15,  
nr. 4025, 30 iun. 2003, p. 4. 
 
Vasile Goldiş - artizan al Marii Uniri : 140 de ani de la naştere.  
Graiul Maramureşului 15, nr. 4148, 20 nov. 2003, p. 1. 
 
Privire de ansamblu asupra localităţii Seini.  Pro Unione, 6,  
nr. 1-2, dec. 2003, p. 115-118. 
 
Elogiu cărţii bune. Bibliotheca Septentrionalis: buletin semes-
trial, 11, nr. 1 (20), 2003, p.107.  
 
Oameni ai ASTREI şi Unirea cea Mare.  Pro Unione, 6, nr. 1-2 
(15-16), dec. 2003, p. 27-29. 
 
 2004 
 

Vasile Goldiş - personalitate emblematică a vieţii cultural-
politice româneşti - 70 de ani de la trecerea în eternitate.  Graiul 
Maramureşului, 16, nr. 4212, 10 febr. 2004, p. 7. 
 
Întoarcerea în satul natal.  Graiul Maramureşului, 16, nr. 4289, 
12 mai 2004, p. 1. 
 
Ştefan cel Mare în literatură.  Pro Unione, 7, nr. 1-2 (17-18), iun. 
2004, p. 139-142. 
 
Imaginea scriitorului în memoria noilor generaţii : [Ion 
Şiugariu].  Graiul Maramureşului, 16, nr. 4382, 28-29 aug. 2004, 
p. 5. 
 
Astrişti maramureşeni participanţi la cea de-a 100-a Adunare 
Generală a ASTREI : (Dej, 16-19 septembrie 2004).  Graiul 
Maramureşului, 16, nr. 4424, 16-17 oct. 2004, p. 4. 
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Astra – o adevărată citadelă a culturii naţionale.  Revista 
română, 10, nr. 4, dec. 2004, p. 13. 
 
Episcopul Alexandru Rusu - demn urmaş al marilor ierarhi ai 
Bisericii române unite greco-catolică - 120 de ani de la naştere.  
Pro Unione, 7, nr. 3-4 (19-20), dec. 2004, p.169-173. 
 
 2005 
 

Portret cu prietenie : Săluc Horvat – 70.  Nord Literar, 3, nr. 6 
(25), iun. 2005, p. 12. 
 
Astra şi biserica.  Graiul Maramureşului, 17, nr. 4682, 18 aug. 
2005, p. 1, 3. 
 
Sărbătorirea triadei de aur a Asociaţiunii Astra.  Graiul Mara-
mureşului, 17, nr. 4690, 27-28 aug. 2005, p. 1, 5. 
 
Canonicul savant, Timotei Cipariu, personalitate proeminentă 
în slujba naţiunii române.  Pro Unione, 8, nr. 1-2 (21-22), sept. 
2005, p. 163-167. 
 
Sărbătorirea Zilei Naţionale a României la Şişeşti.  Graiul 
Maramureşului, 17, nr. 4777, 7 dec. 2005, p. 8. 
 
Timotei Cipariu şi mişcările sociale ale vremii.  Astra maramure-
şeană, 8-9, nr. 17-19, 2005, p. 11-16. 
 
ASTRA şi biserica.  Foaia poporului (Sibiu), nr. 75, 2005, p. 12. 
 
 2006 
 

Victor Iancu - 70 : Omagiu fratern.  Nord Literar, 4, nr. 3, mart. 
2006, p. 12. 
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Sentimentul naţional şi fiorii Dumnezeirii în poezia lui Octavian 
Goga.  Pro Unione, 9, nr. 1-2 (25-26), iun. 2006, p. 103-107; 
Astra maramureşeană, 11, nr. 22-23, 2007, p. 7-11.  
 
Casa-Muzeu din Roşiori – Proiect cultural de valoros patrimo-
niu naţional.  Pro Unione, 9, nr. 3-4 (27-28), dec. 2006, p. 63-67. 
 
Petre Dulfu - personalitate complexă : 150 de ani de la naştere.  
Graiul Maramureşului, 18, nr. 4960, 15-16 iul. 2006, p. 1, 5; 
Bibliotheca Septentrionalis, 14, nr. 1 (26), 2006, p. 3-6; Astra 
maramureşeană, 10, nr. 20-21, 2006, p. 9-12. 
 
 2007 
 

Sărbătorirea ASTREI la 145 de ani.  Graiul Maramureşului, 19, 
nr. 5104, 4 ian. 2007, p. 5. 
 
Necesitatea revigorării secţiunilor Asociaţiunii Astra : pentru 
sprijinirea integrării neamului nostru în circuitul european de valori.  
Graiul Maramureşului, 19, nr. 5330, 29-30 sept. 2007, p. 5. 
 
Vasile Goldiş – artizan al primului Congres al Astrei.  Studii de 
ştiinţă şi cultură, 3, nr. 3 (10), sept. 2007, p. 156-159. 
 
In memoriam : [Dumitru Pop].  Astra maramureşeană, 11, nr. 22-23, 
2007, p. 78-79. 
 
Clasic şi modern în viziunea profesorului Mihai Pop asupra 
cercetării culturii populare româneşti.  Astra maramureşeană, 11, 
nr. 24-25, 2007, p. 12-13. 
 
Omagiu profesorului Mihai Pop : 100 de ani de la naştere, 7 ani 
de la trecerea în eternitate.  Astra maramureşeană, 11, nr. 24-25, 
2007, p. 9-11. 
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 2008 
 

George Bariţiu - personalitate complexă.  Graiul Maramureşului, 
20, nr. 5493, 11 apr. 2008, p. 12. 
 
Participant la o aniversare a ASTREI Basarabene.  Familia 
română. 9, nr. 1 (28), apr. 2008, p. 49. 
 
Victor Iancu : in memoriam.  Graiul Maramureşului, 20, nr. 5554, 
24 iun. 2008, p. 6. 
 
Prof. univ. dr. doc. Gheorghe Bulgăr în oglinda vremii.  Pro 
Unione, 11, nr. 1-2 (33-34), iun. 2008, p. 103-106. 
 
Simion Bărnuţiu - cărturar de conştiinţă naţională - 200 de ani 
de la naştere.  Graiul Maramureşului, 20, nr. 5575, 18 iul. 2008, 
p. 5. 
 

ASTRA - generatoare de valori, de conştiinţă şi acţiune 
naţională.  Graiul Maramureşului, 20, nr. 5586, 31 iul. 2008, p. 5. 
 
Marea Unire - suprema virtute a activităţii ASTREI.  Graiul 
Maramureşului, 20, nr. 5613, 1 sept. 2008, p. 6. 
 
„Românii din afara graniţelor ţării” : (coordonate istorice şi 
naţionale în cadrul european).  Graiul Maramureşului, 20,  
nr. 5618, 6-7 sept. 2008, p. 5. 
 
Cinstire academicianului Augustin Buzura la aniversarea a 70 de 
ani.  Graiul Maramureşului, 20, nr. 5624, 13-14 sept. 2008, p. 11. 
 
Cinstire scriitorului Augustin Buzura la împlinirea a 70 de ani.  
Nord Literar, 6, nr. 9 (64), sept. 2008, p. 8. 
 
Marea Unire – Suprema virtute a activităţii ASTREI.  Familia 
română, 9, nr. 2-3 (29-30), sept. 2008, p. 31. 
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 2009 
 

Cinstire scriitorului-academician Nicolae Breban la aniversarea 
a 75 de ani.  Graiul Maramureşului, 21, nr. 5738, 31 ian.-1 febr. 
2009, p. 1, 18 ; Familia română, 10, nr. 1 (32), apr. 2009, p. 93. 
 
In memoriam Victor Iancu.  Graiul Maramureşului, 21, nr. 5855, 
20-21 iun. 2009, p. 3. 
 
 2011 
 

In memoriam Victor Iancu : (azi ar fi împlinit 75 de ani).  Graiul 
Maramureşului, 23, nr. 6395, 25 mart. 2011, p. 3. 
 

RECENZII: 
 
[Călinescu, George.  Viaţa lui Eminescu.  Bucureşti : Editura 
pentru literatură, 1964].  Pentru socialism, 14, nr. 3188, 18 apr. 
1964, p. 3. 
 
[Bulgăr, Gheorghe.  Eminescu despre problemele limbii române 
literare.  Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1963].  Cercetări de 
lingvistică (Bucureşti), nr. 2, 1964, p. 336-338. 
 
Macrea D., Limbă şi lingvistică română : [recenzie la volumul cu 
acelaşi titlu.  Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1973].  
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 4, Fascicula Filologie, 1972,  
p. 325-326. 
 
[Iancu, Victor.  Palatalizarea dentalelor în limba română. Timi-
şoara : Facla, 1975].  Maramureş, dec. 1975, p. 14. 
 
[Iancu, Victor.  Limbaj cotidian şi rostire literară.  Timişoara : 
Facla, 1977].  Maramureş, dec. 1977, p. 19. 
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Pop, Gheorghe T. Caracterul antinaţional şi antipopular al 
activităţii Partidului Naţional Creştin : [recenzie la volumul cu 
acelaşi titlu.  Cluj-Napoca : Dacia, 1978].  Maramureş, dec. 1978, 
p. 12. 
 
[Iancu, Victor ; Mureşan, Dumitru.  Pămînt – Cosmos şi retur.  
Timişoara : Facla, 1980].  Studii şi articole, vol. 3, Baia Mare, 
1981, p. 325-326. 
 
[Micu, Samuil ; Şincai, Gheorghe.  Elementa linguae daco-
romanae sive valachicae.  Cluj Napoca : Dacia, 1980].  Pentru 
socialism, 32, nr. 7921, 17 apr. 1981, p. 2; Studii şi articole, vol. 
3, Baia Mare, 1981, p. 327. 
 
Oros, Valeriu. Contribuţii experimentale la optimizarea testării 
şi evaluării cunoştiinţelor gramaticale : [recenzie la volumul cu 
acelaşi titlu.  Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1980].  
Studii şi articole, vol. 3, Baia Mare, 1981, p. 314-316. 
 
Întrebări în asfinţit : [Iancu, Victor. Întrebări în asfinţit: povestiri.  
Cluj-Napoca : Dacia, 1983].  Maramureş, mai 1983, p. 14. 
 
[Coteanu, Ion. ; Sala, Marius.  Etimologia şi limba română.  
Bucureşti : Editura Academiei, 1987].  Pentru socialism, 39,  
nr. 10179, 30 iul. 1988, p. 3. 
 
Victor Iancu, Drum de piatră : [recenzie la volumul cu acelaşi 
titlu.  Cluj-Napoca : Dacia, 1986].  Studii şi articole, vol. 4, Baia 
Mare, 1988, p. 166-167. 
 
[Antonie Plămădeală.  Lazăr-Leon Asachi în cultura româ-
nească.  Sibiu, 1985].  Studii şi articole, vol. 4, Baia Mare, 1988, 
p. 165-166. 
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[Iancu, Victor.  Cum vorbesc românii din Ungaria.  Budapesta : 
Editura Comp-Press, 1994].  Buletin ştiinţific, Seria A, Filologie, 
vol. 10, Baia Mare, 1996, p. 199-201. 
 
Cristos a înviat! : [Hristos a înviat! : Antologie de poezie 
religioasă.  Arad : Editura „Multimedia International”, 1998].  
Tinereţe Creştină, 3, nr. 2, mart.-apr. 1998, p. 11. 
 
Şişeştii părintelui dr. Vasile Lucaciu : [Băinţan, Valentin.  
Şişeştii părintelui Dr. Vasile Lucaciu.  Baia Mare : Editura 
„Cybela”, 1998].  Tinereţe Creştină, 4, nr. 1, ian.-febr. 1999,  
p. 12-13. 
 
O carte de mare interes ştiinţific : [Antonescu, Nae.  Revista 
Jurnalul literar.  Iaşi : Timpul, 1999].  Graiul Maramureşului, 11, 
nr. 2803, 26-27 iun. 1999, p. 3. 
 
O carte de mare valoare pentru istoria culturii : [Ghenceanu, 
Vasile Radu.  Convorbiri cu Ion Săcăleanu sau O viaţă pentru 
muzică.  Baia Mare : Proema, 1999].  Graiul Maramureşului, 11, 
nr. 2809, 3-4 iul. 1999, p. 3. 
 
Izvorul fermecat – o contribuţie unică la cercetarea mitologiei 
populare : [Bilţiu, Pamfil ; Bilţiu, Maria.  Izvorul fermecat : 
Legende, basme mitologice, poveşti mitologice şi mitocredinţe din 
judeţul Maramureş.  Baia Mare : Editura Gutinul, 1999].  Glasul 
Maramureşului, 3, nr. 800, 20 nov. 1999, p. 2. 
 
Lotica Vaida – Simion Vaida, „Izvor Izvoraş...”, Colinde din 
satul Urmeniş, Editura Ariadna, Baia Mare, 1999 : [Vaida, 
Lotica ; Vaida, Simion.  Izvor, Izvoraş... : colinde din satul 
Urmeniş.  Baia Mare : Editura Ariadna, 1999].  Tinereţe Creştină, 
4, nr. 5-6, dec. 1999, p. 14-15. 
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O carte de mare interes pentru istoria literară românească : 
[Istrate, Gavril.  Transilvania în opera lui Sadoveanu. Iaşi, 1999].  
Graiul Maramureşului 13, nr. 3289, 27-28 ian. 2001, p. 1, 5. 
 
Victor Iancu: Istoria limbii române :[recenzie la volumul cu 
acelaşi titlu.  Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 
2000].  Graiul Maramureşului 13, nr. 3319, 3-4 mart. 2001, p. 3. 
 
V.R. Ghenceanu, „Dreptul la singurătate, - [scriitor la ziar]”, 
Editura Proema, 2001 : [recenzie la volumul cu acelaşi titlu.  
Baia Mare : Proema, 2001].  Graiul Maramureşului 13, nr. 3425, 
7-8 iul. 2001, p. 3. 
 
Nae, Antonescu, „Reviste literare interbelice” (Editura „Dacia”, 
Cluj-Napoca, 2001, 295 p.) ; „Reviste din Transilvania” 
(Biblioteca revistei Familia, Oradea, 2001, 352 p.) : [recenzii la 
volumele cu aceleaşi titluri.  Cluj-Napoca : Dacia, 2001 ; Oradea : 
Biblioteca revistei Familia, 2001].  Graiul Maramureşului, 13,  
nr. 3473, 1-2 sept. 2001, p. 3. 
 
Gheorghe Bulgăr, „Carnet francez”, Vol. 1 : [recenzie la 
volumul cu acelaşi titlu.  Bucureşti : Editura Arefeană, 2001].  
Graiul Maramureşului, 13, nr. 3485, 15-16 sept. 2001, p. 3. 
 
O culegere de pricesne - în viziune ecumenistă : [Vaida, Simion ; 
Vaida, Lotica.  Veniţi să ne bucurăm Domnului.  Baia Mare : 
Ariadna, 2001].  Graiul Maramureşului 13, nr. 3497, 29-30 sept. 
2001, p. 3. 
 
Imaginea scriitorului în memoria noilor generaţii : [Bellu, 
Ştefan.  Ion Şiugariu : poet şi critic literar.  Baia Mare : Gutinul, 
2004].  Graiul Maramureşului, 16, nr. 4382, 28-29 aug. 2004, p. 5. 
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Imaginea scriitorului Ion Şiugariu în memoria noilor generaţii : 
[Bellu, Ştefan.  Ion Şiugariu : poet şi critic literar.  Baia Mare : 
Gutinul, 2004].  Pro Unione, 7, nr. 3-4 (19-20), dec. 2004, p.188-190. 
 
[Bolchiş-Tătaru, Teresia Lia.  Măriuca.  Baia Mare : Editura 
Gutinul, 2005].  Graiul Maramureşului, 17, nr. 4708, 17-18 sept. 
2005, p. 5. 
 
Cartea lui Oros : [Oros, Valeriu.  Medalioane şi studii de didac-
tică.  Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2005].  Şcoala 
maramureşeană, 5, nr. 22-23-24-25, sept. 2006, p. 22-24. 
 
Victor Iancu şi „Culorile Purgatoriului” : [Iancu, Victor. Culo-
rile Purgatoriului.  Piteşti : Paralela 45, 2006].  Graiul Maramure-
şului, 18, nr. 5060, 9 nov. 2006, p. 5. 
 
O confruntare artistică cu realul cotidian : [Mureşan, Daniel.  
Lumea şi noi : prozo-poeme.  Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2007].  Graiul Maramureşului, 19, nr. 5240, 16-17 iun. 2007, p. 5. 
 
„Călătoria Îngerului prin Nord” : Gheorghe Pârja : [recenzie la 
volumul cu acelaşi titlu. Baia Mare: Proema, 2008]. Graiul 
Maramureşului, 20, nr. 5509, 2 mai 2008, p. 11. 
 
„Educaţie şi integrare europeană” : [recenzie la volumul cu 
acelaşi titlu. Coordonator Elena Macavei.  Sibiu : Editura 
Asociaţiunii ASTRA, 2007].  Graiul Maramureşului, 20, nr. 5558, 
28-29 iun. 2008, p. 5. 
 

INTERVIURI DATE / LUATE: 
 
Întâlnire a cititorilor cu conf. univ. dr. Gheorghe Pop. [A 
consemnat Cornel Ardelean].  Munca, nr. 7523, 24 ian. 1972, p. 2. 
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Amplificarea funcţiei educative a ştiinţelor filologice : convorbiri 
culturale. [A consemnat Augustin Cozmuţa].  Pentru socialism, 
28, nr. 6639, 27 febr. 1977, p. 1, 2. 
 
„Consider facultatea o pîrghie de progres social-cultural”. [A 
consemnat V.R. Ghenceanu].  Pentru socialism, 30, nr. 7222,  
14 ian. 1979, p. 1-3. 
 
Participare de masă – rezultate pe măsura strădaniiilor : 
convorbire cu prof. univ. dr. Gheorghe Pop. [A consemnat  Vasile 
Radu Ghenceanu ; Teodor Ardelean].  Pentru socialism, 22,  
nr. 7966, 10 iun. 1981, p. 3. 
 
20 éves a Nagybányai felsöoktatási intézet. [A consemnat Rencz 
Gizella].  Bányavidéki fáklya, 24, nr. 3857, 24 oct. 1981, p. 4-5. 
 
Învăţămîntul superior băimărean – la două decenii de existenţă. 
[A consemnat V.R. Ghenceanu].  Pentru socialism, 32, nr. 8087, 
29 oct. 1981, p. 3. 
 
Dacă vrem să avem specialişti buni în minerit trebuie să-i formăm 
din timp : convorbire. [A consemnat Monica Zvirjinschi].  Scînteia 
tineretului (Bucureşti), 39, nr. 10511, 15 mart. 1983, p. 1, 3. 
 
Institutul de Învăţămînt Superior din Baia Mare îşi aşteaptă 
candidaţii : profesorii care vă aşteaptă. [A consemnat Teodor 
Ardelean].  Pentru socialism, 34, nr. 8583, 7 iun. 1983, p. 1, 4. 
 
Admiterea în Institutul de învăţămînt superior din Baia Mare. 
[A consemnat Gheorghe Marinescu].  Cronica sătmăreană, 16,  
nr. 4212, 15 iun. 1983, p. 2. 
 
Studenţii în amfiteatrele muncii. [A consemnat V.R. Ghenceanu].  
Pentru socialism, 31, nr. 8596, 22 iun. 1983, p. 1-2. 
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[Dialog cu Gheorghe Pop şi Ioan Chiş Şter, coordonatorii lucrării 
„Graiul, etnografia şi folclorul zonei Chioar”]. [A consemnat V.R. 
Ghenceanu].  Pentru socialism, 34, nr. 8728, 24 nov. 1983, p. 1, 2. 
 
Cultivarea limbii române în şcoală. [A consemnat V.R. 
Ghenceanu].  Pentru socialism, 35, nr. 9000, 10 oct. 1984, p. 1, 3. 
 
Sabău, Nicolae.  În dialog cu Nicolae Sabău despre cîntecul 
popular.  În:  Sabău, Nicolae.  Alină-te dor, alină : cîntece 
populare din nord-vestul Transilvaniei.  Baia Mare : Comitetul de 
Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Maramureş, 1984,  
p. 129-133. 
 
A fi profesor. [A consemnat Mihai Mureşan].  Pentru socialism, 
37, nr. 9545, 16 iul. 1986, p. 1, 3. 
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Romulus Turbatu.  În: Pop, Gheorghe.  Profesor şi vocaţie.  Baia 
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A-ţi face datoria cu vocaţie. [A consemnat Augustin Cozmuţa].  
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Augustin Z. N. Pop, „Pe urmele lui Eminescu” (Bucureşti, 
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nea de comunicări ştiinţifice a Bibliotecii Judeţene Maramureş,  
28 iun. 1980. 
 
Relaţia limbă-literatură în învăţământul gimnazial şi liceal.  
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înfiinţarea Şcolii Normale Unite din Oradea şi împlinirea unui veac 
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cană „I.L. Caragiale”, Ploieşti, 23 iun. 1987. 
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Baia Mare, 12 iun. 1987. 
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l’Europe”, Varşovia, 4-7 dec. 1987. 
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[Cuvânt]. Simpozionul Internaţional „Cultura, antidot al violen-
ţei”, Baia Mare, 24-26 mai 1991. 
 
Realităţi ale culturii populare tradiţionale în etnotexte.  Al IV-lea 
Congres al Filologilor Români, Timişoara, 1991. 
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momentele mari ale destinului neamului nostru.  Simpozionul 
„Pro Unoine”, Baia Mare, 30 nov. 2000. 
 
Astra contemporană – o Asociaţiune flexibilă, cu largă 
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de ani de la înfiinţare”, 28 sept. 2001. 
 
Unirea cea mare şi contemporaneitatea.  Simpozionul organizat 
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Vocaţii filologice şi educaţionale.  Sesiunea Ştiinţifică, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, 17 mai 2002. 
 
Interferenţe lingvistice în Euroregiunea Carpatică.  Simpozionul 
„Interferenţe culturale în Euroregiunea Carpatică”, Baia Mare,  
22 iul.-4 aug. 2002. 
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Universitatea de Nord, Baia Mare, 2002. 
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Gheorghe Pop - 90 
 

 82

Ardelen, Teodor.  Limba română şi cultivarea ei în preocupările 
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Culturale „Zestrea”, 2007, p. 224. 
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Corniţă, Georgeta.  Manual de stilistică.  Baia Mare : Umbria, 
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Ghenceanu, V.R.  Comentarii de sâmbătă : eseuri, interpretări, 
note.  Baia Mare : Editura Proema, 2004, p. 265, 279. 
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p. 49. 
 
Grigor, Ana ; Pop, Liana.  Teodor Ardelean : documentar 
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D.  DIN REFERINŢELE CRITICE DESPRE 
AUTOR ŞI OPERĂ 

 
La sfîrşitul anului trecut, a văzut lumina tiparului o nouă 

lucrare a cunoscutului lingvist băimărean, cadru didactic la 
Universitatea de Nord încă de la înfiinţarea acesteia ca Institut 
Pedagogic de trei ani, în 1961. Autorul, cu preocupări vaste, de la 
folclor la învăţăturile religioase, s-a aplecat, în aceste ultime 
decenii, mai ales asupra studierii vocabularului limbii române (şi 
ca întreg, şi pe compartimente: neologisme, regionalisme, termeni 
tehnici). Iată că acum se apleacă şi asupra morfologiei limbii 
române, mai exact asupra morfosintaxei. 
 Ce aduce nou şi util Gheorghe Pop în acest domeniu dată 
fiind abundenţa de cărţi, tratate, manuale, studii întinse în revistele 
de specialitate consacrate morfologiei româneşti contemporane? 
 Aş zice că noutăţile sunt mai multe. Iată cîteva: 
 

1. Fără a încărca inutil expunerea, Gheorghe Pop reuşeşte 
să trateze la fiecare parte de vorbire (substantiv, pronume, verb 
etc.), alături de structura morfologică propriu-zisă, toate compo-
nentele conexe: ortografie-ortoepie, punctuaţie, stilistică, pînă la 
intonaţie şi semantică. Pentru ilustrare, să se vadă mai ales 
capitolul despre substantiv. 

2. Tot la acest capitol, merită a fi evidenţiat comentariul 
consacrat categoriei gramaticale a declinării, clasificării substan-
tivelor pe cele trei declinări moştenite din latina vulgară. Lucrările 
de gramatică publicate anterior se ocupă în mai mică măsură (sau 
nu se ocupă deloc) de această categorie, stăruind numai asupra 
clasificării substantivelor pe genuri. 

3. Cartea începe cu un scurt, dar dens comentariu de 
lingvistică generală şi aplicată, relevînd legătura dintre gramatică 
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şi alte ramuri ale lingvisticii sau ale unor ştiinţe din vecinătate 
(gramatică/vocabular, gramatică/fonetică, gramatică/ortografie, 
gramatică/logică etc.). Tot aici se defineşte dihotomia limbă-
vorbire şi se prezintă tipurile de gramatici cu care se poate întîlni 
cel dornic să aprofundeze domeniul. Sigur, acest mod de a privi 
lucrurile poate fi detectat cu uşurinţă la mulţi lingvişti români, de 
la Sextil Puşcariu la Mioara Avram. Dar simplitatea şi profun-
zimea cu care tratează Gheorghe Pop aceste corespondenţe merită 
să fie subliniate. 

4. Notele de la fiecare capitol sunt remarcabil de 
substanţiale. Adică autorul cărţii nu se mulţumeşte să facă simple 
trimiteri bibliografice, ci comentează pe larg opiniile exprimate 
anterior pe tema dată. În felul acesta, se mai atinge o ţintă: 
expunerea propriu-zisă din textul de bază nu suferă prea multe 
fragmentări, aşa cum se întîmplă în lucrările care prezintă pe larg 
opiniile predecesorilor (adeseori polemizînd îndelung cu aceştia). 

Asigurînd cititorul că în cartea profesorului Gheorghe Pop 
va mai găsi nenumărate motive de satisfacţie, atît sub raportul 
relevării unor noutăţi, cît şi din punctul de vedere al sintetizării 
originale a materialului deja binecunoscut. Dacă eu mă opresc aici 
cu comentarea acestei cărţi, o fac spre a nu lungi inutil expunerea, 
sperînd totodată să fi evidenţiat virtuţile esenţiale ale lucrării 
recenzate. 

 

Iancu, Victor.  Morfologia limbii române. Structuri şi sistem. 
Graiul Maramureşului, 11, nr. 2762, 10 mai 1999, p. 8. 

 
 Gheorghe Pop are spiritul mereu tînăr, şi nici trupul nu-l 
trădează. Îl vezi sprinten, oferindu-ţi printre uşi, – cu modestia-i 
exagerată – cea mai recentă apariţie editorială a sa: „Vocaţii 
filologice şi educaţionale”. Nici că se putea un titlu mai nimerit 
pentru acest „Om de Vocaţie” indubitabilă. Volumul a fost editat 
de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” (Baia Mare, 2002) şi este – 
în aprecierea autorului – „o carte despre asociaţiuni, instituţii şi 
cărturari luminaţi în slujba neamului şi a credinţei”. Între aceşti 
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cărturari luminaţi se află, fără îndoială, şi prof. univ. Gheorghe 
Pop. În cazul lui, nu municipiul l-a onorat acordîndu-i titlul de 
cetăţean de onoare, ci Gheorghe Pop a onorat municipiul, 
acceptînd titlul, dar, mai ales, prin activitatea sa de o viaţă, 
domnia sa rămîne eternul model de dascăl, oricît s-ar informatiza 
învăţămîntul. Aşa cum, de altfel, Gheorghe Pop punctează în 
cartea sa: „Un deosebit rol educativ îl va juca prestigiu dascălului 
de mîine, cîştigat prin autoritate cultural-ştiinţifică, cît şi prin 
permanenta lui prezenţă în focarul viu al preocupărilor 
învăţăceilor, cu nota de prospeţime şi omenie, de exigenţă, dar şi 
de generozitate, care îl va putea face stimat şi iubit”. E un pasaj în 
care, fără nici o ezitare, l-am recunoscut pe Gheorghe Pop. 
 

Gagniuc, Ananei.  Vocaţiile unui om de vocaţie.  
Glasul Maramureşului, 6, nr. 1736, 14 dec. 2002, p. 3. 

 
Noua carte a prof. univ. dr. Gheorghe Pop, Vocaţii filo-

logice şi educaţionale (Editată de Biblioteca Judeţeană „Petre 
Dulfu” Baia Mare, 2002, 224 p.) se înscrie pe linia repunerii în 
circulaţie a conceptului de vocaţie, temă predilectă pentru autor, 
termenul fiind întîlnit în titlurile altor lucrări publicate anterior de 
către domnia sa: Profesor şi vocaţie (Baia Mare, 1987, 155 p.) şi 
Tainele vocaţiei (Ed. „Vasile Goldiş”, University Press, Arad, 
2001, 250 p). Într-un scurt demers explicativ al implicaţiilor 
conceptului de vocaţie în general, în practica şcolară, social-
culturală şi ştiinţifică îndeosebi (În loc de cuvînt înainte), autorul 
argumentează faptul că fără oameni de certă vocaţie nu se poate 
respecta una din trăsăturile esenţiale ce caracterizează evoluţia 
vieţii de astăzi şi anume creşterea gradului de participare a 
specialiştilor din toate domeniile la progresul spiritual şi material 
al ţării. În problema vocaţiei dascălilor, profesorul Gheorghe Pop 
porneşte de la misiunea acestora de a învăţa pe alţii, de a-i educa, 
de a-i forma sub toate aspectele pentru muncă şi viaţă. „Numai de 
la un om al şcolii cu deosebite calităţi vocaţionale societatea poate 
pretinde eficienţă maximă, instrucţia şi educaţia fiind socotite ca 
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investiţia cea mai importantă, o investiţie făcută în om şi pentru 
om, rezultatele materializîndu-se în cunoştinţe, convingeri, senti-
mente şi atitudini. Aceasta presupune un efort permanent de 
informare şi de încorporare firească a unor cuceriri ale tehnicii în 
activitatea teoretică şi practică, condiţie «sine qua non» a 
menţinerii în actualitate a oricărui dascăl-educator care se vrea 
competent şi eficient” (p. 7). Este pusă, astfel, în evidenţă 
interdependenţa dialectică dintre educaţie, ştiinţă şi cultură, 
devenită astăzi o axiomă unanim recunoscută. Demersul teoretic 
este susţinut de implicarea autorului însuşi în practica şcolară, 
social-culturală şi ştiinţifică. Aceasta, pe parcursul celor 50 de ani 
de activitate în învăţămînt, din care 40 de ani în cel universitar, 
avînd şi atribuţii de conducere în diferite organisme şi foruri 
ştiinţifice şi culturale. […] 
 Cartea Vocaţii filologice şi educaţionale se remarcă printr-o 
structură compoziţională judicios echilibrată pe capitole menite să 
abordeze selectiv, dar cuprinzător, implicarea autorului în 
problematica abordată. […] 
 Fiecare capitol are aşezat la început, drept moto, cîte un 
citat din iluştri oameni de cultură, cu scopul de a releva ideea 
fundamentală a capitolului respectiv. Semnificativ în acest sens ni 
se pare, nu doar pentru Capitolul I, unde este plasată, ci pentru 
întreaga carte, profesiunea de credinţă a lui Sextil Puşcariu: 
„Profesorul universitar, la noi, trebuie să aibă întreita atribuţiune: 
de dascăl, savant şi apostol cultural”. E ceea ce a făcut şi face de 
aproape şase decenii şi autorul acestei cărţi. E ceea ce 
demonstrează şi prof. univ. dr. Victor Grecu în finalul cărţii (În 
loc de postfaţă. Vocaţia perenităţii), referindu-se la Dascălul 
Cercetătorul, Educatorul, Ctitorul, dar mai presus de toate, OMUL 
Gheorghe Pop”. 
 

Bellu, Ştefan.  Vocaţii filologice şi educaţionale.  
Graiul Maramureşului, 15, nr. 3877, 4-5 ian. 2003, p. 3. 
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 Sîmbătă, 27 mai a.c., mi-a fost dat să am bucuria de a 
participa la festivitatea de acordare a titlului de Doctor Honoris 
Causa profesorului universitar dr. Gheorghe Pop. 
 M-am considerat cel mai modest participant la această zi 
solemnă, mi-aş fi dorit din tot sufletul o intervenţie scurtă în 
cadrul ceremoniei. Nu a fost posibil. Întors acasă la Mireşu Mare, 
m-am gîndit să-mi exprim prin presă, cu cîteva cuvinte, ideile. 
 L-am cunoscut pe distinsul profesor cu mai bine de 61 de 
ani în urmă, mai precis la 3 ianuarie 1945, cînd am apărut în Cluj, 
după 24 de ore de mers cu căruţa. […] 
 Seriozitatea, severitatea şi comportamentul său m-au 
determinat să-l consider un ideal, încercînd pe parcursul vieţii să-l 
„copiez”, fiindu-mi de un real folos. 
 În timpul alocuţiunii de mulţumire pentru titlul acordat,  
n-am reuşit să-mi stăpînesc lacrimile, deoarece fizionomia era 
schimbată, iar timbrul vocii era acelaşi care m-a răscolit profund, 
savurînd cuvintele rostite cu luciditate, dicţie şi intonaţie. 
 Vă felicit şi prin intermediul ziarului pentru titlul obţinut şi 
binemeritat, care pentru o personalitate ca Dvs. trebuia să fie 
acordat mai demult, dar niciodată nu e prea tîrziu, şi aş adăuga la 
cele spuse că locul Dvs. ar fi pe un jilţ al Academiei Române 
pentru anii cît îi mai aveţi de trăit. Aş mai adăuga pentru cititorii 
ziarului Graiul Maramureşului, că asemenea oameni se nasc mai 
rar şi că asemenea oameni n-ar trebui să moară niciodată. 
 Închei aceste rînduri prin a repeta cuvintele mele cu ocazia 
felicitării: v-am iubit, vă iubesc şi vă voi iubi cîte zile vom trăi, 
dorindu-vă ani îndelungaţi, plini de satisfacţii şi împliniri. 
 

Fărcaş, Ion. Omagiu iubitului meu pedagog.  
Graiul Maramureşului, 18, nr. 4947, 30 iun. 2006, p. 8. 

 
Universitarul băimărean Gheorghe Pop este nu numai un 

prestigios lingvist, autorul unor apreciate studii de sinteză 
(morfologie, sintaxă, vocabular), ci şi un publicist cu o deschidere 
culturală generoasă, colaborator sau iniţiator de publicaţii culturale 
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şi religioase. Activitatea cărturărească a octogenarului dascăl, veşnic 
tânăr prin entuziasmul său în slujba bisericii, şcolii şi culturii 
româneşti, se completează armonios cu participarea la sesiuni de 
comunicări, la aniversări sau comemorării culturale. […] 
 Cele 14 comunicări (articole) care alcătuiesc cuprinsul 
volumului sunt subordonate ideii centrale a cărţii, idealurile 
naţionale ale românilor din Transilvania. Într-un sens larg, aceasta 
a fost credinţa celor care au slujit Biserica Română Unită, Greco-
Catolică, începând cu episcopul întemeietor Inochentiu Micu 
Klein. O primă secţiune de articole este consacrată arhiereilor 
Blajului, prezentaţi, după Inochentiu Micu, în medalioane istorice, 
fiecare cu vredniciile lui şi cu martiriul său. Căci Inochentiu Micu 
este cel care deschide şirul unor ierarhi martiri pentru cauza 
neamului românesc şi a Bisericii Greco-Catolice: aşa este Grigore 
Maior, „restaurator al Unirii şi al operei de educaţie”, aşa este 
Alexandru Rusu, primul ierarh al Eparhiei Greco-Catolice de 
Maramureş, trecut la cele veşnice în temuta închisoare a Gherlei, 
sau episcopul Ioan Suciu, supranumit episcopul tineretului, care, 
într-o tragică simetrie, închide şirul ierarhilor martiri ai Bisericii 
Blajului: Inochentiu, cel de la începuturile Unirii, şi episcopul 
Ioan Suciu, cel de la trecerea abuzivă a Bisericii Greco-Catolice în 
ilegalitate, prin nedreptul act de la 1 Decembrie 1948. La Blaj, 
însă, slujirea altarului şi a catedrei se aflau într-o pilduitoare 
simbioză: majoritatea dascălilor Blajului erau preoţi care oficiau 
la altar sau la catedră, văzute într-o relaţie de complementaritate şi 
schimbând numai exigenţe de ritual. […] 
 Un adevărat laitmotiv al cărţii este sublinierea unor 
adevăruri pedagogice rostite de aceşti vrednici dascăli şi profesate 
exemplar de ei. Om al şcolii el însuşi, de recunoscută vocaţie 
profesională, Gheorghe Pop nu uită să sublinieze elemente 
definitorii şi actuale din concepţia pedagogică a lui Cipariu, Ioan 
Georgescu, Coriolan Tămâianu pentru că unele precepte 
pedagogice nu sunt aşa de noi, precum pretinde pedagogia 
modernă, ci sunt adevăruri eterne, iar altele, desconsiderate o 
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vreme, ar trebui reînviate: Ioan Georgescu: „Când munca ne va fi 
rugăciune, vom înţelege adevăratul rost al vieţii. A te ruga 
înseamnă nu numai a trăi frumos... rugăciunea luminează mintea 
asupra adevărului creştin şi dă har voinţei spre a ne sălta pe 
cărările desăvârşirii... Fără o Biserică stăpână asupra sufletelor şi 
fără un tineret creştin, cu adevărat, zările viitorului nostru sunt 
incerte sau de-a dreptul cotropite de toate incendiile dezastrelor” 
(p. 103). […] 
 Ca un corolar al acestor evocări este articolul despre 
implicarea laicilor în opera de apostolat a Bisericii Unite cu 
Roma, în care profesorul însuşi poate fi un model; iar capitolul 
final, consemnând o izbândă a Bisericii noastre şi un act de 
dreptate redobândit Catedralei episcopale din Oradea, după mai 
bine de o jumătate de secol de samavolnic rapt, prefigurează şi 
încrederea în viitorul acestei Biserici, care a fost întotdeauna „ în 
slujba credinţei” şi a idealurilor naţionale. 
 

Buzaşi, Ion.  În slujba unei credinţe.  
Pro Unione, 9, nr. 3-4 (27-28), dec. 2006, p. 137-139. 

 
 Cartea ilustrului profesor universitar, Doctor Honoris 
Causa, menţionată cu titlul de mai sus, în prima sa variantă a 
apărut sub formularea: Necesitatea religiei pentru individ şi 
societate, în anul 1946, servindu-i drept teză pe baza căreia a 
obţinut Licenţa în Teologie. Au urmat evenimentele ce l-au 
determinat să retuşeze şi să completeze lucrarea anterioară. 
România a fost supusă unui regim totalitar, ateist, dornic să-l 
substituie pe Dumnezeu, din conştiinţa oamenilor, cu propriile lui 
reprezentări, decurgînd de aici concluzii şi realităţi nefaste de 
ordin cultural, spiritual şi existenţial. 
 Retuşările şi completările sînt şi urmarea experienţei de 
filolog (lecturile făcute cu atîta pasiune), percepţiei atît de 
evidente că lipsa credinţei religioase aduce mari şi multe 
nenorociri, pînă la nebunie şi sinucidere. […] 
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 În dovedirea existenţei lui Dumnezeu şi a necesităţii 
religiei pentru individ şi societate s-au perindat argumente din 
domeniile Cosmologiei şi Teologiei. Calea Raţiunii, pe de o parte, 
şi Calea Revelaţiei, pe de altă parte, au fost supuse convingerilor 
şi unui farmec personal pentru a demonstra, a ne convinge. 
PROFESORUL întrepătrunde raţiunea cu revelaţia, le desparte din 
raţiuni metodice şi de comunicare. Forţa vie a cestui demers o 
imprimă o atît de aleasă inteligenţă. […] 
 Cultura, citatele selectate, claritatea ideilor ne arată 
anvergura într-o stare de spirit dominată de emoţii, de surprindere, 
bucurii. Este grea, de pildă, alegerea unor citate, fiind multe, 
frumoase şi de o relevanţă spirituală ce impune... 
 Louis Blanc (1811-1882), publicist şi om politic francez 
zicea: „Tot ce se ia într-un stat din suveranitatea lui Dumnezeu, se 
adaugă la suveranitatea călăului”. La fel de dumnezeiesc de 
frumoasă este şi reflecţia: „Între doi oameni egali în puterile lor 
sufleteşti, cel mai tare ca rezistenţă şi putere este totdeauna cel 
religios pentru că duhul religiei creşte puterea sentimentelor 
omeneşti”. Sigur Durkheim, autorul citatului, se referea la forţa 
moralei omului religios faţă de cel nereligios. 
 Lucrarea prezentată (Religia...) este, în intenţia autorului, 
un îndreptar al credinţei, un abecedar. Ea se confirmă în aceeaşi 
măsură a fi o scriere de nivel elevat, de teologie, de filosofie 
religioasă. 
 Dumnezeu să vă dea, Domnule Gheorghe Pop, multă 
sănătate, să vă bucuraţi de vocaţiile ce v-au fost atît de generos 
dăruite. Emblemele spiritului Domniei Voastre să încînte şi să 
lumineze continuu. 
  

Mureşan, Daniel.  Religia suport şi sens al existenţei.  
Graiul Maramureşului, 19, nr. 5288, 11-12 aug. 2007, p. 13. 
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