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Odã  (în metru an tic)

Nu credeam sã-nvãþ a muri vreodatã;
Pururi tânãr, înfãºurat în manta-mi, 
Ochii mei ‘nãlþam visãtori la steaua

Singurãtãþii. 

Când deodatã tu rãsãriºi în cale-mi,
Suferinþã tu, dureros de dulce…
Pânã-n fund bãui voluptatea morþii 

Ne-ndurãtoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate

Apele mãrii.

De-al meu propriu vis mistuit mã vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mã topesc în flãcãri…
Pot sã mai re-nviu luminos din el ca

Pasãrea Phoe nix?

Piarã-mi ochii tulburãtori din cale,
Vino iar în sân, nepãsare tristã;
Ca sã pot muri liniºitit, pe mine

Mie redã-mã! 
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EMINESCU - 160

Eminescu în arta medaliei

„Românii se simt cel mai bine redaþi ºi reprezentaþi de chipul ºi tema Eminescu…” 
(Constantin Mãlinaº)

Prof. Ioana PETREUª

Încã din vechime, când se întâmplau mo -
mente de rãscruce în viaþa unui popor, mai 
marele cetãþii bãtea monedã cu chipul lui

ca semn al puterii ºi al suveranitãþii. Aºa era moda
vremurilor. Marii oameni de culturã care ºi-au lãsat,
de-a lungul timpului, strãlucirea minþii ca avere nea -
mului lor nu au avut parte de astfel de privilegii. Au
fost totuºi câteva excepþii când unii dintre ei au fost
urcaþi în efigii pentru a pune piatrã de hotar trecerii
prin vreme.

Albumul-cat a log Eminescu în arta medaliei
(1871-1989) al regretatului Constantin Mãlinaº -
apãrut la Editura Geea din Botoºani, în anul 2009 -
rãmâne unul de referinþã, deoarece ni-l aratã pe
marele poet român aºezat la rangul de suveran al
cetãþii. Ca semn al preþuirii ºi al duratei. Cum de la
Eminescu ne-au rãmas doar patru fotografii certe (o
alta, de care ne ocupãm în acest numãr al Familiei
române, rãmâne în discuþie) urcarea chipului poe -
tului în medalii face parte din acel confort spir i tual,

eminescian, care sensibilizeazã sufletul românului,
dornic de simboluri care sã-l reprezinte. Cum e ºi
firesc, Eminescu are cea mai mare frecvenþã în arta
medalisticã din România, bucurându-se totodatã ºi
de cea mai mare rãspândire la românii din afara
graniþelor þãrii.

Albumul, rod al unei tenacitãþi de excepþie ºi a 
unei munci asidue de aproape zece ani, ne oferã o
paletã largã de chipuri ale lui Eminescu care au fost
ocrotite în spe cial de colecþionari, dar ºi de So -
cietatea Numismaticã Românã prin câteva secþiuni
judeþene, printre care ºi cea din Baia Mare. De ase -
menea, Monetãria Naþionalã a cultivat mereu su -
biectul, având deschidere spre comenzile venite de
pretutindeni, fiind complementarã Societãþii de nu -
mismaticã. De semnalat este faptul cã un im por tant
centru de medalisticã s-a for mat la Chiºinãu cu ira -
dieri la Bãlþi. Medalii Eminescu au apãrut la Bu -
dapesta, Tallin, Riga, Moscova, Paris, München. Un 
alt izvor al medalisticii eminesciene îl reprezintã
atelierele unor artiºti plastici din þarã ºi din lume.
Cronologia medalisticii albumului, care îl implicã
pe poet, este extrem de interesantã; la prima medalie
prezentatã în al bum, Mihai Eminescu are rolul de
iniþiator alãturi de alþi junimiºti. Este vorba de edi -
tarea medaliei dedicatã memoriei lui ªtefan cel Ma -
re, Mãnãstirea Putna, 15 au gust 1871, - o temã
apropiatã de cea a albumului. 75 de ani mai târziu
Cercul Studenþesc „Arboroasa” din Cernãuþi, pentru 
rememorarea Congresului de la Putna, îi aºeazã pe
cei doi pe aceeaºi monedã. Colecþia Ion C. Rogojanu 
din Bucureºti deþine primul sigiliu cu numele Emi -
nescu realizat de studenþii bucureºteni în anul 1887
în timpul vieþii poetului. Sigiliul, constatã Mãlinaº,
prefigureazã medaliile ce vor urma. Editarea me -
daliilor Eminescu a debutat la Iaºi în anul 1889, cu
implicarea Bãncii Moldovei, în to tal aici fiind cre ate 
9 medalii Eminescu, ºase dintre ele pânã în anul
1988. Urmãtorul centru medalistic este Bucureºtiul.
Medalionul pentru mormântul poetului de la ci mi -
tirul Bellu a fost gravat de G. Georgesco în 1891. În
capitalã, în anul 1904, a au fost concepute ºi produse 
douã piese medalistice Eminescu, iar altele 18, pe ri -
odic, pânã în 1988. Menirea albumul lui Constantin
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Mãlinaº este ºi aceea de a stabili legãtura me da -
listicii Eminescu cu Europa. Începe cu Viena, cu
ocazia Congresului interromânesc din 1871, unde
poetul a fost parte activã. Urmeazã apoi Parisul,
unde s-a turnat medalionul pentru mormântul poe -
tului, Elveþia ºi Budapesta.

Anul 1989 rãmâne un an de referinþã în sfera
numismaticii. An de sãrbãtoare a românilor de pre -
tutindeni - declarat de UNESCO Anul Internaþional
Eminescu - a fost momentul de glorie al medalisticii
eminesciene. Fenomenul petrecut în România, dar ºi 
în strãinãtate, este cuprins în albumul lui Mãlinaº,
reprezentând 80 de piese, fiecare cu descrierea afe -
rentã. De remarcat înnoirea artisticã cu soluþii noi de
gravare ºi modelare, formând portrete cu as pect tri -
di men sion al mai accentuat. Sculptorul Gheorghe
Adoc a creat cea mai înaltã medalie Eminescu.
Sculpto rului rus, Mâkola Piven, adeptul adâncirii
portretului în ma te rial, îi datorãm cea mai adâncã
medalie. În afarã de cei doi gravori, au mai fost alþii
care au adus inovare artisticã în arta gravãrii por -

tretului eminescian: Cornel Durgheu (Oradea), com -
poziþe Eminescu ºi Cetatea; ªtefan Idiceanu (Cluj-
 Napoca), medalii de porþelan; Simion Odainic (Chi -
ºinãu), cea mai mare medalie Eminescu - 144 mm;
Gabor Toros (Baia Mare), medalii manuale în stil
me di eval º.a. Celebrul sculp tor Ion Vlad de la Paris
a produs prima medalie de stil sigilar. Cu ocazia
Centenarului Eminescu din 1989 a avut loc o ade -
vãratã explozie de medalii, „ca o ploaie de me -
teoriþi”, „un fenomen medalistic substanþial ºi coe -
rent, primul de asemenea amploare în cultura
ro mâneascã ºi foarte rar în cultura universalã”. Pri -
vind cu atenþie portretul poetului în medalii ne pot
încerca mai multe stãri. De la admiraþie pânã la
mirare. Unele piese sunt cu adevãrat inspirate, în
timp ce altele sunt mai puþin reuºite sau chiar deloc.
Dincolo de aceste aspecte de ordin estetic, toate
semnificã acelaºi gest nobil, de sublimare a marelui
poet în diferite momente ale istoriei. Albumul mai
cuprinde ºi multe date tehnice din domeniu, dovadã
cã autorul ºi-a pus în acest volum, pe lângã pasiunea
evidentã pentru arta me daliei, ºi cunoºtinþele adecvate.

Sursa de inspiraþie tematicã, în afara chipului
binecunoscut al poetului, s-a îndreptat ºi cãtre bio -
grafie ºi operã, fiind gravate semnãtura poetului,
casa pãrinteascã de la Ipoteºti, urna de la Putna
1871, lacul codrilor albastru, lucea fãrul, Ve ron ica
Micle, versuri din poeme, ori citate, cum este cel al
lui Arghezi, gravat pe reversul me daliei ªtefan Gru -
din schi: „Fiind foarte român Emi nescu e uni ver sal”.

Albumul Eminescu în arta medaliei in clude o
perioadã de 118 ani (1871-1989). Autorul preconiza 
ºi volumul al doilea, având ca subiect medaliile
Eminescu dintre anii 1990-2010. Din pãcate, din
partea autorului, intenþia a încremenit în proiect.
Ceea ce ne-a lãsat, însã, este proba unei munci te -
nace de colecþionar bine documentat, dar ºi o pa -
siune nobilã pentru chipul lui Eminescu prin care
cultura românã ºi-a bãtut propria monedã devenitã
simbol al identitãþii naþionale.
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Medalie Mihai Eminescu, 1989

Plachetã Centenar Mihai Eminescu - UNESCO, 1989



Imitarea Mirumului
Cezar IVÃNESCU

Acum, când pãºim în cel de-al doilea
veac al eter nitãþii eminesciene, vom
spu ne cã Eminescu este nu doar „omul

deplin al culturii româneºti” cum, cu înþelepciunea
se nec tuþii, s-a strãduit sã ne-o reaminteascã filosoful 
nostru, Constantin Noica, dar mai mult, cã pentru
noi, românii, Eminescu încarneazã cea mai desã -
vârºit - con ceptibilã imitare a unui model sacru, iar
op era sa ne va rãmîne în veci, cartea sfântã a nea mului.

Nu am fi îndrãznit sã facem pub licã aceastã
învestiturã sa cralã, dacã nu am fi descoperit tocmai
la cel mai „fãrã de nici un Dumnezeu” filosof român, 
acest pasaj: „Tot ce s-a creat pânã acum în România
poartã stigmatul fragmentarului. Afarã de Emi nescu,
totul este aproximativ în cultura româneascã. Nici
unul nu ne-am lãudat cu el. Cãci nu l-am declarat cu
toþii, o excepþie inexplicabilã printre noi? Ce a cãu -
tat pe aici acel pe care ºi un Buda ar putea fi gelos?
Fãrã Eminescu, am fi ºtiut cã nu putem fi decât
esenþial mediocri, cã nu este ieºire din noi înºine ºi
ne-am fi adaptat per fect condiþiei noastre minore.
Suntem prea obligaþi faþã de geniul lui ºi faþã de
turburarea ce ne-a vãrsat-o în suflet”.

Numai el ar putea rosti vorbele angelinului 
Paul Klee, Doar lângã Dumnezeu îmi aflu locul, ºi
lângã el, nimeni...

Pentru sufletele comune, Eminescu a putut sã
parã doar un ge nial personaj „istoric”, „mais aux
âmes bien nées” el le-a apãrut totdeauna învestit cu
acea tremenda majestas, un mysterium tremendum
et fascinans (Rudolf Otto) în stare sã provoace o
conversiune fa talã... De aceea, toþi românii erudiþi,
de la Titu Maiorescu ºi Nicolae Iorga la Mircea
Eliade, Perpessicius ºi Petru Creþia, au simþit cã
pietatea faþã de Eminescu mãsoarã gravitatea cu care 
ne întâmpinãm propriul nostru destin. Pentru toþi
acei care am avut ºi avem o patrie în limba românã
(ca sã-l parafrazez pe marele portughez Fernando
Pessoa, cãruia de drept îi aparþine formularea) dru -
mul de acces cãtre textele fundamentale ale uma -
nitãþii trece prin acest cor pus al operei eminesciene
ºi în acest ceas trebuie sã ne plecãm cu recunoºtinþã
fruntea ºi în faþa celui mai obscur eminescolog care
va fi trudit sã ne redea întreagã „conºtiinþa noastrã
mai bunã”... Ca epigoni (în sensul meliorativ ºi
etimologic al termenului) ai lui Eminescu, orice
biografie a Poetului, scrisã chiar cu un sen ti ment
tragic, nu ne mai poate mulþumi prin anticlimaxul
inerent oricãrei descripþii lineare realiste...

Visez la acel care va scrie o Lalitavistara ºi
nu mã îndoiesc deloc cã trans-figurarea abia ne
va arãta adevãrata icoanã a Poetului. 

Scriam cândva cã orice ins, spre a-ºi proba

sieºi cã e român, ar trebui sã scrie o biografie a
Poetului, actua lizându-ºi astfel în conºtiinþã nu doar
un model ex em plar al spiritualitãþii româneºti, ci
modelul ex em plar prin ex ce lenþã pentru oricine vrea 
sã realizeze „o vieþuire linã ºi cumplitã” ca bun
român...

Vom scãpa ºi de acea rea conºtiinþã a pãca -
tului faþã de Eminescu dacã, pe deasupra, vom rãs -
pândi sã se afle la cãpãtâiul oricãrui bun român ºi o
ediþie pop u larã a operei com plete care acum ni se
oferã nouã, celor mai privile giaþi români...

Vom experia astfel acel uimitor comerþ spir i -
tual, potlach, în care fiecare se strãduieºte sã dea cât
mai mult ºi vom constata vrãjiþi cât de puþin am dat,
chiar toatã viaþa noastrã, primind în schimb totul,
cãci scris e-n firea Mirumului, ca o pleromã ce se
aflã sã ne copleºeascã ºi bietul nostru trai, sã ni-l
îndrepte înspre adevãr ºi biata noastrã conºtiinþã sã
ne-o preschimbe într-o hiper con º tiinþã be atificã...

Norocul nostru al celor de azi ni se mãsoarã prin 
bucuria de a trãi în deplinãtatea revelatã a spiri tului
eminescian, iar nefericirea noastrã, câtã este, prin ne -
ascul tarea „turburãrii ce ne-a vãrsat-o în suflet”.

Norocul nostru, mai mare ca al altor români
care au mers în drumul lui Eminescu (Hasdeu ºi
Nicolae Densusianu, Xenopol, Iorga ºi Pârvan, Ba -
covia, Goga ºi Blaga, Arghezi ºi Ion Barbu, Enescu,
Pallady ºi Þuculescu, Mircea Eliade ºi pânã la co -
pilul de geniu care a fost Labiº) ni se mãsoarã prin
distanþa viziunii juste pe care ne-au transmis-o
înain te mergãtorii noºtri: ºtim azi mãcar sã nu mai
facem grosolane erori de situare, cãci nu noi îl „dis -
tin gem” pe Eminescu („Rege el însuºi al cuge tãrii
omeneºti, care alt rege ar fi putut sã-l distingã?”, cu
vorbele lui Maiorescu), ci Eminescu ne mãsoarã
insi gnifianþa sau grandoarea noastrã...

Un singur român ni se pare a mai fi trãit deplin 
în duhul lui Eminescu: Brâncuºi (aforismele lui sunt
sin gurele „apocrife” pe care le-am adãuga cu volup -
tate ope rei eminesciene); marmoreele sale divinitãþi, 
adevãrate yantra, pot fi gândite ca imagini herme -
neutice care induc starea necesarã meditaþiei asupra
lui Eminescu...

Numai limba românã ºtie dacã mai poate
da un Eminescu în literaturã („Nu noi suntem
stãpâni ai limbii, ci limba e stãpânul nostru”), ºi
numai Dumnezeu ºtie dacã ne va mai da un Bo dhi -
satt va pe mãsura lui...

Nevrednici de întâia lui venire, e mult mai
înþelept sã nu mai aºteptãm o alta, cãci ne aflãm în
kali-yuga, ºi sã-ncercãm sã privim cu ochii noºtri de
beznã, în ochii lui de luminã... 

(Luceafãrul, anul XXXII, nr. 24)
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Mihai Eminescu – ªtiinþa morþii
Irina PETRAª

Patetic ºi nemãrginit, sufletul ro man tic
recurge la „compromisul frumuseþii”
(Ph. AriPs). Durerea despãrþirii, emoþia

resimþitã la dispariþia Celuilalt ating o „plenitudine
de sfârºit”, sunt frumoase ºi înfrumuseþate, moartea
însãºi – moartea împreunã – devenind, dacã nu do -
ritã, dezirabilã. Fascinaþia morþii în epoca ro man ticã
e ipocrizie sublimã. Moartea înceteazã a fi pedeapsa
pentru un rãu, inseparabil de esenþa umanã pânã
atunci. Pãcatul originar îºi schimbã semnul. Iubirea
ca reiterare a pãcatului slãbeºte oroarea morþii, îi
submineazã absolutul, cum ar spune Emil Cioran. Îi
acordã semnalmente ale vieþii, o pref ace în „zã -
dãrnicie eternã”, oximoronic. „Farmecul dureros”
devine atunci marcã existenþialã, nu simplã figurã de 
stil. Autosugestia lucreazã la tensiune maximã, poe -
zia morþii cristalizeazã deasupra ororilor, spaimelor, 
toate puse temporar ºi obstinat între paranteze. Rãul
însuºi este privit ca forþã pozitivã, are frumuseþea
ne-stãrii ºi lasã loc visului. Aceastã denaturare a
unor înþelesuri tradiþionale îl încoroneazã pe ro man -
tic ca amãgitor suprem („De n-a fost – imaginã-þi
singur în tine” – Care-o fi în lume...). El se instaleazã
cu instrumentele sale deviante în chiar centrul crizei
ºi, locuind-o, o zãdãrniceºte. „Bucla” ro man ticã din
istoria mentalitãþilor re duce moartea la un spectacol
ex te rior, care poate fi jucat ca un surogat de ex -
perienþã de rangul întâi – când moartea este, fa tal, o
experienþã, întotdeauna de rangul al doilea, inte rme -
diatã (vezi Em man uel Lévinas, La Mort et le Temps). Se 
întârzie astfel revenirea în forþã a „morþii sãlbã -
ticite”, fenomen propriu ultimelor decenii.

Eminescu, întrebat despre moarte, rãspunde
cu aceeaºi per sis tentã impresie de sintezã pe care o
dã universul sãu liric, oricare ar fi unghiul exegetic.
Faþã în faþã cu finitudinea, Eminescu este, fãrã în -
doialã, ro man tic. Dar nu numai atât. Acea rarã
înclinare spre Tot pe care i-o recunoºtea Constantin
Noica îl face sã exerseze atitudini acoperind mai
multe secole. Trãind sfâºietor disimetria dintre con -
ºtiinþa infinitã ºi viaþa finitã care o încarneazã (Jean
Ziegler), dintre „nemarginile de gândire” ºi „lopata
de þãrânã”, Eminescu îºi pãstreazã felul „sobru ºi
viril” de a înfrunta trecerea, asemeni, crede Mircea
Eliade, dacilor. Cântecul sãu nu cade niciodatã în la -
mentãri periferice; oricât de puternicã, simþirea îºi
alãturã „cugetarea vie” într-un efort de cuprindere.
Rãspunsuri repetate la întrebarea „Au e sens în lu -
me?” traverseazã toate cele cinci ipostaze, numãrate
de Philippe AriPs ºi caracterizate funcþie de patru
parametri: conºtiinþa de sine, apãrarea societãþii
con tra naturii sãlbatice, credinþa în supravieþuire ºi
credinþa în existenþa rãului. Desigur, „sceneria este

ro man ticã./ Cuprinsul: pasiunea, miºcãrile vieþei”,
cum singur noteazã poetul (ms. 2257). „Miºcãrile
vieþei” încearcã ºi sentimentul morþii colective, ºi pe 
acela al morþii sinelui, pun un ac cent, firesc în epocã, 
pe moartea celuilalt, se înfioarã pe marginea abi -
sului ºi presimt inoperanþa „sceneriei” în autentic
spirit mod ern. Nota dom i nantã rãmâne, fãrã în do -
ialã, singurãtatea – „razã fu gitã din chaos lumesc”,
cu „fruntea de visure plinã”, Eminescu reteazã sis -
tematic legãturile cu ceilalþi, uneori nãscute din
„fan tasma” proprie, sus pendându-ºi discursul la o
înãlþime neatinsã de amãgiri. Cu rios – cum s-a ob -
servat deja –, dorinþa de autonomie eclipseazã ima -
ginea maternã însãºi. „Viaþa mea curge uitând iz -
vorul” (Amicului F.I.) numeºte refuzul pro gra matic
al oricãrei dependenþe consolatoare. În ab senþa
prejudecãþilor, interogatoriul po etic se rosteºte
într-o zonã în care începutul ºi sfârºitul îºi pierd ºi îºi 
confundã semnalmentele. Sã mai observ cã obiº -
nuita triplã analogie – somnul nocturn, somnul mor -
þii, somnul foe tal (Ed gar Morin) – apare incomplet,
somnul foe tal trans ferându-ºi tacit forþa prospectivã, 
promisiunile ºi bogata nedefinire asupra celorlalte
douã, îmbrãcate în haina visului. Totul se petrece
sub semnul „geniului morþii”, în toate înþelesurile
acestuia, de dublu, fãrã de care existenþa este im -
posibilã, de pro tec tor, dezordinea sa fiind necesarã
ordinii vitale, de maestru, el guvernând „miºcãrile
vieþei” („Nos tal gia morþii ridicã întreg universul la
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rangul muzicii” – Emil Cioran, Amurgul gân du -
rilor). Înfãþiºãrile morþii sunt de o varietate vecinã
cu obsesia, ele depãºind viziunea ro man ticã, a morþii 
celuilalt, gata sã atingã stadiul „morþii intravitale” –
abia întrezãrit de sfârºitul nostru de mileniu –, al
morþii asumate printr-o veritabilã re formã. Fiecare
nou enunþ în marginea morþii are semnificaþia unui
pas câºtigat înspre rãzvrãtirea disperatã ºi creatoare
a omului postmodern. „Nu credeam sã-nvãþ a muri
vreodatã” (Odã, în metru an tic) este, în fond, ma -
nifestul morþii asumate. A învãþa sã mori înseamnã a 
fi liber de orice robie. „A ºti sã mori este a fi mântuit
de orice supunere ºi încãtuºare” (Montaigne).

Începuturile creaþiei re spectã tradiþia, cu toate 
locurile comune ale unui cer e mo nial menit sã tran -
sforme în spectacol al comunitãþii îndoliate stin -
gerea unui membru al acesteia. La mormântul lui
Aron Pumnul convoacã decoruri fastuoase ºi banale
prin convenþionalul lor: „cununi”, „ghirlande”,
„dul ce a sferelor cântare” însoþesc plecarea din lu -
me. Verbul însuºi – „te-ai dus” – preia ipocrizia
secolului al XIX-lea, lãsând sã se subînþeleagã ima -
ginea morþii ca o cãlãtorie înspre alt tãrâm, ocultând, 
aºadar, nimicul secvent ceasului din urmã. Deo -
camdatã, moartea „ce rãspânde teroare-n omenire”
(Din strãinãtate) cu fiorii sãi noptatici este receptatã
cu detaºare. Paranimfã a lumii, cu alte cuvinte, prin -
cipiu valorant descris într-o simbolisticã sumbrã ºi
sumarã („negru”, „paloare”, „gheþoase fiori”),
moar tea tuturor nu-l in clude pe tânãrul poet: „Cum
mângâie dulce, alinã uºor/ Speranþa pe toþi muritorii
(...) Speranþa cea dulce de platã în cer” (Speranþa).
„Toþi muritorii” reprezintã chaosul lumesc, „zgo -
motul” din care se rupe melodia po eticã. „Viaþa-mi
se scurge ca ºi murmura” e primul semnal al con -
fuziei existenþei cu rostirea de sine. Viaþa este cu -
vânt ori nimic („Unde-s ºirurile clare din viaþa-mi sã
le spun?/ Ah! organele-s sfãrâmate ºi maestrul e
nebun!” – Scrisoarea IV), poezia însãºi garantând
autonomia unui proiect, supravieþuirea lui în cazul
aban donãrii sale de cãtre eventualul cre ator: „Dar
dacã gândul zilelor mele/ Se stinse-n mintea lui
Dumnezeu...” (Amicului F.I.). „Poveste spusã de-un
nãtâng/ Din vorbe alcãtuitã ºi din zbucium/ ªi
neînsemnând nimic” în viziune shake spear eanã
(Macbeth), viaþa „curã” la Eminescu „încet repo -
vestitã de o strãinã gurã,/ Ca ºi când n-ar fi viaþa-mi,
ca ºi când n-aº fi fost. (...) Parc-am murit de mult”
(Melancolie). Poveste strãinã, ea este învestitã cu
atribute culturale, înveºmântatã cu aparenþe care s-o 
legitimeze. Asemeni morþii, viaþa este o experienþã
in di rectã, infinit interpretabilã. Un text. Versul do -
bândeºte greutatea ritului – el stãpâneºte, odatã in -
ventat, episodicul ºi aleatoriul. Dar a stãpâni nu
înseamnã a anula, a vindeca, ci a problematiza, a
pune în ecuaþie, a chestiona neobosit neantul. Moar -
tea poate fi apropriatã magic, ca renaºtere ciclicã ºi
integrare cos micã, monotonia proiectând-o în albã
zãdãrnicie: „Moartea succede vieþii, viaþa succede la 
moarte (...) Toate-s praf... Lumea-i cum este... ºi ca
dânsa suntem noi” – Epigonii; „Cãci toþi se nasc

spre a muri/ ªi mor spre a se naºte” – Luceafãrul;
„Tot ce-a fost ori o sã fie/ în prezent le-avem pe
toate” – Glossã; sau mitic, cale enunþatã sub bene -
ficiul îndoielii. Supravieþuirea sufletului convine
doar parþial gândirii romantice. Într-o primã sec -
venþã din Mortua est!, de pildã, dezlipirea „su fle -
tului can did” de „lutul alb ºi rece” lasã loc unei
imagerii edenice curând vlãguitã. „Secolul cu sori
înflorit” al morþii faþã în faþã cu „basmul pustiu ºi
urât al vieþii” este atins de o subteranã, subtextualã
anemie. Dacã „toate-s nimicã”, dacã oamenii nu
sunt decât „prãzi trecãtoare a morþii eterne...”, tre -
cerea este totul. Chiar spartã, harfa cântã „þãrâna
frumoasã ºi moartã.” Strofele se ambiguizeazã, sen -
tinþele îºi lasã adresa în alb: „Decât un vis sarbãd,
mai bine nimic” poate fi ºi frumuseþea morþii ro -
mantice, dar ºi pariul pe nimicul vieþii. „Faþã de totul 
morþii, nimicul vieþii este o imensitate” scria în 1940 
Emil Cioran, în stranii replici la întrebãrile emi -
nesciene. Disperarea ro man ticã recepteazã existenþa 
destinalã cu un exces care îi schimbã sensul: „Nu
trãiþi voi, ci un altul vã inspirã – el trãieºte,/ El cu
gura voastrã râde, el se-ncântã, el ºopteºte,/ Cãci a
voastre vieþi cu toate sunt ca undele ce curg,/ Ve -
cinic este numai râul: râul este Demiurg” (Scri -
soarea IV). „Zvonul de vorbe omeneºti”, „lumea de
gânduri” amelioreazã, în fond, curgerea, trecerea ºi
petrecerea, ne-stãpânirea ºi ne-starea, asumându-le
ca bla zon ºi aruncând în seama fiinþei întreaga res -
ponsabilitate. Omul „o undã e, având a undei fire”
(Fata-n grãdina de aur). Enunþul are sonoritatea
unei declaraþii de independenþã.

În Înger ºi demon, moartea ºi viaþa se aflã
într-o relaþie mu tual valorantã. O viaþã plinã, un
bilanþ in di vid ual pozitiv ar uºura „lunga agonie” a
tânãrului. Moartea in di vid ualã capãtã dimensiuni
noi. Nu ea „nimiceºte” fiinþa, ci „vieþuirea în zadar”.
Dorinþa ovidianã de a muri inter opus, împlinit,
rãsunã în fundal. Neîmplinitã – „simþi cã nimica nu
eºti” –, viaþa submineazã moartea însãºi, o întârzie:
„mai nici a muri nu-l lasã.” Împãcarea nu vine, în
cod creºtin, dinspre un dincolo iluzoriu, ci dinspre
iubire – tãrâm pur omenesc, de cumpãnã, în care
viaþa ºi moartea stãpânesc deopotrivã, se între pã -
trund, se relativizeazã. Iubirea ro man ticã nu doar
deplaseazã accentul asupra „morþii celuilalt”, ci
pune semnul egal între aceasta ºi „moartea sinelui”,
îndoindu-le pe amândouã în toate sensurile acestui
verb: le supune vieþii, le integreazã ei; le submineazã
absolutul, cel rãmas („copila gânditoare”, de pildã,
din De-aº muri ori de-ai muri) gândindu-l pe cel
plecat ºi prelungindu-i nedefinit existenþa; le înju -
mãtãþeºte gravitatea, în relaþia eroticã fiecare lãsân -
du-se în seama celuilalt, oglindindu-se în el ºi du -
blându-ºi ºansele vieþuirii. Moartea înceteazã a fi o
certitudine, e condiþionalã; „Dar de-oi muri vreo -
datã...” (De-aº muri ori de-ai muri). „Soarta” con -
þine în definiþia ei eminescianã posibilitatea de a iubi 
ºi de a atrofia, ca urmare, atotputernicia morþii. „O
viaþã pe gând de moarte” (Nu e steluþã) e una neîm -
pãcatã dinamic, me lodic cu trecerea. Efectul frenant
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al iubirii („De mult zburai tu în lumi senine –/ De nu
iubeai” – Îngere palid...) este ro man tic. Cum ro man -
ticã este frecvenþa visului ca substitut uni ver sal.
Am biguitatea motivului, extrem de bogatã, îngãduie 
alãturi înãlþarea ºi cãderea, trecãtorul ºi veºnicia. El
are forþa ficþiunii ºi ac ceptã in ter pretãri con tra dic -
torii. „Cã vis al morþii-eterne e viaþa lumii întregi” e
un enunþ fertilizat de cel care-l pre cede: „în orice om 
o lume îºi face încercarea” (Împãrat ºi proletar), se
împlineºte, aºadar, se rotunjeºte. Nerealitatea exis -
tenþei – „Cãci e vis al nefiinþii universul cel himeric”
(Scrisoarea I) –, zãdãrnicia ei sunt contrazise de
forþele pe care trecãtorul le poate mobiliza: „Poþi
zidi o lume-ntreagã, poþi s-o sfarãmi...”

Eminescu distinge douã feluri de moarte: una
omoarã spre a naºte iarã, e umbrã vieþii, „o umbrã de
ocarã”, alta, „moartea cea eternã în care toate-s una,/ 
în care tot s-afundã, ºi soarele ºi luna...” (Femeia?...
mãr de ceartã). Cea dintâi (colectivã, in di vid ualã, a
celuilalt) este subordonatã naturii, pe care o tra duce

în acte culturale, în aparenþe acceptate ca realitãþi.
Cealaltã, „enigma obscurei conºtiinþi”, îºi proiec -
teazã cos mic întrebãrile ºi-ºi poate apropia metafora
somnului, a repaosului de veci, a aºteptãrii în eter -
nitate. Faþã în faþã cu cele douã man i festãri ale
morþii, viaþa este ºi ea „vis sarbãd”, dar ºi „enigmã
obscurei conºtiinþi”. Diferenþa dintre viaþa cea plinã, 
încãpãtoare prin „dorul nemãrginit” ro man tic ºi prin
lucrarea gândului activ, ºi moartea cea eternã nu mai 

este de fel, ci de grad: „S-asamãn între-olaltã viaþã ºi 
cu moarte” (Se bate miezul nopþii). Gânditã, viaþa
este fãrã de margini, infinitiplicatã. Bogãþia ei, per -
fec tibilitatea se rãsfrâng asupra morþii, ipostazã sec -
ventã profitând de pe urma celei dintâi. În Mai am
un singur dor, este prospectatã aceastã relaþie: „Cum 
n-oi mai fi pribeag/ De-atunci înainte,/ M-or troieni
cu drag/ Aduceri aminte”. A fi mort înseamnã oprire
ºi valorificare liberã de orice urgenþe a acumulãrilor
vieþii. Întoarcere a fiului risipitor, când viaþa în -
seamnã risipã ºi risipire. Ca ºi somnul, moartea
exploreazã în regim nocturn, sub semnul tainei –
„enigma obscurei conºtiinþi”, la Eminescu, depãºire
a „orizontului lumii date” înspre „orizontul mis -
terului”, la Lucian Blaga, mai târziu –, teritorii ocul -
tate în esenþa lor de lu mina zilei. În Din noaptea...,
în schimb, moartea înseamnã „a nu fi deloc”, veci -
nica uitare „în care toate curg” fãcând, prin nimic -
nicia ei, „de ocarã” dubletul pre ce dent. Acelaºi ni -
mic este descris în La moartea lui Neamþu dupã un
catren care reconstituie integritatea lui homo totus
aruncând o teribilã îndoialã asupra „schismei”
creºtine trup/suflet. Cum „lumea gândirei e o lume
sfãrâmatã” o datã cu ceasul morþii, e greu de ima -
ginat cã sufletul „ex istã” urmându-ºi despãrþit de
trup cãlãtoria: „Ochii? Câte dulci imagini au sorbit a
lor lumine!/ Capul? O, de câte gânduri el a fost
împopulat!/ Sufletul? Câte speranþe, câte visuri a
pãstrat?” „Cifra neînþeleasã” a vieþii ºi a morþii nu
poate spera dezlegare în afara uniunii dintre trup ºi
suflet, singura prin care ceva este. Ca la Lucretius,
moartea îºi pierde relevanþa dat fiind cã mintea e
muritoare. Sufletul nesecondat de gând e, pentru
condiþia umanã, sinonim cu nimicul: „La nimic re -
duce moartea cifra vieþii cea obscurã” (Me mento
mori).

Precum la Blaga mai târziu, rãul este înþeles
ca principiu dinamic, constructiv, fãrã de care isto -
ricitatea îºi pierde valoarea, iar istoria însãºi e cu
neputinþã. Moartea – în fond, marele rãu – este cea
care pune în impas fiinþa, o problematizeazã. „Pu -
nerea unei probleme este echivalentã cu deschiderea 
unui mis ter ºi so licitã un act spir i tual de cãutare a
unei soluþii, echivalent unui act rev e la tor” (Lucian
Blaga, Fiinþa istoricã). Rãul, spune Eminescu, este
„colþul vieþii”: „Vecinic rãul/ întâiul rol îl joacã – e
colþ în orice cuget,/ în oricare voinþã, în orice faptã
mare” (...) „Rãu ºi urã/ Dacã nu sunt, nu este istorie”
(Andrei Mureºanu). Putem presupune rã dãcini
adânci ale cuvântului colþ. El poate fi sâm bure,
sãmânþã, izvor, tot aºa cum a încolþi re ferã ºi la
seminþele mi ra bile, trezite la viaþã din nemiºcarea
aparentã premergãtoare exploziei seminale, dar ºi,
omonimic, la punerea în dificultate, în prob lemã, în
impas ºi, ca urmare, incitarea la acþiune, la replicã ºi, 
în cele din urmã, la creaþie. Colþul rãului e, de fapt,
unitate ºi colaborare de antinomii, contradicþii împã -
cate dinamic. Se pare ca egiptenii îngropau morþii ºi
cu sentimentul cã îi ridicã astfel la rangul de sãmânþã
ºi îi înscriu în ciclul mare al naturii eterne. Poziþia
foe talã a mortului arhaic vorbeºte despre aceeaºi
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asemãnare cu sãmânþa renãscãtoare prin care moar -
tea e relativizatã. Devine, astfel, roditoare. Ca ºi rãul
eminescian, ea dureazã: „Toate au trecut pe lume,
numai rãul a rãmas” (Me mento mori). Durarea se
face prin durere. Ea înseamnã, în etimologie latinã, a 
se întãri, a rãbda, a dãinui, a fi dur, crud. Dar mai
înseamnã, în limba românã, ºi a construi, a clãdi, a
crea, aºadar. Vocaþia creatoare a durerii con ferã
omului calitãþi qvasi-di vine minimalizând moartea
ca semnalment spe cific: „Ar fi fost Dumnezeu în -
suºi, dacã – dacã nu murea” (Me mento mori).

Interesant de descoperit în poezia emi nes cia -
nã viziuni asemãnãtoare celor din schiþele meta -
fizice ale lui Lucian Blaga. Nãzuinþa uzurpatoare de
dumnezei a omului cre ator ºi descumpãnirea unui
Dumnezeu cu vãdite dimensiuni demonice sunt pre -
fi gurate în poemele eminesciene. Planul de „mãreþie
ºi blestem” în care se petrece permanenta negare ºi
afirmare a autoritãþii di vine la Blaga este înþeles de
Eminescu într-o construcþie pornind de la „sâm -
burele lumii, eterna rãutate!!” (Mureºanu): „Ce plan 
adânc-ºiret!/ Cum în sãmânþa dulce a rãului s-a pus/
Puterea de viaþã!” (Andrei Mureºanu). Oximoronul
numeºte ºi de data aceasta forþa cuvântului. „Cu -
vintele puterii” pun în cumpãnã atotputernicia divi -
nã, ºiretenia acestuia e dezamorsatã. Ca la Blaga,
Omul ºi Lumea (Pãmântul), de-o parte, ºi Dum -
nezeu, de cealaltã, sunt alternativi – forþe egale ºi
potrivnice în necurmatã înfruntare. În Demonism,
tabloul acestui compromis (Istoria umanã este vã -
zutã de Lucian Blaga ca „un compromis între aspi -
raþia se cretã a omului de a se substitui Marelui Ano -
nim ºi mãsurile de apãrare luate de Marele Ano nim
în vederea salvãrii centralismului existenþial” –
Fiinþa istoricã) este lucrat în culori grotesc-ma ca -
bre, dar ºi cu o dozã teribilã de ironie cu adresã
ambiguã. În racla lumii cerul e „cel capac albastru/
ªi þin tuit ºi ferecat cu stele” dincolo de care bãtrânul
zeu se desfatã într-un dezmãþ de nesfârºitã dulceaþã
întreþinut de cântecul unui înger blând: „ºi aerul
roºeºte/ De voluptatea cântecului sãu”. Dumnezeu e
un zeu Pan cãzut în desfrâu, cu senzualitãþi rafinate
în pofida firii. Pãmântul e cadavrul „cel negru de
vechime ºi uscat”, Titanul pedepsit de zeu pentru
„gândire-adâncã ºi-ndrãzneaþã.” Oamenii – viermi
certãreþi, greþoºi în deºertãciunea lor, ai pãmântului
mort. Fiinþe duble, scindate, având în ele cãderea ºi
înãlþarea, ei se lasã inspiraþi arareori de „gândurile
de-o nobilã, naltã rãscoalã:/ întoarcerea la fire ºi
dreptate”. Cel mai adesea sunt mânaþi de egoismul
celui dupã chipul cãruia au fost fãcuþi. Dorinþa de
mãrire ºi putere, rãul dominã istoria: „Impulsul
prim/ La orice gând, la oriºice voinþã,/ La orice
faptã-i rãul”. Buni, abia rãsãriþi din carnea
pãmântului, do ritori de pace, de echilibru, oamenii
cad curând pradã nefericirii. Ordinul divin care-i
sileºte sã se nascã le impune propriile reguli: rãu,
nedreptate, minciunã, la care se adaugã „ºtiinþa
morþii” (vezi ºi Irina Petraº, „ªtiinþa morþii” – I, Dacia,
1995; II, Paralela 45, 2001). Titlul preia o sintagmã

eminescianã din Ca iete, vari antã pentru „geniul morþii”).
De o rãutate egalã cu a lui Dumnezeu, omului îi
lipseºte puterea, sin gura care învinge. Dreptatea pe
care a mizat de monul s-a dovedit pãguboasã,
cãderea lui o pro beazã. Gândurile ºi durerea au
întãrit pãmântul, miezul sãu rezistã înfruntãrii cu
divinitatea. Însã „din carnea-i putrezitã, din noroi/
S-au nãscut vier mii negrului cadavru:/ Oamenii./
Spre a-l batjocori pânã ºi-n moarte/ Ne-am nãscut
noi, dupã ordin divin,/ Fãcuþi ca sã-ºi petreacã
Dumnezeul/ Bãtrân cu comica-ne neputinþã,/ Sã râdã-n 
tunet de deºer tãciunea/ Viermilor cruzi, ce s-asamãn
cu el,/ Sã poatã zice-n cruntã ironie:/ Pãmânt re bel, iatã
copiii tãi!”

Tabloul are un subtext demitizant. Un Dum -
nezeu care depune atât de com pli cate strãdanii
pentru a-ºi umili adversarul e unul vulnerabil cu
toatã atotputernicia sa; ori tocmai de aceea. Fiu al
Pãmântului (fire + dreptate) ºi al Divinitãþii (rãutate
+ putere) omul este, fatalmente, un „produs de im -
pas” (Lucian Blaga). Însã „ºtiinþa morþii” îl sal -
veazã, îl ajutã sã zãdãrniceascã proiectul umilitor al
divinitãþii. „Moartea cea bãtrânã” e dreaptã, pe ea
„n-o învinge rãutatea” (Andrei Mureºanu). Exis -
tenþa destinalã, limitarea dejoacã planurile ironice
ale unui Dumnezeu absolut („El e monarc ºi nu vrea
a cunoaºte/ Decât voinþa-ºi proprie ºi-aceea/ E rea”). 
Muritor, nefericit, omul îºi asumã mântuirea prin
starea necurmat creatoare, prin demnitatea tra gicã a
destinului sãu. Mai mult decât atât, „ºtiinþa morþii”
con ferã rost, sens ºi valoare existenþei. Tre cãtoare,
cenzuratã de moarte, ea îºi sporeºte greu tatea.
Dumnezeu, în fãrã-de-rostul puterii sale ne mãr -
ginite, poate râvni trecerea valorantã, firea. Ca la
Lucian Blaga, Dumnezeu ºi Lumea se cautã unul pe
altul în dorul de împlinire al marii cumpene.
Disimetria funciarã a omului înzestrat cu gândiri
eterne ºi trup trecãtor este mai productivã, mai vie,
mai dinamicã. Are de partea ei rãul relativ ºi aspi -
raþia puterii, amândouã situând fiinþa în nesaþ, în
progres. Divinitatea e „incompletã” dintr-o ase me -
nea perspectivã – rãul absolut, puterea au de partea
lor saþul, încremenirea. Ironia Dumnezeului din De -
monism ascunde, în fond, gelozia. Când Hyperion
râvneºte la „ora de iubire” în schimbul nemuririi, se
supune aceluiaºi impuls. Viziunea ro man ticã, im -
pulsivã ºi fre neticã, e depãºitã ºi de data aceasta.
Gândul eminescian coboarã mult mai adânc. Viaþa ºi 
Moartea au preþ una prin cealaltã. „ªtiinþa morþii”
depãºeºte ipocrizia ro man ticã a „morþii celuilalt”.
Ea impregneazã viaþa, îi schimbã perspectiva:
„De-atunci, ca-n somn eu îmblu ziua/ ªi uit ce spun
adeseori;/ ªoptesc cuvinte nenþelese/ ªi parc-aºtept
ceva – sã mor?” (Vis). In cip i entã, crizicã, fragilã, se
insinueazã deja în poezia eminescianã moartea re -
for matã ºi reformatoare a secolului XX. „Suntem
numai spre-a da viaþã problemei” încheie Eminescu
(O-nþelepciune, ai aripi de cearã!) cu un orgoliu
conþinut, presimþind însemnãtatea „deschiderii unui
mis ter” din concepþia blagianã.
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Românii din afara graniþelor þãrii
ºi unitatea spiritualã naþionalã

în publicistica lui Mihai Eminescu

Paula RUS

Alãturi de istoria poporului român, cã -
reia Mihai Eminescu i-a acordat un loc
aparte în cadrul operei sale, destinul

românilor din afara graniþelor þãrii a fost un alt
subiect abordat ºi tratat, cu mare interes ºi se rio -
zitate, de cãtre poet.

Într-o serie de scrieri, temeinic documentate
din punct de vedere istoric ºi riguros construite, a
dovedit un con stant interes pentru românitatea din
sudul Dunãrii, avându-i în vedere pe macedoromâni, 
meglenoromâni, istroromâni, dar nu i-a uitat nici pe
românii din Banatul sârbesc, din Câmpia Tisei, din
Rusia ºi din Moravia ºi pe cei de dincolo de Nistru.
Soarta acestor comunitãþi româneºti a fãcut obiectul
unor studii ºi articole apãrute în presa vremii.

Publicistica eminescianã din Curierul de Iaºi
ºi, mai ales, cea din Timpul a vizat, în mod deosebit,
problemele românilor din þãrile sud-dunãrene ºi, în
spe cial, procesul de deznaþionalizare a acestei im -
portante ramuri a poporului român din afara area -
lului sãu geografic.

Materialul de faþã prezintã câteva importante
aspecte de ordin istoric, geografic, etnografic, etno -
logic ºi so cial privind situaþia, în urmã cu apro -
ximativ un secol ºi jumãtate, a comunitãþilor ro mâ -
neºti din proximitatea þãrii, pornind de la unele
articole politice ale lui Mihai Eminescu cuprinse în
antologia de texte Românii din afara graniþelor þãrii 
ºi unitatea spiritualã naþionalã. 

În acest volum, prof. D. Vatamaniuc a reunit,
pentru prima datã la un loc, selecþii din tratatul lui
Eudoxiu Hurmuzachi, referitoare la înfiinþarea im -
periului sud-dunãrean al lui Asan, Petru ºi Ioniþã
(Calojoannes), precum ºi articolele politice ºi cul -
turale în care poetul s-a interesat de starea ºi situaþia
românilor rãmaºi, prin deznaþionalizare, în co mu -
nitãþi, în afara spaþiului geografic al þãrii. Prin aceste
studii, importante repere în cercetarea originii ro -
mânilor, Mihai Eminescu aduce la cunoºtinþã mãr -
turii cu privire la existenþa din cele mai vechi tim -
puri a conaþionalilor din preajma þãrii, mai ales cea
balcanicã, ºi devine totodatã un apãrãtor al cau zei
identitãþii naþionale a populaþiei româneºti, care
vieþuia, într-un imens numãr, în dreapta Dunãrii.

Pentru documentarea sa, Eminescu a apelat la

lucrãrile unor cercetãtori strãini ºi români care s-au
ocupat de trecutul ºi evoluþia poporului român pre -
cum ºi la tratatul, în cinci vol ume, al lui Eudoxiu
Hurmuzachi, Fragmente zur Geschichte der Ru mä -
nem, din care tra duce primul volum tipãrit la Bu -
cureºti, în 1879, cu titlul Fragmente din istoria ro -
mânilor.

Românii Peninsulei Balcanice, un amplu arti -
col pol i tic publicat în ziarul Timpul, în septembrie
1878, aduce în atenþie câteva observaþii istorice,
etnografice ºi lingvistice referitoare la românii
sud-du nãreni. Mihai Eminescu evocã „unitatea
etnicã” a românilor de pretutindeni afirmând: „Nu
existã un stat în Europa orientalã, nu existã o þarã de
la Adriaticã pânã la Marea Neagrã care sã nu cu -
prindã bucãþi din naþionalitatea noastrã. Începând de 
la ciobanii din Istria, de la morlacii din Bosnia ºi
Erþegovina, gãsim pas cu pas fragmentele acestei
mari unitãþi etnice în munþii Albaniei, în Mac e do nia
ºi Tesalia, în Pind ca în Balcani, în Ser bia, în Bul -
garia, în Grecia pânã dincolo de Nistru, pânã aproa -
pe de Odesa ºi de Kiev.”1.

Încã de la începutul articolului, este adusã în
discuþie problema supravieþuirii acestor români,
care, deºi, în perioada medievalã formau cea mai
numeroasã populaþie din Pen in sula Balcanicã, erau
supuºi unei deznaþionalizãri con tinue datorate
„defec telor mari ale caracterului nostru naþional”.
„Nestatornicia noastrã, iubirea de schimbãri, deasa
rãsturnare a tuturor temeliilor statului ºi rivalitatea
copilãreascã de a întrece pe toatã lumea” sunt, „pe
lângã împrejurãrile de dinafarã, - menþionezã pu -
blicistul - cauza pentru care un el e ment etnic atât de
rãspândit ca al nostru sã nu ajungã la nici o însem -
nãtate în lume, ci, bucãþit între zeci de stãpâni, sã
reziste ici ºi colo, sã fie absorbit însã în multe
locuri”.2 

Absenþa legãturilor dintre românii din preaj -
ma þãrii, care, în condiþii dintre cele mai vitrege,
ºi-au pãstrat limba ºi datinile, ºi cei din interiorul
þãrii constituie o altã problemã de interes ma jor
dezbãtutã de Eminescu care precizeazã: „Toate cele -
lalte fragmente de populaþiuni stau în legãturi de
culturã cu acele cen tre politice cre ate de na þio -
nalitãþile lor. [...] numai noi, cu maniera noastrã de a
vedea, suntem strãini în Ori ent ºi rãmânem
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1998, p. 17.

2  Idem, p. 17.



neînþeleºi chiar pentru cei de un neam cu noi. Cum
ne-am putea explica în alt mod fenomenul întru
adevãr ciudat ca fragmente atât de însemnate de
strãveche populaþie precum sunt românii din Te -
salia ºi Mac e do nia sã nu dea absolut nici un semn de
viaþã, cu tot trecutul lor cel strãlucit, cu toate cã pânã
astãzi ºi-au pãstrat ºi apãrat limba ºi datinile mai
bine decât slavii, dintre cari mulþi s-au grecit, decât
albanejii, dintre cari asemenea mulþi s-au fãcut
turci.”1

În prezentarea românilor din Balcani, Mihai
Eminescu apeleazã, pentru informarea sa, la lu cra -
rea istoricului ger man Jakob Philipp Fallmerayer,
Fragmente aus dem Oriente2, din care se pot reþine
câteva preþioase date care vin sã confirme prezenþa,
din vechime, a poporului român la sud de Dunãre:
Valahii Tesaliei, care „se numesc români, ca ºi cona -
þionalii lor din Principatele dunãrene,”3 sunt amin -
tiþi, încã din secolul al XI-lea, în istoria bizantinã.
Aceºtia „se întind ºi se ramificã de-a lungul ºirului
de munþi prin Mac e do nia Superioarã pânã sus în
Balcani ºi au stat odatã în legãturã cu conaþionalii lor 
de pe malul stâng al Dunãrii,”4 dominând regiuni din 
Tesalia ºi Al ba nia. Ca ar gu ment sunt enu mer ate
oraºe ºi sate ale acestui popor: Mezzovo, locul de
cãpetenie al românilor tesalieni, Malacaºi, Lesiniþa,
Kalarites, Kalaki, Klinovo. Ana Comnena (1083),
scriitoare bizantinã pomeneºte, lângã comunele
Vlaho- Libadi ºi Vlaho-Iani, nu departe de Târnova,
de un târg de vlahi, Exebas, în vãile muntelui Pelion, 
în partea rãsãriteanã a Tesaliei. Rabinul Beniamin
de Tudela, „care în suta a douãsprezecea a cãlãtorit
prin Grecia, spune cum cã, la sud, Zitum era oraºul
de margine ºi de intrare în þara vlahilor.”5 Acest
popor a avut în Tesalia un cãpitan care se numea
Megas Vlachos (Marele Român), fiind amintit de
cronicile francilor ºi bizantinilor.

De asemenea, cercetãtorul ger man prezintã în
cartea sa câteva detalii de ordin etnografic ºi ling -
vistic referitoare la românii transdanubieni, remar -
când spiritul întreprinzãtor al acestora ºi în delet -
nicirea lor cu metalul ºi creºterea oilor: „[...] se
ocupã puþin cu agricultura, dar cu atât mai mult cu
cultura vitelor ºi cu câºlile, [...] prin bogãþia tur -
melor de oi, sunt vestiþi în Rumelia toatã. [...] Sobri,
având in stinct de cãsnicie ºi industrie, românii sunt
în privinþa acestor calitãþi cu mult superiori celora ce 
vorbesc greceºte; sunt însã inferiori greco-slavilor
în spirit ºi în ºiretlic. Totuºi aceºti ciobani, simpli ºi
de rând, au o eminentã aptitudine pentru lucrãri în

metal.”6 Spre deosebire de bãrbaþi, afirmã în con -
tinuare Fallmerayer, „femeile în multe sate nu
pri cep decât  româneºte”.7

La sfârºitul studiului, Eminescu completeazã
datele istoricului ger man, menþionând: „Noi mai
ºtim cã tot aceºti români luase Tracia, Mac e do nia ºi
Tesalia, cã au biruit de nenumãrate ori oºtirile gre -
ceºti ºi pe acelea ale Împãrãþiei latine din Ori ent, cã
au prins pe Baldovin I, cã au rãpus floarea cava -
lerilor apuseni, cã Asanizii au fost recunoscuþi de
papa ca dinastie regalã a Europei, ca domni legitimi
Blacorum et Bulgarorum, cu un cuvânt cã acest
frag ment de popor, atât de nebãgat în seamã astãzi,
când nici în ziaristicã, nici la congres8 nu s-a po -
menit de el, are îndãrãtul lui un trecut strãlucit câºti -
gat prin proprie vitejie faþã cu niºte duºmani cu mult
superiori în culturã ºi în arta rãzboiului.”9 ªi cu toate 
acestea, „nu se gãsea în tot largul acelei regiuni o
singurã bisericã mãcar în care sã se fi auzit graiul
românesc.”10

În articolul pol i tic [Românii în Balcani înain -
te de 1257], publicat în Timpul, martie 1879, Emi -
nescu dovedeºte, pornind de la tratatul lui Eudoxiu
Hurmuzachi, Fragmente din istoria românilor, cã
aceºtia ocupau înainte de 1257 o poziþie importantã
în Pen in sula Balcanicã: „[...] la 1186, apar în scenã
fraþii Petru ºi Asan. Dupã mãrturia tuturor contim -
poranilor fãrã excepþie, ei erau români, poporul lor – 
românesc, limba lor – româneascã. Elementul ro -
mânesc era atât de rãspândit în suta a douãsprezecea
ºi pân-într-a cinsprezecea, încât Tesalia actualã se
chema Marea Românie, Meyály Blahia; Etolia -
România Micã; Epirul - Þara Vlahioþilor; Moesia -
România Albã; Þara Româneascã actualã – Ro mâ -
nia Neagrã (Mauro Vlachia).”11 Cei doi fraþi, Petru
ºi Asan, care s-au ridicat din rândul acestor români,
se numeau ei înºiºi în documente „domni Blacorum
et Bulgarorum.”12

Importante date etnologice despre românii
din Balcani sunt menþionate în studiul [Pen in sula
Balcanicã ºi „traco-românii”], publicat în Timpul,
mai 1880. Singura cale pentru dezvoltarea po poa -
relor de aici, afirmã publicistul, o constituia res -
pectarea identitãþii naþionale. Populaþia româneascã
din Balcani nu avea idealuri politice ºi se interesa de
bisericã ºi de ºcoalã: „Despre tracoromâni nu mai
vorbim. Deºi sunt într-un numãr destul de mare în
Peninsulã, ei nu urmãresc idealuri politice ºi ar fi
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2 În anul 1877, apare ediþia a doua a lucrãrii Fragmente aus dem Oriente. În articolul sãu, Eminescu integreazã, într-o

frumoasã traducere, un frag ment din aceastã lucrare. 
3 Mihai Eminescu, op. cit., p. 18.
4 Ibi dem.
5 Idem, p. 19.
6 Mihai Eminescu, op. cit., p. 18-19.
7 Idem, p. 19.
8 În 1878, la Berlin, a avut loc Congresul de Pace, unde situaþia românilor sud-dunãreni a fost tratatã cu indiferenþã.
9 Mihai Eminescu, op. cit., p. 20.
10 Idem, p. 21.
11 Idem, p. 22.
12 Ibi dem.



buni bucuroºi dacã i-ar lãsa în pace sã-ºi vadã de
bisericã ºi de ºcoalã.”1

Articolul pol i tic Macedoromânii prezintã im -
portante observaþii în ceea ce priveºte românii
macedoneni. Eminescu aduce în sprijin o scrisoare
trimisã Timpului de Alexandru Pencovici, care de -
monstreazã, pe bazã de date statistice, cã „un popor
întreg, aproape egal la numãr cu grecii, e supus unui
sistem de deznaþionalizare din cele mai odioase.”2

Aceastã scrisoare, însoþitã cu o prezentare in troduc -
tivã Macedoromânii, este publicatã în au gust 1882. 

Trebuie menþionat faptul cã Alexandru Pen -
covici, di rec tor al serviciului de statisticã din Ro -
mânia ºi par tic i pant la congresele internaþionale de
statisticã, întreprinde o cãlãtorie în Mac e do nia, în
urma cãreia relateazã despre cam pania dusã de cer -
curile oficiale greceºti împotriva populaþiei româ -
neºti din sudul Dunãrii: „[...] notiþele d-lui Pencovici 
– precizeazã Eminescu în introducerea care înso -
þeºte scrisoarea - meritã desigur crezare. Ele con -
firmã, prin intuiþiune proprie, ceea ce au constatat
deja geografii ºi istoriografii Peninsulei ºi probeazã
cã, de la venirea turcilor în Europa, elementul latin,
odinioarã cel mai numeros al Peninsulei, au fost
absorbit în cea mai mare parte de cãtre popoarele
conlocuitoare ºi cã grecii moderni se silesc acum a
asimila pânã ºi resturile, încã destul de însemnate,
câte ºi-au pãstrat limba naþionalã.”3 

Informaþiile referitoare la macedoromâni sunt 
selectate de Alexandru Pencovici din cartea Ethno -
graphie de la Macédonie, apãrutã în 1881, la Fili -
popoli, dar cele mai multe observaþii le face prin
investigaþii în satele românilor macedoneni, arãtând
cã: „Etnografia populaþiunilor române din toatã
Pen in sula Balcanicã meritã foarte mult în toate pri -
vinþele sã fie de noi cercetatã cât mai serios posibil;
pentru cã elementul latin în Ser bia, Bul garia, Ru -
melia, Turcia ºi Grecia existã poate în numerar to tal
peste 1.500.000 de români, înzestraþi cu daruri
multe, mai ales cu spiritul in dus trial ºi comercial.”4

În scrisoarea sa, Alexandru Pencovici aduce
în discuþie ºi problema privind numãrul românilor

macedoneni, precizând: „[...] cã sunt români, mulþi,
foarte mulþi prin Mac e do nia, Epir, Tesalia, Al ba nia
etc. au scris mai mulþi strãini ºi români, ca Thun -
mann, Pouqueville, Cousinéry, Ami Boué, Lejean,
Kanitz, Picot, Bolintineanu, Nifon Bãlãºescu,
Apostol Mãrgãrit, Nic. Densusianu ºi alþii; dar în
privinþa numãrului aproximativ al românilor, aceºti
autori se deosebesc în cifrele lor cu sutele de mii.”5

Asupra macedoromânilor Eminescu revine ºi
în studiul [Egalitatea elementelor etnice în Bal -
cani], publicat în Timpul, iunie 1880, unde îi nu -
meºte tracoromâni. Aceºtia, menþioneazã în con -
tinuare publicistul, „au fost în evul mediu un popor
foarte numeros, rãspândit asupra întregei Peninsule
Balcanice.”6 Dar condiþiile istorice (cãderea repede
a regatului româno-bul gar) ºi culturale (lipsa cãr -
þilor, ºcolilor, bisericii în limba românã) au amânat
deºteptarea lor naþionalã.

Un articol, bine documentat privind situaþia
românilor din Pen in sula Balcanicã, este publicat în
cotidianul Messager du Midi. Acesta este reprodus
de Eminescu în Timpul, în septembrie 1881, sub
traducerea Românii din Mac e do nia, Tesalia ºi Epir.
Informaþiile referitoare la românii din Balcani sunt
preluate din tratatul lui Wiliam Mar tin Leake, Trav -
els in north ern Greece (Londra, 1835) ºi din cel al
lui Ami Boué, La Turquie d’Europe (Paris, 1840).
Meritã amintit faptul cã se fac trimiteri ºi la lucrarea
lui Dimitrie Bolintineanu Cãlãtorii la românii din
Mac e do nia ºi Muntele Athos sau Santa Agora, apã -
rut în 1863 la Bucureºti.

Subiectul dezbãtut de articolul din Messager
du Midi priveºte numãrul românilor din Pen in sula
Balcanicã: „În Epir ca ºi-n Tesalia, grecii veritabili
strãlucesc aproape pretutindenea prin absenþa lor ºi
macedoromânii constituie marea majoritate a po -
pulaþiunii.”7 Aceºtia din urmã, scrie în continuare
ziarul din Montpellier, „ocupã tot teritoriul ce se
întinde de la Ochrida ºi pânã la Moreea ºi de la
Caiani pânã în Adriatica, în vecinãtate de Durozzo.
Dupã Thunmann, ei formeazã un popor mare ºi
numeros. Ei reprezintã o jumãtate a populaþiei Tra -
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1 Idem, p. 38.
2 Idem, p. 43.
3 Mihai Eminescu, op. cit., p. 43.
4 Idem, p. 49.
5 Ibi dem.
6 Idem, p. 40.
7 Idem, p. 52.



ciei ºi trei din patru pãrþi a Macedoniei ºi Tesaliei.”1

Ca ºi ar gu ment, sunt enu mer ate localitãþi pop u late,
majoritar, de aceºti români: „În Mac e do nia toatã
partea de la apus, despãrþitã printr-o diagonalã ce
s-ar trage de la Kopvili la Salonic, cuprinzând Vo -
dena Ostrovo, Flo rin, Monastir, Prelep, Ochrida,
Rema, Tornovo, Castoria, Cayani ºi Niaghuzta; la
sud Samarina, Syraco, Ianina, cu districtele încon -
jurãtoare, la rãsãrit Serres, cu satele din împre juri -
me, ar putea fi privite ca un teritoriu esclusiv
român.”2

Potrivit lui D. Bolintineanu, la jumãtatea se -
co lului al XIX-lea, la sud de Dunãre, trãiau
1.200.000 de macedoromâni. Un vechi dip lo mat din
Ori ent evalueazã cifra de 1.000.000, Bãlãºescu,
„care a petrecut orice oraº ºi orice sat al Peninsulei,
la 2.800.000,”3 iar Blue-Book „numãrã 50.000 nu -
mai la frontierele Greciei”4. Alte cifre, con sid er ate
parþiale ºi datând de la începutul secolului al
XIX-lea, sunt propuse de colonelul Leake care „gã -
seºte 500 de sate macedoromâne în Mac e do nia, Te -
salia ºi în Epir, deci aproape 500.000 de locuitori”5

ºi de cãlãtorul Boué care „numãrã aproape 600.000
de macedoromâni,”6 având în vedere numai regiu -
nile prin care a trecut. 

În legãturã cu originea românilor din sudul
Dunãrii, sunt menþionate patru pãreri: „Dupã unul,
macedoromânii se coboarã din vechii traci […] dupã 
altul, ar fi de aceeaºi origine cu populaþiunile ro -
mâne ale Daciei.”7 A treia opinie pretinde cã sunt
urmaºii dacilor ºi romanilor transmutaþi de Aure -
lian, din calea popoarelor barbare, la sud de Dunãre,
iar a patra pretinde cã, „în epoca retragerii lui Aure -
lian, românii s-au despãrþit în douã grupuri, din care
unul au ocupat Moesia, Bul garia actualã, pe când
celãlalt a cãutat refugiu în Carpaþii septentrionali.”8

„Oricum ar fi, fie cã ne-am sui la daci sau c-am vorbi 
de coloniile militare romane, – se precizeazã în
continuarea studiului – sunt în originea românilor ºi
a macedoromânilor puncte de con tact evidente; dati -
nile, superstiþiile sunt aceleaºi,”9 fãcându-se referiri
la Rusalii, Filipi, Moºi.

 De teama extensiunii elementului românesc -
se aratã în articolul din Messager du Midi - se inter -
zicea folosirea limbii române în bisericã.

În prezentarea românilor din dreapta Dunãrii,
Eminescu apeleazã ºi la lucrãrile altor cercetãtori
germani. Articolul [Macedoromânii ºi situaþia din

Pen in sula Balcanicã], apãrut în Timpul, mai 1881,
are ca sursã de documentare studiul arheologului ºi
etnografului Fe lix Philipp Kanitz, Der Macedo- Wa -
lachen, publicat în ziarul Allgemeine Zeitung, mai
1881. Acest studiu, în care Kanitz îi prezintã pe
macedoromâni ca un martor oc u lar, este ºi astãzi de
mare actualitate.

Cercetãtorul ger man descrie þinutul „acelei
interesante pãrþi a poporului nostru”10ºi creioneazã
un portret al românilor transdanubieni: „Cine sunt
aceºti macedoromâni cari apar deodatã în scena po -
li ticã? Cari sunt posesiunile lor? Cât de mare li-i
numãrul? Iatã întrebãri ce s-au pus adesea în zilele
din urmã; descrierea de mai la vale va interesa poate
pe cititor dacã voi zice, anticipând, cã românul ma -
cedonean sau þinþarul formeazã un im por tant el e -
ment de culturã în Turcia. […] Românii în cestiune
se numesc pe ei înºiºi «rumâni», cãci, ca ºi locuitorii
celui mai tânãr regat eu ro pean, ei deduc originea lor
în linie directã de la romani, deºi e cam dovedit cã
strãmoºii lor au fost în cea mai mare parte autohtoni
romanizaþi cari au primit limba cuceritorilor.”11 „Fã -
rã cuvânt i s-ar imputa macedoromânului – spune în
continuare Kanitz - cã n-are sen ti ment naþional; e
din contrã de mirare cum, risipiþi în oaze între nea -
muri cu-n mare trecut istoric ºi c-un viitor pro -
miþãtor, ei n-au fost demult absorbiþi de aceste
neamuri.”12

De asemenea, sunt prezentate relaþiile mace -
doromânilor cu grecii, ocupaþiile lor, evidenþiind
faptul cã aceºtia „rezolvã numai cu ajutorul isteþiei ºi 
a talentului lor înnãscut cele mai grele probleme
arhitectonice, precum clãdirea de poduri cu mai
multe arcuri, cupole de biserici ºa. a. […] În genere
românul este arhitect, zidar, tâmplar º. a. într-o per -
soanã. Afarã de pãrþile de metal aduse din strãi -
nãtate, el clãdeºte singur întreaga zidire.”13

Deºi trãieºte alãturi de diferite rase strãine,
„tipul þinþarului e foarte caracteristic”.14 Kanitz face
o legãturã între românii din nordul ºi cei din sudul
Dunãrii, având în vedere trãsãturile tipologice co -
mune celor douã ramuri: „În genere înrudirea apro -
piatã cu dacoromânii nu se poate contesta. Craniul
bine for mat, pieliþa brunã, tãietura feþei determinatã, 
ochii negri, cu expresia lor de inteligenþã ºi energie,
coloarea închisã a pãrului ºi frumuseþea femeilor
sunt comune amânduror ramurelor.”15 În continuare
se descrie portul ºi se aratã cã „afarã de idiomul lor
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1 Mihai Eminescu, op. cit., p. 52.
2 Ibi dem.
3 Idem, p. 53.
4 Ibi dem.
5 Ibi dem.
6 Ibi dem.
7 Ibi dem.
8 Ibi dem.
9 Idem, p. 54.
10 Idem, p. 57.
11 Mihai Eminescu, op. cit., p. 57
12 Idem, p. 59.
13 Ibi dem.
14 Idem, p. 58.
15 Ibi dem.



propriu, aproape identic cu cel românesc, ei îºi însu -
ºesc limbile popoarelor în mijlocul cãrora trãiesc.”1

În ceea ce priveºte numãrul macedo ro mâ ni -
lor, afirmã cercetãtorul ger man, acesta este greu de
determinat, deoarece statistica stã rãu în Turcia.
Poucqueville crede cã în Grecia sunt 11.000, iar în
partea Pindului 70.000. Dupã datele lui Kanitz, nu -
mãrul to tal al macedoromânilor e „de 500.000 de
suflete, adicã 1/15 a totalitãþii poporului românesc,
numãrând pe toþi din triunghiul iliric ºi pe cei îm -
prãºtiaþi prin Aus tria.”2

Întrucât cercurile politice greceºti contestau
prezenþa românilor în sudul Dunãrii, susþinând cã
românii n-au existat ºi nu existã pe aceste teritorii, în 
articolul [Românii macedoneni ºi presa greacã],
publicat în Timpul, au gust 1882, Eminescu le ia
apãrarea ºi demonstreazã, pe baza tratatului lui Eu -
doxiu Hurmuzachi, strãvechimea acestora în Bal -
cani, concluzionând: „Departe dar de-a fi numai o
mânã de coloni romani, românii erau în evul mediu
unul din popoarele cele mai numeroase ale Pe nin -
sulei, dupã toatã probabilitatea traci romanizaþi, ca
ºi cei din Dacia. Rolul cel mai însemnat [î]l joacã
sub Asanizi, dintre cari Ioaniþiu, în rãspunsul dat
papei Inocenþiu III, se declarã a fi el, împreunã cu
poporul, de origine romanã, mulþumind papei cã l-a
adus la aceastã cunoºtinþã. Poporul românesc al Pen -
in sulei a fost aºadar absorbit de greci ºi de bulgari ºi
din el n-au rãmas decât aceste puþine fragmente ce le
vedem azi, dar despre cari nu e nici o îndoialã cã ei
sunt autohtoni, ºi grecii – coloni ce locuiesc între ei.”3

Un alt as pect, pe care Eminescu îl aduce în
discuþie, este cel referitor la limba macedoromânilor 
care „e numai un di a lect al limbei dacoromâne ºi cã
n-are a face deloc cu limbile neolatine ale Occi -
dentului”4, aºa cum susþineau publicaþiile greceºti.
Aduce, ca ar gu ment la susþinerea sa, studiile ling -
vistului ºi filologului sloven Franz Miklosich care
„au dovedit-o cu toatã evidenþa. Atât dialectul din
Istria cât ºi cel macedoromân – precizeazã în conti -
nuare publicistul - sunt varietãþi a limbei daco ro -
mâne, cu mici deosebiri fonologice ºi cu mari ºi
hotãrâtoare asemãnãri.”5

Pentru a completa informaþiile cu privire la
românii din Moravia, Eminescu publicã în no iem -
brie 1876, în Curierul de Iaºi, articolul Românii din
Moravia, „cari, roind în munþii Moraviei, ºi-au pier -
dut limba,” pãstrându-ºi „însã vechile lor obiceiuri,

precum ºi portul.”6 Acest studiu devine im por tant,
deoarece este adusã în discuþie ºi o colecþie de cân -
tece populare româneºti din Moravia „Kytice z na -
rod, pisni morav. Valachuv”, publicatã, în 1874, de
un preot din Rojnovul morav, d. Fr. I. Kozeluk ºi
tipãritã la Praga. Un ziar ceh numea aceste cântece
„pline de jale”. În notele ºi comentariile volumului
Românii din afara graniþelor þãrii ºi unitatea spi -
ritualã naþionalã, D. Vatamaniuc precizeazã cã în
revista lui G. Bariþiu este publicat, în septembrie
1861, un articol Românii din Elveþia, Moravia ºi
Polonia, în care se atrage atenþia, pentru prima datã,
asupra românilor din Moravia. Revista aratã, într-o
notã, cã informaþii despre românii din aceastã zonã
se mai gãseau ºi într-o altã publicaþie, unde se men -
þiona cã „limba lor ar fi de un tip românesc.” 

Asupra românilor din Moravia, publicistul re -
vine ºi în studiul [Se vorbeºte cã în Consiliul...],
publicat în Curierul de Iaºi, în noiembrie 1876, unde
aratã cã aceºtia îºi spuneau „Woloch” (români), deºi
nu mai vorbeau limba românã.7 În acelaºi articol,
Eminescu respinge teoria cu privire la etnogeneza
poporului român, pusã în circulaþie de Rob ert Roesler8

ºi de alþi cercetãtori, subliniind: „Consta tãm înainte de
toate cã ro0mânii nu sunt nicãieri coloniºti, venituri,
oamenii nimãnui, ci pretu tin de nea unde locuiesc sunt
autohtoni, populaþie nemai pomenit de veche, mai
veche decât toþi conlocuitorii lor.”9

În viziunea lui Mihai Eminescu, poporul ro -
mân, indiferent de spaþiul geografic în care locu -
ieºte, este „o unitate etnicã prestatalã, care are la
bazã o limbã comunã ºi o bogatã viaþã spiritualã.”10 

Publicistica sa, consacratã românilor din afa -
ra graniþelor þãrii, în întregime o succesiune de refe -
riri la mãrturiile unor cãlãtori ºi cercetãtori români ºi 
strãini, folosite ca argumente la susþinerile sale, se
înscrie ca doc u ment de referinþã pentru cunoaºterea
situaþiei acestor comunitãþi româneºti, atât în urmã
cu mai bine de un secol, cât ºi în prezent.
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„Eminescu  e tot ce ne-a rãmas 
neî ntinat din apele, din ce rul 

ºi din pãmântul nostru ro mânesc.” 

Mircea ELIADE

1 Ibi dem.
2 Idem, p. 61.
3 Idem, p. 65-66.
4 Mihai Eminescu, op. cit, p. 66.
5 Ibi dem.
6 Idem, p. 76.
7 D. Vatamaniuc în prefaþa volumului Românii din afara graniþelor þãrii ºi unitatea spiritualã naþionalã, p. 11.
8 Istoric ger man care a susþinut teoria neºtiinþificã potrivit cãreia poporul român s-a for mat exclusiv în sudul Dunãrii, de unde

ar fi imigrat în secolul al IX- lea la nord de fluviu.
9 Mihai Eminescu, [Se vorbeºte cã în Consiliul...] în „ Curierul de Iaºi”, noiembrie, 1876, citat de D. Vatamaniuc în prefaþa

volumului Românii din afara graniþelor þãrii ºi unitatea spiritualã naþionalã, p. 5.
10 D. Vatamaniuc în prefaþa op. cit., p. 12.



Eminescu – Un profil uriaº
Vir gil UNTILÃ

Kitchener, Can ada

Cultura româneascã este o culturã micã ºi 
acest lucru este ev i dent pentru oricine
s-a preumblat chiar ºi numai puþin prin

lume. O culturã micã însã nu este echivalentul uneia
lipsite de însemnãtate. Oricum, hiperbolele menite
sã scoatã din proporþie cultura româneascã, vreun
nume sau altul ce o populeazã, au devenit obo -
sitoare, chiar contrariante. Cãci, cum ar putea fi
vorba de o culturã mare când vedem cu ochii noºtri
destinul deloc luminos al acestui neam? ªi, mai cu
seamã în zilele acestea când a fi isteþ, a fi cinic, e ºic,
e trendy! 

În anii din urmã s-au ridicat voci care ºi-au
exprimat oboseala faþã de cultul Eminescu. Uneori
pe bunã dreptate, cãci orice cult face pânã la urmã
mai mult rãu decât bine propriului obiect, trans -
formându-l în obiect de antipatie, uzându-l, luându-i 
prospeþimea. Pãrãsind acest con text, care va fi având 
pânã la urmã poate foloasele lui ºi plecând hai-hui
prin culturã, te întâlneºti cu Eminescu în locurile cele
mai neaºteptate. Cum oare? Petru Creþia, ultimul
dintre editorii operei eminesciene, spune undeva cã
Eminescu a fost chinuit de iubiri imposibile. Pro -
babil cea mai imposibilã dintre iubirile sale a fost
iubirea pentru limba românã, pentru cultura românã, 
culturã care exista la vremea aceea doar ca folclor,
altfel putând fi neglijatã; limbã care jelea în doine cu 
glas încã arhaic, primitiv chiar. Iubirea imposibilã a
lui Eminescu se trans formã într-un proiect fãrã schi -
þe, fãrã planuri gen er ale. Un proiect gi gan tic: cultura 
româneascã mod ernã. Liniile de forþã ale acestui
proiect se vor vedea atunci când va face ziaristicã,
când va fi in spec tor ºcolar, când va refuza catedra de 
filosofie oferitã de Maiorescu, pe temeiul cã nu ºtie
limba sanscritã. Aici meritã sã facem o parantezã:
este cel dintâi care sesizeazã în cultura românã ºi
poate nu doar aici, limitaþiile induse de faptul cã
filosofia oc ci den talã plecase de la filosofia greacã,
ce este limitativã din cauza structurii gramaticale a
limbii. El a dorit o reitinerare a filosofiei pe coordo -
natele gândirii, filosofiei indiene, mult mai com -
plexã, mai rafinatã, mult mai veche, mai ramificatã.
Acum posibilitatea aceasta a fost ratatã; drumul s-a
închis ca o potecã într-o pãdure neumblatã, gândirea
oc ci den talã adâncindu-se într-un pro vin cial ism ju -
sti ficat de reuºitele tehnice (pânã acum), gândirea
ori en talã devenind fapt ex otic, frecventat de ghi -
citori în stele ºi amatori de podoabe neobiºnuite. S-a
ratat accesul la un mod de gândire în acelaºi timp

ex i gent dar ºi generos, deschis la metafizic dar ºi la
gândirea nuanþatã a concretului. 

Târziu, în timpurile triste ale comunismului
de stat, un alt mare cãrturar, excepþional cunoscãtor
al limbii sanscrite, al filosofiilor indiene, Sergiu Al.
Gerorge, se va minuna de intuiþiile lui Eminescu.
Desigur, nu va fi singurul. Dacã omului de rând îi
este cunoscut Eminescu poetul, mari cãrturari ro -
mâni vor descoperi pe Eminescu - omul deplin al
culturii române, spirit in te gral, generos - ce în baza
perfecþionismului care îl stãpânea, nu s-a putut lãsa
arestat, limitat, în vreo specialitate. Începând cu
Iorga, cel care îl va numi omul deplin al culturii
române, apoi Perpesicius, Constantin Noica, Sergiu
Al. George, Mircea Eliade, vor descoperi rând pe
rând di verse dimensiuni culturare în op era marelui
moldovean.

Pe lângã dimensiunile culturale catalogabile,
circumscrise operei sale, ex istã o dimensiune nelu -
meascã rezonând din polifoniile scrierilor sale:

„Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de
aur...”

„Unde-i moartea cu-aripi negre ºi cu chipul
ei frumos.”

„...adevaratã ascensiune extaticã spre lumi -
nile imaginare!” spune Mircea Eliade.

Pentru omul mod ern, contemporan, încã pã -
þânându-se a se crede egalul tuturor ºi-al oriºicui,
este disconfortabil a se întâlni cu un astfel de profil.
El nu mai poate accepta modele, eroi sau martiri.
Orice lucru trebuie sã-i vorbeascã despre experienþa
sa per sonalã, despre micul sãu univers confortabil.
Cei neasemeni sunt incorfortabili ºi pânã la urmã
inutilizabili. Intelectualul cu ora, intelectualul de
piaþã, trebuie sã vândã lucruri proaspete, lucruri
cerute pe piaþã, iar piaþa cere cioburi lucitoare în care 
se poate reflecta pe sine. Un nesfârºit ºi plictisitor
joc de re flectãri. Eminescu nu prea are loc într-un
astfel de peisaj: un profil uriaº care se autoconsumã
într-un proiect lipsit de ego ism, ego tism, narcisism
ºi para noia, ce poate distrage de la veselia goalã, ºi
cam tâmpã, cu care încercãm sã înlãturãm plictisul
care ne consumã ºi, pânã la urmã, un îndemn de a fi
român în pofida disconfortului pe care îl presupune
acest lucru, în pofida sacrificiilor mai mici sau mai
mari pe care le cere faptul de a fi român nu pentru cã
este un privilegiu - ca apartenenþa la un club se lect -
ci pentru cã e dureros ºi greu ºi frumos ºi lipsit de
glorie în zilele acestea.
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Mihai Eminescu 
în iconografia românilor

Prof. univ. dr. Cornel MUNTEANU

S-a întâmplat ca, la puþin timp dupã moar -
tea survenitã în 1889, poetul nostru
Mihai Eminescu sã intre în conºtiinþa

românilor ca o figurã de excepþie, cãreia i se cuvine
preþuire ºi adoraþie. Românii ºi-au cãutat dintot -
deauna astfel de repere identitare, pentru a se le -
gitima în istorie ºi a-ºi alimenta conºtiinþa valorii.
Numai cã, în atitudinea aceasta de raportare ºi iden -
tificare, specialiºtii în sociologia receptãrii au vorbit
de intrarea figurilor reprezentative într-o fazã de
leg endã, pentru ca apoi sã se retragã într-un mit cu
caracter naþional. Mihai Eminescu a traversat, ca
figurã de excepþie aceste faze, pânã la constituirea

de sine a mitului cunoscut azi sub numele Mihai

Eminescu - poet naþional. Mai mult decât atât,  în
fiecare din perioadele noastre istorice, cele de la
traversarea secolelor, mai întâi anul 1900, apoi mo -
mentele de cumpãnã istoricã, Unirea de la 1918,
primul  ºi al doilea rãzboi mondial, perioada comu -
nistã ºi eliberarea de sub ea din 1989, - ce coin -
cidenþã sublimã, acest an 1989, abia încheiat Cen -
tenarul morþii lui Eminescu ºi ivirea la luminã a
libertãþilor noastre! o comemorare ºi o înviere! -
românii au apelat la figura poetului naþional în nu -
mele ºi în baza propriei ideologii, adjudecat fiind de
fiecare pentru a mãsura ºi a motiva o acþiune istoricã
sau alta; regaliºtii vedeau în poet idealurile politice
ale conservatorismului sãu, naþionaliºtii arborau i -
dea lul limbii române ºi al istoriei neamului ales,
comuniºtii gãseau dreptatea egalitaristã ºi com ba -
terea imperialismului pol i tic, decembriºtii anului
1989 îl descopereau în rugãciunile sale.

Toate aceste miºcãri ideologice ºi po lit ico-
 istorice, cunoscute încã din vremea lui Eminescu
(lupta dintre liberali ºi conservatori) au alimentat
diferite forme de iconizare a imaginii poetului ro -
mân ºi, prin urmare, douã mari atitudini în istoria
postumitãþii: una de laudã ºi preamãrire, cealaltã de
denigrare ºi respingere. De reþinut cã ambele con -
tinuã ºi azi, la mai bine de 150 de ani de la naºterea
poetului. Cum op era ºi câteva fotografii ale poetului
pãstrate au fost proba atitudinii de mitizare a ima -
ginii lui Eminescu, artiºtii din toate domeniile de
reprezentare s-au întrecut în a-i crea poetului o ima -
g ine figuralã cât mai aproape de personajul mitic.
De la poezii închinate (în 1989 apãrea o antologie de 
versuri din toate gen eraþiile de poeþi care au scris
poeme cu ºi despre Eminescu), la statui, portrete în
ulei, tuº ºi graficã, pânã la filatelie, nu mis maticã,

ilustraþii de carte ºi muzicã, acþiunea de mitizare,
venind din prima atitudine enunþatã mai sus, con -
tinuã, iatã, în fiecare 15 ianuarie ori 15 iunie, cu
activitãþi laudative de aniversare ori comemorare:
depunerea de coroane la statui, spectacole fes tive de
recitãri din poezia eminescianã, evocãri ale bio -
grafiei ºi operei. E ºtiut de românii din Ungaria cã de 
câtva timp încoace, regulat în ianuarie, se întâlnesc
în curtea Institutului  Cul tural Român, scriitori, oa -
meni de culturã, depunând flori la statuia poetului ºi
evocând personalitatea eminescianã. Dupã cum e de

vãzut ce amintiri leagã numele strãzii din Jula, Emi -

nescu, pentru românii din aceastã localitate ori cum
rea lizeazã aceºtia nevoia figurii de identitate na -
þionalã prin numele poetului.

Mã voi opri aici la formele de reprezentare a
figurii iconice Eminescu în planul artelor (sculpturã, 
picturã, graficã), fiindcã mi se pare ilustrativ pentru
nevoia de intuitiv a iconizãrii, dar ºi pentru modul
cum funcþioneazã imaginarul plas tic în proiecþia fi -
gu ralã a  lui Eminescu. Se cunosc patru fotografii ale 
poetului (cea de la 19 ani,1869, la 28 de ani,1878, la
35 din 1885 ºi ul tima, la 37 de ani din 1887), care au
stat la baza mentalului românesc în procesul acesta
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de iconizare ºi, im plicit, ca model ar tis tic pentru
sculptori ºi plasticieni. Dintre acestea, sub as pect
cantitativ ºi calitativ, cel mai mare im pact l-a avut 
fotografia adolescentului cu faþa seninã ºi cu plete
date peste spate. Este în aceastã ilustraþie o figurã
an gelicã, menitã sã alimenteze în oameni gustul
pentru frumos ºi ales proiectate în Eminescu. De
aceea, o serie de sculptori ºi pictori au valorificat
aceastã imag ine, cu funcþie modelizatoare, abia mai
târziu s-au întors ºi la ultimele douã (cu urme ale
bolii, durerii ºi nevoilor), atunci când se simþea
nevoia de umanizare a figurii eminesciene.

Chiar în anul morþii 1889, sculptorul Marin
Filip, cel care luase masca mortuarã a poetului, rea -
lizeazã un bust la solicitarea membrilor societãþii

literare România Literarã care sã fie plasat tocmai în 
faþa Ateneului Român din Bucureºti. Turnat din
ghips, monumentul s-a degradat ºi n-a rezistat tim -
pului. Primul mon u ment sculp tural ridicat în parcul
oraºului Botoºani, la un an de la moartea poetului, în 
1890, este cel al sculptorului Ion Georgescu, con -
temporan cu Eminescu. Acesta l-a cunoscut în ulti -
mii ani ai vieþii, ca atare, bustul din Botoºani redã o
figurã mai apãsatã, tristã ºi gânditoare, mai uman, cu 
mustaþã ºi fruntea înaltã. În 1891, acelaºi Georgescu
realizeazã ºi un medalion în re lief pentru mormântul
poetului din cimitirul Bellu, reprezentând figura mai 
po eticã ºi visãtoare. La un an, în 1892, Vladi mir
Hegel realizeazã un bust pentru a lua locul celui
degradat în faþa Ateneului Român. Al treilea mo -
ment, este cel din 1902, când la Dumbrãveni (Su -
ceava) se dezveleºte bustul executat de Os car
Spathe, la momentul dezvelirii fiind prezenþi scrii -
torii vremii: D. Anghel, ªt. O. Iosif, Cincinat Pa -
velescu, Sextil Puºcariu. Bustul urma mai degrabã
modelul celei de-a doua fotografii a adultului E -
minescu. Tot în 1910, Dimitrie Paciurea a proiectat
un mon u ment Eminescu, din ghips, ieºit din seria
celorlalte, for mat dintr-un bloc la baza soclului nu -
duri de sclavi ºi elegii sub formã de himere. Dea -
supra iese din acelaºi bloc chipul poetului rãvãºit,
îndurerat ºi rãzvrãtit.

În 1911, la Galaþi, ca urmare a unei colecte
publice, sculptorul Frederic Storck realizeazã un
ansamblu masiv din marmurã de Car ra ra, re pre -
zentând poetul în picioare ºi jos, alãturi o figurã
femininã, cu simbol alegoric, reprezentând muza
ele giei, care parcã vrea sã iasã din marmurã. Oraºul 
Craiova inaugureazã bustul lui Eminescu în 1914
executat de I. Dimitriu-Bârlad. Cunoscutul sculp tor
Romul Ladea executã în 1930 ºi 1934 mai multe
lucrãri pentru localitãþile Oraviþa, ªiria ºi Sân ni -
colaul Mare. La Iaºi, în grãdina Copou, locul atâtor
plimbãri ale poetului cu prietenii sãi, Ion Mateescu
aºeazã în 1934 un bust Eminescu, în vreme ce Rich -
ard Hette a plasat un re lief sculp tural la Universitate. 
Toate urmeazã chipul foto al adolescentului din
1869. Un mo ment de cotiturã în proiecþia sculp -
turalã îl reprezintã iniþiativa unui comitet condus de

Mihail Sadoveanu care, în 1930, l-a solicitat pe Os -
car Han sã realizeze compoziþii statuare cu figuri
alegorice. Proiectul nu este finalizat ºi la iniþiativa
primarului din Constanþa, acelaºi O. Han ridicã mo -
numentul în au gust 1934. Un bust de bronz însoþit de 
figuri alegorice pe temele poeziei eminesciene, ur -
mând mai degrabã cea de a doua fotografie a poe -
tului ºi care figureazã toate stãrile poetului, me lan -
colie, meditaþie, poftã de viaþã, amãrãciune. Mo -
delul an tic re pro duce un chip idealizat, cu fruntea
largã, gânditoare ºi cu privirea departe parcã spre
infinit.

 Alþi sculptori ºi-au încercat forþele talentului
lor, legându-ºi notorietatea de numele poetului. În
1943 Ion Jalea realizeazã în parcul Ciºmigiu, în
locul rezervat scriitorilor, un bust în bronz, ex pri -
mând mai mult o privire interioarã, apoi Ion Vlasiu
care realizeazã un Eminescu tânãr purtând la piept
luceafãrul. Lucrãrile sculpturale ale lui Gh. D. An -
ghel din Bucureºti, dintre care monumentul din faþa
Ateneului Român, reprezintã o nouã viziune figu -
ralã: privire spre cos mos, trupul nud impunãtor, cu
linii alungite, pãrþi superfinisate din chip alternând
cu cele de umbrã, mai dure, o miºcare as cen dentã,
gata parcã de zbor.

Pictura ºi grafica au cunoscut o evoluþie ºi
moduri de reprezentare spectaculoase. Primul pictor 
român care realizeazã în 1890 o schiþã-portret în
cãrbune este ªtefan Luchian, în care a transcris douã
versuri eminesciene. Figura re pro duce chipul poe -
tului dintr-o alãturare a primei ºi celei de a doua
fotografii: cu plete ºi mustaþã, faþa mare ºi ochi abia
vãzuþi coborâþi în întuneric. Spre finele secolului
XIX, Gh. Petraºcu ºi Th. Enescu schiþeazã compo -

ziþii- desene dupã poemele Scrisoarea I ºi Lucea -

fãrul. Octav Bãncilã realizeazã în 1920 un tablou în
ulei cu Eminescu ºi prietenul sãu Ion Creangã, un
Eminescu citindu-ºi foile ºi un Creangã la masa
þãrãneascã cu capul în cãuºul palmei drepte ascul -
tând lecturile poetului. Alþi pictori precum D. Ghiaþã
(care a pictat ºi casa poetului), V. Dobrian, Ligia
Macovei, Alecu Ivan Ghilia, Spiru Vergulescu au
realizat ilustrãri-desene ale creaþiei eminesciene. La
Iaºi ex istã o amplã lucrare în incinta Universitãþii,
realizatã mon u men tal, de pictorul Sabin Bãlaºa, un
adevãrat film în culori-pas tel, cu dominanta albas -
trului, care urmeazã o epo pee plas ticã a operei emi -
nesciene. În 1920 Editura Naþionalã Ciornei scoate o 
ediþie ilustratã de graficianul Ary Murnu, fratele
editorului George Murnu. La 50 de ani de la moartea 
poetului se editeazã un volum omagial cu ilustraþii
pe marginea creaþiei lui Eminescu, desene, vignete
ºi planºe purtând semnãturi de prestigiu ale pic -
torilor Camil Ressu ºi Jean Steriadi.

Iconografia plas ticã, ca ºi creaþia liricã de -
dicatã poetului nostru, dovedeºte cã Eminescu rã -
mâne per ma nent un subiect inepuizabil ºi tentant
pentru actul de veºnicire în ºi cu Eminescu.
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Marele noroc al Literaturii Române, 
Eminescu

„Crist a învins cu litera de aur a adevãrului ºi a iubirei, ªtefan cu spada cea de flãcãri a
dreptului. Unul a fost libertatea, celãlalt apãrãtorul evangheliei ei.” (Mihai Eminescu)

Al. Flo rin ÞENE

Când se cerceteazã cu acribie op era unui
poet ca Eminescu se cautã înþelesuri,
sensuri, forme, ambianþe, se încearcã de 

fapt parafe alãturi de cel ce semnase simplu dar dra -
matic la viaþa sa, creatorul. În situaþia noastrã ac -
tualã când poetul este analizat cu admiraþie, ori cu
îndoialã, ajungându-se pânã la denigrare, mã duce
cu gândul la ce spunea autorul Sãrmanului Dionis:
„Ce-au fost românii pe când eu n-am fost, ce vor fi ei 
când eu n-oi mai fi?”

Aprecierea, respectul, adoraþia, admiraþia sau
contrarele lor cautã cu ustensile pe mãsura celui ce
începe arheologia po eticã eminescianã. Superlativul 
ar fi atins în condiþiile, ºi numai atunci, când cel ce
studiazã ºi analizeazã vestigiile scoase la suprafaþã
are mai mult decât ochiul atent, este de bunã cre -
dinþã, decât ºtiinþa unei astfel de arheologii, când
însuºi cercetãtorul re-creeazã. Cãci  acesta ni se pare
a fi specificul: se reconstituie un suflet de poet ce nu
poate fi despãrþit de viaþa sa ºi mediul so cial-pol i tic
în care ºi-a desfãºurat activitatea, in clusiv nivelul la
care a ajuns dezvoltarea limbii ro mâne. Se re- cre -
eazã un Eminescu recunoscut, tre buie, în aceste
condiþii sã ni-l amintim prin ce a lãsat în urma sa,
inclusiv ºi prin mãrturiile contem po ranilor sãi.

În lumea încãrcatã de simboluri ale an ti chi -
tãþii helene, Luceafãrul simboliza cãlãuza cãlã to -
rilor spre lãcaºurile zeilor. În cãutarea Luceafãrului
poetul îºi strãbate în felul sãu viaþa. Ceea ce ne
dezvãluie nouã este prin forþa sa de a stãpâni Pegasul 
la modul sublim, de a ºti sã-l facã sã poposeascã,
pentru contemplaþia a ceea ce zãreºte, sau dim po -
trivã, de a-l îndemna sã galopeze nãpraznic într-un
vârtej de lumi interioare ale eului. Astfel îºi rea -
lizeazã Eminescu partea sa de magie. Cãtãlina visa
la Luceafãr ”Lângã fereastrã, unde-n colþ/ Lu cea -
fãrul aºteaptã ”. Acest poem eminescian este inspirat 
de un basm publicat de folcloristul R. Kunish, al
cãrui fond de idei se bazeazã pe antagonismul dintre
superioritatea creatorului de geniu ºi lumea mãr -
ginitã. Coborârea la realitatea pãmânteanã se face
sincopat, de la înãlþimea Geniului la iubirea pã -
mânteanã dintre Cãtãlin ºi Cãtãlina. ªi dacã, magic,
Eminescu creeazã o magie tainicã ºi locuri pe mã -
surã, ele au trãsãturile realului care îl înconjoarã ºi
pe care îl strãbate. Nu se întâmplã sã avem feerice
nopþi. Ele ex istã în realitate, Eminescu le trans ferã

doar din epoca sa în Artã: ”Noaptea potolit ºi vânãt
arde focul în cãmin;/ Dintr-un colþ pe-o sofã roºã eu
în faþa lui privesc,/ Pân-ce mintea îmi adoarme,
pân-ce genele-mi clipesc?/ Lumânarea-i stinsã-n ca -
sã… somnu-i cald, molatic, lin.”(Noaptea). Emi nes -
cu ajunge mai aproape de sine, atunci când se
evocã precum: ”Dar nu vine…Singuratic/ În zadar 
suspin ºi sufãr/ Lângã lacul cel albastru/ Încãrcat
cu flori de nufãr”.(Lacul) Poezia eminescianã
este, înainte de toate, un climat al Spiritului ºi apoi 
un climat al Cuvântului, al Inteligenþei ºi Visãrii,
prin Cuvânt.

Începând cu ridicarea bustului Eminescu din
Botoºani, în anul 1890, a bustului poetului din Dum -
brãveni, jud. Botoºani, în 1902, a apariþiei cãrþii
„Omagiu lui Mihail Eminescu”, la Galaþi, cu pri lejul 
a 20 de ani de la moartea sa, cu o prefaþã de A.D.
Xenopol, urmatã de man i festãri culturale ded i cate
Poetului, de-a lungul timpului au fost ridicate statui
Poetului Naþional în aproape toate oraºele mari din
þarã. ªi de atunci, în fiecare an la 15 ianuarie ºi 15
iunie, comunitãþile localitãþilor noastre îl co me mo -
reazã, depunând flori la statuile lui, or ga ni zându-se
simpozioane pe teme din op era sa. Oare aceste pe -
lerinaje de douã ori pe an la statuile lui nu sunt o
formã de pioºenie faþã de o personalitate ce meritã sã
o numit Sfântul Literaturii Române? Emi nescu, în
acest rãstimp, a devenit în memoria noastrã cul turalã
un brand. Atât prin geniala sa ope rã, dar ºi prin
destinul sãu martiric, cum ar spune Adrian Dinu
Rachieru. Iar dacã, în zilele noastre Poetul a devenit, 
pentru unii, o prob lemã, afirm ºi eu precum D.
Vatamaniuc: „E foarte bine cã avem o prob lemã
Eminescu”. Acesta sã fie motivul, cã Emi nescu a
devenit Poet Naþional pe bazã emoþionalã? Mã gân -
desc cã la un românism cu o recunoscutã bãºcãlie a
desconsiderãrii de sine, Eminescu poate sã capete,
cum spunea Eugen Ionescu, în 1932, un „rol de
figurant în culturã”. Sunt destule încercãri de de -
construcþie a mitului  eminescian, însã nu a fost gãsit 
un înlocuitor. A încercat N. Manolescu sã-l impunã
pe Mircea Cãrtãrescu dar, vorba lui N. Geor gescu,
tot demersul a rãmas „o formã fãrã fond.”

Vor mai fi multe încercãri de demolare a sta -
tuii lui Eminescu, însã op era lui este ºi va rãmâne un
spaþiu al ritmului. Este o respiraþie creatoare prin
limba românã. Iar literatura noastrã expirã ºi inspirã
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prin acest mare poet. ªi, când vorbim de geniul lui
Eminescu ºi op era lui ca aspiraþie cãtre Absolut,
vorbim de fapt despre efortul, pe durata existenþei
umane, de a integra cât mai per fect cu putinþã ritmul
lor esenþial într-un ritm uni ver sal sau, de a se ridica,
prin par tic u lar, la puterea de adevãr a generalului.
Literatura Românã a avut mare noroc cu acest poet
nãscut la Ipoteºti. Ritmul celui ce creeazã rãmâne în
op era sa. Un ritm devenit culoare, contur, sunet.
”Numai când ritmul devine singurul ºi unicul mod
de a exprima gândul, numai atunci ex istã poezie.
Orice operã de artã nu este decât un singur ºi acelaºi
ritm”, spunea Hölderlin în convorbirile sale cu
Sincler. Iar valoarea filosoficã a operei eminesciene
constã în efortul sãu de a investi umanul cu eternul,
pieritorul cu nepieritorul, relativul cu absolutul. ªi
astfel, oricât ar pãrea, Eminescu nu poate sã fie
abstras din timpul sãu ºi din spaþiul sãu. Judecata
operelor sale trebuie fãcutã în acest con text. Va -
loarea operei eminesciene nu constã atât în ce ºi cât a 
putut sã cuprindã în sine din absolut, ci în tensiunea
spir i tualã cu care s-a dorit acest lucru, în ceea ce
numim zbaterea poetului, arderea sa lãuntricã.
Pentru cã tensiunea spir i tualã  naºte întrebãri, iar
acestea vis-B-vis de existenþã sunt hrana ne ce sarã
cunoaºterii. Op era eminescianã este o îm plinire
pentru el ºi pentru Literatura Românã ºi este cu
atât mai mare cu cât constituie o împlinire
ulterioarã.

În op era lui Mihai Eminescu, prezentul este
implicat. Ea depinde de gradul în care prezentul ºi
viitorul este implicat, ca op era eminescianã sã apar -
þinã ea însãºi viitorului. Eminescu nu a fost un sin -
guratic, dar el este un sin gu lar în literatura noastrã.
Originalitatea operei eminesciene constã într-o
ºtiin þã a mijloacelor artistice ºi o conºtiinþã crea -
toare. De aici provine tot zbuciumul sãu, toatã lupta
sa pentru lãrgirea marginilor cunoaºterii, toatã acea
rãsucire centralizatã a eului sãu, lansând în Univers
frânturi de creaþie ºi existenþã. Este zbuciumul pro -
fund pe care îl destãinuia Eminescu: ”În orice om o
lume îºi face încercarea/ Bãtrânul demiurgos se
opreºte-n van;/ În orice minte lumea îºi pune între -
barea/ Din nou: de unde vine ºi unde merge floarea/
Dorinþelor ob scure sãdite în noian” (Împãrat ºi Pro -
letar). Existenþa eminescianã este o existenþã întru
Poezie. Dar sã nu uitãm cã Poetul a fost ºi un jur -
nalist de excepþie. A abordat, în articolele publicate
mai ales în Timpul, mai toate temele ce frãmântau
societatea româneascã în timpul sãu. A publicat arti -
cole pe teme filosofice, economice, sociale, politice, 
etc. Marele poet a publicat zeci de articole în apã -
rarea Bisericii Ortodoxe Române. Î.P.S. spunea în
acest sens: „Marele nostru poet a fost un creºtin au -
then tic, ceea ce rezultã din viaþa, ca ºi din op era sa.
Poeziile, proza ºi publicistica sa sunt o mãrturie în
acest sens. Se poate însã vorbi ºi despre relaþia lui
Eminescu cu teologia? Când zic teologie mã re fer la
ºtiinþa teologiei, adicã la un interes pe care l-ar fi
arãtat Eminescu cercetãrilor teologice. La acest ca -
pitol op era lui literarã nu ne poate ajuta, în schimb
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Ca aerul ºi seva,
Eminescu

Îi aud paºii trecând dinspre luminã
ªi foºnetul stelelor în pãrul Lui,
Când plopii fãrã soþ îl aºteaptã sã vinã
La fereastra cu dorul aprins în gutui.

Coborând dinspre Carpaþi, îl aud uneori
Cu fruntea împodobitã de gânduri
Pe cãrãri de argint ºi flori
De tei presãrate rânduri, rânduri.

Îi aud glasul venind dinspre trecut
Dulce ca mierea cuvintelor strãbune,
Când este versul ºoaptã de început
ªi luna vibreazã iubirea pe strune.

Doinesc tulnice pe poteci de munte,
Spre Ipoteºti prelungind chemarea
Aºternutã peste veacuri punte
Pe care sã vinã odatã cu zarea.

Din poeme se desprinde, spre el venim,
Ca aerul ºi seva ce-n arbori suie,
În fiecare dintre noi îl regãsim
Cioplit în inimi veºnicã statuie.

Eminescu
Eminescu, cetatea limbii române
cu toate turnurile Carpaþilor
modelate de balade
în care îºi au adãpost
Decebalus per Scorilo, Mircea cel Bãtrân,
toþi bãrbaþii înmuguriþi pe acest pãmânt.

Eminescu planetã luminoasã
în jurul cãruia graviteazã astrele cuvintelor
lam i nate de înþelepciunea poporului
scrise pe hrisovul brazdelor cu plugul.

Eminescu cetate cu toate punþile lãsate
sã intre armata îndrãgostiþilor
cu pletele argintate de stele
ºi braþele pline cu roadele câmpiilor
întinse în inima noastrã.

Eminescu paºi de aur ce se aud trecând
din istorie în limba noastrã
ºi luând forma cuvintelor
ce ne leagã
precum iubirea, precum aerul
de acest pãmânt dulce
ca limba românã
precum Eminescu.

Poeme de Al. Flo rin ÞENE   



ne îmbie mãrturii aproape neaºteptate manuscrisele
constând din mii de pagini, unele in ves ti gate, altele
cercetate ºi comentate, altele încã necunoscute”.
(Emi nescu, Ortodoxia, Ed. EIKON, 2003).

În 1871, în luna au gust, a fost organizatã
Marea Sãrbãtoare de la Putna, la care a participat ºi
Eminescu împreunã cu Slavici ºi unde Xenopol a
þinut o im por tantã cuvântare. Aceastã serbare era
prilejuitã cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la
zidirea Mãnãstirii de cãtre ªtefan. Serbarea trebuia
sã se þinã în 1870 dar, din cauza rãzboiului fran -
co-ger man a fost amânatã cu un an. Scrisoarea cãtre
D. Brãtianu din  3/15 au gust 1871 este un doc u ment
însemnat pentru cunoaºterea stadiului la care ajun -
sese Eminescu în dezvoltarea sa sufleteascã ºi inte -
lectualã. În perioada organizãrii serbãrii de la Putna,
Ion Slavici îi spunea cã mulþi se vor pune de-a
curmeziºul acþiunii. Însã Eminescu îi rãspundea:
„Dãi fãrã milã în ei!” Cu aceastã ocazie, poetul a
publicat un articol în Timpul în care spunea, printre
altele, cã ªtefan apãrãtorul Moldovei ºi al creºti -
nãtãþii este un sfânt al Bisericii noastre strãmoºeºti.
Prin noiembrie, în acelaºi an, un ziarist anonim scrie
în publicaþia lib eralã Democratul, atacându-l pe
Poet, spunând cã „Domnul Eminescu ne-a obiºnuit
cu nebuniile sale publicate în Timpul. Cu ocaziunea
sãrbãtorilor de la monastirea Putna acest domn a
îndrãznit sã-l numeascã sfânt pe ªtefan cel ce la
mânie a tãiat capete”. Dupã atâþia ani, care dintre cei

doi, Eminescu ºi ziaristul de la Democratul, ºi-a
exprimat nebunia? Dupã cum se vede, Mihai Emi -
nescu, în aceastã situaþie, a avut dreptate. ªtefan cel
Mare ºi Sfânt a fost canonizat de cãtre Biserica
Ortodoxã Românã. Sunt sigur cã propunerea noastrã 
(a Ligii Scriitorilor Români) ca Eminescu sã fie
canonizat, peste ani, va fi accep tatã de Biserica Or -
to doxã.

Prin op era ºi viaþa sa Eminescu a avut, totuºi,
o rãsplatã jertfei sale: cunoaºterea. Acum, el va afla
cã, îngerul – simbol al desãvârºirii, al puritãþii – nu
este iubita, ci el; cã el nu avea nevoie sã se înalþe prin 
ea, ci ea, fiinþã de lut, ar fi trebuit sã nãzuiascã spre
culmile spiritului pe care-l stãpânea el”. ( Zoe Du -
mitrescu-Buºulenga). Sistemul gândirii poetice disi -
muleazã realitatea, câtã vreme gândirea poetizantã
numeºte o realitate.

Op era lui Eminescu este o chemare lansatã, o 
invitaþie disimulatã, spre În tre bare, spre neliniºte.
Rãspunsurile sunt un acum, cu sensul spre ceea ce
va fi. Implicarea viitorului dã impresia pentru poet
de a fi deja un stãpân vir tual al unui timp viitor.
Sensul spre Eternitate se îm pli neºte astfel. Op era
po eticã ºi publicistica emi nes cianã tre zeºte latenþe
spirituale. Ea se identificã uneori cu speranþa, cãci
speranþa este ºi ea o ten siune spir i tualã spre viitor.
Op era lui Eminescu este o reaºezare de lumi. El
este un ritm aparte în poezia mod ernã. El este pro -
pria sa poezie. Cãci el este, veºnic, Poetul.

Luceafãrul exemplar 
ºi proliferarea hyperionicã

Prof. dr. Adrian BOTEZ

Traseul hyperionic „Porni luceafãrul…”
este, de fapt, simularea traseului Spi -
ritului, amprentator al haosului, întru

expresia-Lo gos: depãºeºte vãlurile M~yei (ci cli ci -
tatea) ºi ajunge la punctul initium, când ºi unde
Ormuzd ºi Ahriman (alternanþe-conflicte ale logicii
sinelui prin Fiinþã) erau gemeni (ºi consubstanþiali).
Confruntarea dintre ei este o apocatastazã mascatã,
dar ºi o împãcare în esenþã.

Dupã modul cum ºi locul unde îl numeºte
Eminescu, în poemul sãu - dar ºi dupã funcþia în -
deplinitã, Luceafãrul (sinonimul Spiritului) are di verse
ranguri de activitate sacrã (sinonime cu tran spu nerea/
vs/ refuzul transpunerii Spiritului în Lo gos):

I. este Hyperion, ca deitate (Gottheit), identic cu
Divinitatea Ademiurgicã, Spirit Pur ºi Impasibil (Ne -
implicat) - pen ul tima parte, I-134:  „Noi nu avem nici

timp, nici loc/ ªi nu cunoaºtem moarte…” Dincolo de
sugestia sintezei contrariilor (coin ci den tia oppo sito -
rum), pluralul  noi  devine, în aceastã ipostazã misticã-
 sinteticã (unde „E un adânc as emene/ Uitãrii celei
oarbe”), pluralul majestãþii di vine.  „Iar tu, Hyperion1,
rãmâi/ Oriunde ai apune”  - adicã esenþa ta, ca arhetip
mistic al tuturor lumilor posibile (dar blocate în stadiul
an te rior Proiectului- de-Fiinþã), rãmâne în afara frã -
mântãrii posibilitãþilor de activare, în fenomenalitate, a
lumilor.

Spiritul Suprem ºi Impasibil încã nu a propus
nimic din Trinitatea Idealã a Lo gos-ului, ci o conþine în
sine (ca puritate incoruptã ºi incoruptibilã): Ade vãr- Drep -
tate-Fire (Demonism, I-228 ºi Andrei Mureºanu, I-206);

II. este Hyperion-Luceafãrul, din ul tima parte
poemului; ieºit din Gottheit (impasibilitate) ºi toc mai
devenind Gott (Proiectantul-Demiurg)2: El este Spi -
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1 Cf. textul eminescian (cu punctuaþia aferentã) din ediþiile P. Creþia ºi Perpessicius.
2 Gott ºi Gottheit (divinitate ºi deitate) sunt termeni împrumutaþi de la misticul ºi filozoful ger man me di eval Meister Eckhart.



ritul activ, dar supraveghind-dominând Pro iec tul, din 
loja lucifericã: nemuritor ºi rece. El, Spiritul Proiectant, 
tocmai a creat Edenul (cãci ce este Ede nul decât Pro -
iectul, neazvârlit încã, în con flic tua li ta tea- fiinþare?),
tocmai a definit sferele edenice (re- con to pite, gregar, în 
Sfera Edenicã: „rude mari împãrãteºti” devine sinonim
cu „doi copii cu plete lungi, bãlaie” ºi cu impa sibili -
tatea rece a Sferei Lu ci fer) ºi, deci, s-a auto definit: a)
existã un cerc strâmt, cel al sferei Eden- prin-Eros, ºi b)
existã cercul fãrã margini, care tocmai s-a delimitat, la
modul cel mai subtil-ideal, de cercul strâmt-proiectul
pro iectat: cer cul fãrã margini mai pãs treazã, încã, pe
Cel Ne implicat decât ca Arhitect Pro iectant, Spirit cu
atri bute ideale: Amprente Ar he tipa le-Lo gos, trãsãturi
ale Planului Divin, încã suspendat ca expresie. Aceastã
stare este de Lu ci fer-Demiurgos, stare de Lo gos Pro -
iectat, Ideal, ca Trinitate: Adevãr- Drep tate- Fire;

III. Luceafãrul ca Gott neliniºtit, implicat nu
doar în creaþie cât, im plicit creaþiei, în pro ble ma tizarea
naturii creaþiei, a moralei creaþiei, a logicii absurde a
creaþiei; este Luceafãrul din primele trei pãrþi (atât ca
Luceafãr prins între propriile-i ipostaze contradictorii,
cât ºi ca Luceafãr descoperitor al re sor turilor spiralei-
 eros, prin care se re face, ermetic, deci în afara contra -
dictorialitãþii, Sfera: cãtaþii- cãu taþii, Cãtãlin-Cãtãlina,
îmbrãþiºaþi-sãrutaþi-uitaþi (cu urmele ºi numele pier -
dute, cuminþiþi-fixaþi în nunta alchimicã a esenþei,
depo sedaþi de dor ºi vis, tocmai prin intrarea pe porþile
deschise ale visului, voioºi ºi teferi fiind doar zeii,
Soarele-Luna fixaþi). Acest Luceafãr este un proteic ºi
capricios zeu-stea, ne liniºtit ºi necunoscãtor al esenþei
sale. În aceastã ipostazã, Luceafãrul este Spiritul corupt 
în Lo gos activ, corupt tocmai prin misiunea sa de
exprimare - amprentare concretã asuprea haosului; a
fost Spirit Pur (ca niciodatã înseamnã statutul de dei -
tate), prin gregaritatea („rude mari împãrãteºti”) atotîn -
glo ba toare, dar per fect impasibilã faþã de voinþa de
de miurgie; apoi s-a rupt, din el însuºi, haosul cu la bi -
litatea-versatilitatea Mercurului în el (haosul pentru
hermeneuticã, haosul comentat în forme): Ea nu este
decât reflexul Lui, El aflat în plinã crizã de identificare
(identitate) a esenþei: Ea este simbolul neliniºtii celui
care nu se poate identifica, nefixat alchimic în esenþa
purã. El penduleazã, mereu, între Re-Ordonator (re-
 legiuitor) ºi Rãzvrãtit, între Or mund ºi Ahriman, între
Cel-care-Este ºi Cel- care- Hotãrãºte (nefiind, pentru cã
nu s-a transmutat în Arhitect Activ). Ce este altceva
Lo gos-ul, decât rãz boi1 împotriva Dumnezeului- Spi -
rit? Rãzboiul ne claritãþilor expresiei, care voiesc a se
clarifica: atât de clarã sã devinã expresia-Lo gos încât sã 
devinã, de fapt, inutilã ºi inutilizabilã; sã nu mai simtã
nevoia de sine-expresie, ci, pur ºi simplu, sã însemne
ilu minare-tãcere. Rãzboiul Lo gos-ului-lume de a dis -
pãrea în Revelaþia-Spirit Impasibil.

Stadiul sa cral este de nenuntire-nefixare al chi -
micã. Stadiul de Lo gos în dezvoltare - spre e pui zarea-
 rãzboi, care duce la re consi derarea-  recuperarea, cir -
cularã, a Lo gos-ului ca Spirit.

Sinele sãu (al Luceafãrului) oscileazã între faþa
oglinzii ºi adâncul (subconºtient al) oglinzii re du bla -
toare:  „ªi din oglindã luminiº/ Pe trupu-i se revarsã/ Pe 
ochii mari, bãtând închiºi/ Pe faþa ei întoarsã” (faþa
întoarsã este cealaltã faþã a acestui Ianus bifrons, care
este Luceafãrul: faþa-haos, pe care lu mina-luminiº
urmeazã s-o fixeze,  De suflet sã se prindã  - sufletul
fiind osia fiinþei, punctul de întâlnire ºi pacificare a
vârtejurilor-vehemenþe ale cosmosului de forme); între
cer ºi mare, între soare ºi noapte (subtil, oscilaþiile sunt
tot mai reduse, cãci Lo gos-ul dezvoltat se epuizeazã
spre fixare: Lu ceafãrul este identic cu Soarele Negru,
deci soare ºi noapte reprezintã nu pãrinþi adoptivi, ci
Sinele Mis tic al frãmântatului Luceafãr, limanul în -
toarcerii în Sinele-Esenþã); între voievod so lar ºi
demon lu nar - mereu între, deocamdatã incapabil de
voinþa de miurgicã a sintezei, mereu capabil de a se
rãzboi cu contrariile (ºi totuºi, voievodul ºi demonul
sunt stã pâni asupra zonei de dedesubtul giulgiului,
vânãt sau negru: miºcarea de auto-cãutare sub giul -
giul- vãl-M~y~ se întrerupe la nivelul „demon cu ochii 
ca douã patimi fãrã saþ/ ªi pline de-ntuneric” - ºi se
dezlãnþuie energia potenþialã, iniþiaticã, a cãutãrii, în
ipostaza fulger: „Pãrea un fulger ne-ntrerupt/ Rã tãcitor
prin ele” - fulgerul este ipostaza Revelãrii Sinelui, iar
rãtãcirea, încã, printre lumile-stele, este acel rest ade -
menitor al lumilor, îngânarea din Dintre sute de ca -
targe, care sugereazã inutilitatea Lo go s-ului, sau  sus -
pi nare-aerianã  a  arfei  lui Orfeu, în pierderea-regãsire
de sine în  vãi de chaos).

Aventura lui între nu se rezumã la atât.
De aici, ºi întrebãrile, din Demonism, asupra

moralitãþii celor douã ipostaze di vine (Ormuzd ºi Ahri -
man), despre moralitatea creaþiei în sine (nu cumva
Demonul-Satana-Ahriman, rãzvrãtit, îl co recteazã pe
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Luceafãrul - desen de Vasile Pintea

1 Cu sensul de vehemenþã-hybris, cu finalitate (auto)demiurgicã ºi apocatastaticã. G. Cãlinescu - în Op era lui Mihai Eminescu
(III, P. 38-40, Mi nerva, Buc., 1985) discutã problema rãzboiului, în concepþia lui Eminescu, doar ca ipostazã
profanã-istoricã. 



Dumnezeul-Ormuzd, revoltãtor de mul þumit de sine,
ego ist, ego tist, cinic etc., despre ne cesitatea supunerii
sau rãzvrãtirii (supunerea fiind intuitã, în cele din urmã, 
drept singurã cale ini þiaticã-soteriologicã valabilã: ve -
hemenþa pa ro xis ti cã a suferinþei, pentru epuizarea, de
tip Cain, a for melor, deci pentru întoarcerea în Nir -
vana-Spirit Impasibil, din Rugãciunea unui dac, sau
supunerea asceticã ºi misticã a Cãlugãrului faþã de
Mag, în Povestea magului…), despre supre maþia -prio -
ritatea întrebãrii sau rãspunsului (finalul la Me mento
mori: însuºi drumul întrebãrilor, drumul iniþiatic-Lo -
gos, este Rãspunsul-Revelaþie, ieºire în afara Lo gos-ului:
(I-285)  Tu nedând dezlegare, duci l-a dezlegãrei uºi  -
sau finalul poemului Dintre sute de catarge:  „Nen þeles 
rãmâne gândul/ Ce-þi strãbate cânturile/ Zboa rã veci -
nic, îngânându-l,/ Valurile, vânturile” - gândul, ca Spirit
explicitat în pro iec tarea-am pren tarea-Lo gos, nu se mai
înþelege pe sine, preocupat sã împace contradicþiile pe
care le naºte simpla clipã a naº terii-fiinþãrii: a fi-a nu fi
intrã în luptã semanticã ºi onticã: apare întrebarea dacã
e drept sã fii, eli minând pe a nu fi; dacã într-adevãr eºti, 
ºi dacã nu cumva tocmai ce nu este, este cu adevãrat;
dacã se poate sã fii ºi sã nu fii, în acelaºi timp etc.
Încrederea salvãrii nu este strãbaterea-Lo gos în Cânturi 
(„Ce-þi strãbate cânturile”) ºi Cântul însuºi, ca stare de
sin tezã orficã, supremã, îngânând: de fapt, propunând
alt Lo gos, cel Ne-Lo gos; pro miþând, de fapt, dupã
paroxismul vehemenþei, epui zant, a Lo gos-ului Ma -
nifestat - valurile-vânturile - tãcerea Sublimã. În cetarea 
rãzboiului-Lo gos con tra lui Dumnezeu, încetarea ispi -
tirii epuizante - prin instituirea Lo gos-ului ca Dumne -
zeu Spirit.

Îngânarea este atât sublinierea (prin neîn cre -
derea în articularea clarã, nouã, interesantã) de ri zo -
riului oricãrui Lo gos, cât ºi soluþia de depãºire a
Lo gos-ului, prin negarea esenþialitãþii sale ca Lo gos: nu 
înþelegi ce îngânã, crezi cã repetã ce spui tu (sau ce se
spunea, oricând), de fapt, îþi resoarbe (sunt resorbite)
incongruenþele-ºiruri ale Lo gos- ului-lume, formã îngâ -
natã dupã formã îngânatã - pânã se ajunge la dez-în -
gânare, le des-cântec: des facerea Cântecului Lo gos în
Simpla ºi Suprema Tã cere: Lo gos reîntors în Spirit.
Nir vana Sacrã, dupã rãzboiul necredinþei-Lo gos.

Spargerea catargelor Lo gos-ului rãzvrãtit,
pentru revãrsarea, dinãuntrul lor, a potopului-elixir al
mântuirii. Înecarea-contopire a zborurilor-pãsãri (care
trec - strãpung - strãbat iniþiatic vãlul pã mântului) cu
Trinitatea Idealã a Spiritului: Fire- Dreptate-Adevãr.

*
*  *

Întregul demers al Lo gos-ului Luceafãrului este
unul de tip orfico-pitagoreic - ceea ce ne în dreptãþeºte
credinþa cã poemul Luceafãrul a fost scris ca Mis ter, ca
Rit ual de recuperare a Spiritului (dintre feþele ver sa tile
ale Lo gos-ului), ca în-cântec ºi des-cântec (retragere a
Spiritului din starea de rãzboi, de vehemenþã-Lo gos, în
starea hieraticã:  nemuritor ºi rece  - stare echivalentã
cu deitatea, conceptul lui Meister Eckhart). Sã încer -
cãm sã des cifrãm, deocamdatã, ceva din misterul pita -

goreic, lãsând sã se întrevadã, astfel, im plicit, ºi gestica
Ritualui de renunþare ºi întâlnire (renunþare la Fiinþã ºi
întâlnire a opoziþiilor, înapoi, în Creaþia-Mythos, Crea -
þia-Proiect Ideal):

a) sub semnul mitic („a fost odatã… ca nici -
odatã”) se aflã un personaj-divinitate („prea frumoasa
fatã”), provenit dintr-o formaþiune luminoasã unicã, de
tip gregar-divin:  rude mari împãrãteºti. Prea frumoasa
(deci, provenitã dintr-o zonã exclusã nor malitãþii te -
restre) este echivalentã calitativ (dar, pro babil, ºi func -
þional) cu Luna ºi Sfânta Fecioarã (in ter mediar al
naº terii germenului divin; unicã, pe de o parte; dar, prin 
singularizare, se creeazã pre mizele ieºirii din gre gari -
tatea originarã ºi zãmislirea involuntarã, incidentalã, a
zonei divinului-esenþã purã);

b) prin singularizare-separare (bolþi), prea fru -
moasa fatã, provenitã din rude mari împãrãteºti, deter -
minã dublarea imaginii (apare Luceafãrul în colþ - deci, 
într-o zonã de convergenþã-divergenþã, ca o jumãtate
vizibilã a crucii, fãcând presiuni se mantice pentru recu -
perarea celeilalte jumãtãþi) - du blare ºi a sensurilor
spaþial-ontologice: sus-jos, alu necare-pas;

c) de ce apare Luceafãrul (Soarele Negru, în
folclorul românesc1) pentru a dubla imaginea, sin -
gularizatã dintru început, a prea frumoasei fete, pro -
venite din rude mari împãrãteºti (zona luminii
ori gi nare)? Ev i dent, din mo ment ce prea frumoasa
fatã-luna (între stele) ºi-a pãrãsit originea, deci s-a
autodegradat (din esenþialitate, devenind fe no me -
nalitate)  în zona lui azi-mâni (temporalitate is to ricã),
în zona pas (spa þialitate frântã istoric) - e clar cã funcþia
Luceafãrului este de recuperare a fetei- Lunã (pentru cã
esenþialitatea ei originarã nu poate fi pierdutã, aºa cum
nici o esenþã nu se poate pierde: singula ri za rea-se -
parare nu este de cât un ac ci dent, care trebuie repus sub
semnul eternei Armonii or fice); Iubirea celor doi este,
de fapt senti mentul solidaritãþii oculte, originare, întru
Armonie: aici este jocul Spiritului care porneºte drama
cosmicã (este forþa care [se] expulzeazã din zona impa -
si bi litãþii-gregaritãþii, provocând  divorþul  iniþial), apoi
ia seama ºi se autolanseazã în recuperarea Lu mii-Lo -
gos, pe care ºi-a dorit-o, dar nu ºi-o mai doreºte, decât
ca fenomen narcisiac (reîntoarcere în Sinele Impasibil,
Inexprimabil-Gottheit);

d) sub semnul roþii-rotire, an gelic-de monic, Lu -
ceafãrul tenteazã (tutelat-renãscut de entitãþi cos mico-
 di vine, patru la numãr, grupate în perechi yin- yang:
cer-mare, soare-noapte) zadarnic recuperarea; o zã -
dãrnicie relativã, cãci

e) din douã personaje, apar patru, prin re dublare
reciprocã, iar numele celor patru nu mai este ascuns.
Avem de a face cu nume-funcþiuni: Lu ceafãrul devine
Hyperion (hiper = peste, deasupra, în exces, iar eon =
spirit emanat dintr-o inteligenþã divinã; eion-eternitate) 
ºi determinã relevanþa Lo gos Pur (Spirit Pur) = De -
miurgos (plãsmuitorul, gân ditorul ºi fãuritorul de
lumi- proiecte) - iar Cãtãlin determinã onomastica-ecou 
a prea frumoasei fete: Cãtãlina (de la a cãta): sunt
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1 Mihai Coman, Sora Soarelui, Ed. Albatros, Buc., 1983.



cãutãtorii de sine, pentru fixarea alchimicã. Cei doi
reînvie mitul platonician despre fiinþele sferice, an -
drogine-secþionate, îm prãº tiate ºi pierdute de o di vi -
nitate irascibilã ºi ca pricioasã - ºi, apoi, prin miracolul
fun da men tal (Eros), regãsindu-se ºi refãcând sfera-
 sinele divin. Cãtãlin  împle cupele cu vin/ Mesenilor la
masã  ºi provoacã râsul („sã râzi mai bine”), fãureºte
dublul laþ al amorului (îmbrãþiºare-sãrut) ºi pro duce
uitarea ºi re-armonizarea („Vom fi voioºi ºi teferi/ Vei
pierde dorul de pãrinþi/ ªi visul de luceferi”). Este
Cãtã lin-Hephaistos, cel care toarnã zeilor olimpieni
cert ãreþi, în cupe, apa Lethei (uitãrii), re-creând Ar -
monia divinã. Cãtãlin-Cãtãlina sunt cuplul ede nic- di -
vin: ei regreseazã tem po ral, dinspre anonimitatea a doi
tineri singuri, spre anonimitatea originarã, ab solutã, doi 
copii cu plete lungi, bãlaie (sunt Gemenii Solari, feþi cu 
stea în frunte, androginii-esenþã);

f) în cuplul doi tineri singuri (Adam ºi Eva) se
face evidentã contaminarea Ei cu funcþia hy pe rio nicã:
Logosul-expresie (Ea trãieºte criza de iden titate ºi de
reconversiune la esenþa originarã: Eden, rude mari
împãrãteºti etc.) - Spirit. Funcþia hy pe rionicã este aceea 
de a re-uni ocult în nunta astro logico-alchimicã, faþa
impasibilã (Spirit) cu faþa ex presivã (Lo gos):  „O,
lasã- mi capul meu pe sân [n.n.: coasta re-devine emis -
ferã]/ Iubito, sã se culce [n.n.: cap culcat pe sân în -
seamnã, simbolic, uni re-nuntã a emis-sferelor, a culca
marcând trans cen derea],/ Sub raza ochiului senin/ ªi
negrãit de dulce [n.n.: Lo gos-ul, prin regãsirea ple -
naritãþii esen þiale, devine ne-grai, lãsând prioritate
razei- Spirit- Re ve laþie ºi ochiului-sferã]…/ cãci eºti iu -
birea mea den tâi/ ªi visul meu din urmã ”: erosul celor
doi are caracteristici di vine: alfa ºi omega, situare sub
sem nul demoniacului fascinant ºi veºnic, nocturn ºi
hip notic -transcens (resurecþional: prin moartea ini þia -
ticã- cul care);

g) Hyperion ºi-a regãsit esenþa purã ne în jositã:
ca Spirit activ, a recuperat sferele: edenicã (a celor
douã emisfere cãutãtoare, prin regãsirea cãrora Pã -
mântul re-transcende în Eden) ºi demoniacã (Sfe ra
ante-proiectului Eden: e cuplul de forþe, latente la mo -
dul absolut: nemuritor-rece). De fapt, ºi-a re cuperat
Sinele Impasibil, cãci cele douã tipuri de sfere, Sfera
Proiect ºi Sfera Ante-Proiect, sunt con centrice - ºi
astfel,  reîncep-eterna pace  (I-102, Scrisoarea I);

h) mai mult, în ul tima parte, reapare Luna („Rã -
sare luna liniºtit/ ªi tremurând din apã ”), care o înlo -
cuieºte, la modul transcens-divin, pe prea fru moasa
fatã (de fapt 1 - o repetã pe prea frumoasa fatã, în alt
plan, 2 - desparte cercurile coaxiale ale spiralei, în douã 
ranguri suprapuse ºi coaxiale, re ciproc generatoare:
rangul expresiv-Lo gos-Eden ºi rangul non- expre siv-
 spiritualizat-ura nic). În felul acesta, traseul spir i tual-

 hyperionic trebuie sã fie re luat la nesfârºit, pe cãile
iniþiatice ale Lo gos- ului- Mythos (dupã finalul poe -
mului, cuplul Luceafãrul (Soarele Negru)-Luna va de -
clanºa, din nou, Lo gos-ul pentru Mythos:  „A fost
odatã ca-n poveºti,/ A fost ca niciodatã…” ).

Problema pitagoreicã1 devine a tetraktis-ului,
Spirit declanºator de Lo gos, respectiv-Lo gos trãind
rãzboiul neliniºtii autorecuperãrii întru Spirit - ºi totul,
desfãºurat pe cele patru paliere ale divinitãþii celor
cinci numere

|
| |

| | |
| | | |

a) Unu-monada este originea, la care se revine ºi 
de la care porneºte expresia (Lo gos)-lume: ne dife -
renþierea-nondividerea „rude mari împãrãteºti” (si no -
ni mã cu nemuritor ºi rece, cãci rude nu indicã decât
nondiferenþierea, solidaritatea cu Nimicul- Im pa sibi li -
tate Originarã). „Rude mari împãrãteºti” cu prinde, po -
tenþial ºi cinetic, diada (Luceafãr [Soare Negru]-Luna)
- este punctul stabil al creaþiei: în finalul poemului, se
revine la uranicul luminos, Luceafãr (Soare Negru)-
 Lunã, dar nu în regim de cãutare-cale, ci de fixare
alchimicã: nu mai existã nici o tensiune pe axa ce
uneºte steaua neagrã (Soare Negru) cu crângul-Eden
(cerul-eternã pace, în care  toate stelele-au pierit ).
Refuzul cãderii  din tot înaltul  („Dar nu mai cade ca-n
trecut/ În mãri din tot înaltul”) este firesc: nu mai are
unde sã cadã, pentru cã, în esenþã nu mai Existã  mãri  ºi  
înalt  - ci tot înalt (ºi opusul, izotopic se man tic, întru
divin: prã pas tie-genune-noian întins de ape): mare în
mare, înalt în înalt - Spirit în Sine, Impasibil (Rece) ºi
Atot cuprinzãtor-înglobator (Nemuritor). 

A fi stabil (to menein) este, de fapt, calitatea
zonei uranice de a re-deveni sinonimã cu Mythosul
(Logosul-Tãcere);

b) doi-diada (dias) - numitã astfel de la faptul de
a trece dincolo (to diienei) este formatã: 1 - prin des -
prinderea Sinelui de Sine, desprinderea din Mo nada-
 Spirit (rude mari împãrãteºti) a nucleului de gâl cea -
vã-Lo gos, prea frumoasa fatã, care am pren teazã haosul 
(cãci haosul e Sinele desprins de Sine, deci haosul e
starea de voinþã, de la începutul lumii) cu forme- des -
pãrþiri-limitãri: bolþi, fereastrã, colþ, co rãbii- castel,
cer- mare etc. (adicã separare, con vergenþã-divergenþã,
înafarã-înãuntru, mobil-stabil, sus-jos etc.); 2 - prin
formarea cuplului doi tineri singuri (prin care se revine
la starea de Proiect- Eden) s-a resacralizat-resfericizat
ceea ce cãzuse, ca disoluþie, prin multiplicare infinitã a
formelor-Lo gos exprimat; 3- se trece dincolo, adicã se
prefi gureazã zona Noii Creaþii (cuplul hyperionizat doi 
copii cu plete lungi, bãlaie,2 ºi cuplul ura nic, arhe tipal,
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1 Cf. E. Schuré, Marii iniþiaþi, Universitaria, Buc., 1991, p.15:  Teozofia anticã profesatã în In dia, în Egipt ºi în Grecia
constituie o enciclopedie veritabilã, împãrþitã în gen eral în patru categorii: 1- Teogonia sau ºtiinþa principiilor ab so lute,
identicã cu ºtiinþa Numerelor aplicatã la univers sau matematicile sacre; 2- Cosmogonia, realizarea principiilor eterne în
spaþiu ºi timp sau involuþia spiritului în materie; perioadele omenirii; 3- Psihologia; constituþia umanã; evoluþia sufletului
de-a lungul lanþurilor de existenþã;

2 Nu putem fi de acord cu afirmaþia Rosei del Conte, op. cit., p.85  copila în braþele vicleanului bãieþandru: pereche destinatã
sã se perpetueze în timp, într-un joc iluzoriu. Cei doi tineri singuri se retrag din succesiunea logicii umane, din temporalitatea 
istoricã, prin ipostaza miticã  doi copii cu plete lungi bãlaie. Jocul nu este  iluzoriu, ci are efect soteriologic.



Soare-Lunã, comunicã pe axa sacrã, ce uneºte ran -
gurile-cercuri ale spiralei demiurgice: cele douã ran -
guri-cercuri se potenþeazã reciproc, cuplul ad a m ic-
Lo gos exprimat, respectiv cuplul Soare-Lunã, Spi rit
recuperat, genuin, dar se pãstreazã mereu, legãtura cu
starea de Monadã-Temelie;

c) triada (tria), numitã aºa prin analogie cu fap -
tul de a fi de neînvins ºi de neepuizat pânã la capãt
(para to atreirés tis einai kai akatapónetos): De miur -
gos-Spiritul Proiectant (monada rude mari împãrãteºti) 
rãmâne neatins, supraveghind ºi o cro tind, în proiectul
divin, diada; de fapt, Demiurgos ºi Hyperion de con -
fundã funcþional ºi esenþial, cãci (ºi) Hyperion creeazã
premisele cuplului re- ede ni zant (lipsa de cer este tã -
cerea care naºte Lo gos- diadã; de neînvins este triada
2+1, Cãtãlin-Cãtãlina, susþinuþi-hiperionizaþi, în mod
ocult, de Lu cea fã rul- Tãcere-Spirit regãsit); de neînvins 
este Lo gos -ul -diada proiectatã, cãci ea se alimenteazã,
me reu, din nevã zut ºi tãcere (starea  „Cãci unde- ajunge
nu-i hotar/ Nici ochi spre a cunoaºte…”), din veghea
Spi ritului (eterna neliniºte a Liniºtii Eterne, eterna pro -
iectare în Lo gos a Celui Retras din Proiect);

d) adeverirea lui 2 (diada) de cãtre trei (triada) se 
face prin intermediul stabilitãþii nevãzute: cuplul nu
poate fi co-ax ial, deci resacralizat, cu Hyperion, dacã
Hyperion nu ar fi El Însuºi, înafarã de Sinele activ ºi
înãuntrul Sinelui Absolut: Marele ºi Ocultul Pro iec -
tant-Arhitect, Demiurgos. În mod subtil, s-a ajuns la
tetradã (douã cupluri, unul vizibil ºi unul ocult, coa -
xiale): tet ras-aºezarea (hefrás), adicã ceva stabil ºi per -
sis tent (hedraís kai mónimos); pa tru laterul sacru,
spi rala ca patrulater sacru; dinamica spiralei sacre, în
care diadele (se) nasc reciproc: sta bilitatea se obþine,
paradoxal, prin veºnica revenire asupra Genezei;

e) devine, acum, clarã intenþia de a se ajunge la
faptul de a fi cinci (pentas), care se spune de la unu
(hén) ºi tot (pas) - deci, din unitate ºi tetradã: cele douã
diade (El-Ea, din cuplul „doi copii cu plete lungi,
bãlaie” + Soare Negru-Lunã) sunt susþinute, dar ºi
ener ge tizate, dintr-un suflu dinafarã, ne ma nifestat -
este su fletul unitãþii, este pneuma divinã: Monada-
 Demi ur - gos, sinele Suprem, care asigurã co a xialitatea
cosmo gonicã (ºi apocalipticã) a dia delor, a celor douã
cicluri (sfere).

Eminescu clãdeºte o spiralã a veºniciei, în care
Spiritul ºi Lo gos-ul, indiferenþa ºi demiurgia, proiectul
ºi realizarea, se neagã ºi se susþin reciproc. Existã o

permanentã reluare a ciclului sacralizant, care uneºte
Poezia-Lo gos cu Ritualul-Spirit: Luna apare la fiecare
început ºi fi nal de ciclu-sferã re fãcutã. Cele douã com -
ponente depind una de cea laltã: Luceafãrul este con -
substanþial cu fata de îm pãrat ca ºi cu Demiurgos - iar
unul fãrã celãlalt nu pot fi concepuþi (în sens lit eral: nu
pot apãrea con cep tual). Iar fãrã ei, ca diferenþe ºi iden -
titãþi (si multan), sunt de neconceput puritatea, puri -
ficarea, apocatastaza, apocalipsul ºi refacerea Ar moniei.
A ceasta este starea de coaxialitate ºi ener getizare re -
ciprocã a Lo gos-ului (fenomenale) ºi Spi ritului (esen -
þial), în spirala veºnicie. O hierofanie (Soa re Negru- 
Lunã) ºi o hierogamie amânatã pe spi rala veºniciei.

*
*  *

Alchimie, pitagoreism - dar Eminescu este, to -
tuºi, un creºtin es o teric. For mula alchimicã „Christus
verrus luci ferrus/ Luciferus” intrigã, ºi ea. Nicolae
Grigorescu îl picteazã pe Christos, într-o mâ nãstire
(Zamfira) - de douã ori, astfel: pe un pe rete, tot anul
chipul lui Crist este întunecat - iar pe peretele dim -
potrivã, tot anul, chipul lui Christos este luminat. Ori -
cine citeºte finalul poemului eminescian Luceafãrul, se 
va întreba, în urma celor afirmate, mai sus, de noi:
„Bine, bine - o fi cum zici - dar, dacã Luceafãrul este
divinitate împlinitã, de ce nu-ºi dã seama ºi nu re -
cunoaºte divinitatea androginicã a celor douã sfere
re-unificate - ºi vorbeºte, de parcã el însuºi îi socoteºte
pe cei doi - niºte netrebnici, cum chiar au fost, cum ºi
sunt toate jumãtãþile ne-aflate, nerevelate întru Eros-ul
Divin Unificator - «chipuri de lut», în care n-a intrat
Duhul Divin, Adevãrul, ªtiinþa Sacrã a Identitãþii/ 
Identificãrii ?” Da… ªi fi nalul, cu afirmaþia clarã a
demoniei: „Nemuritor ºi rece…”

Totdeauna va rãmâne câte o tainã a Lu cea fãrului 
eminescian, oricâte hermeneutici se vor aplica ºi oricâþi 
hermeneuþi se vor apleca asupra textului. Noi voim
doar a atrage atenþia, pe linia hermeneuticã, pe care am
propus-o dintru început, asupra laturii profund creºtine
a Spiritului emi nes cian. În acest sens, sã ne întoarcem
la pen ul tima parte, în care rep lica (în di a log ori mo -
nolog - puþin intereseazã, acum) a lui Demiurgos este
extrem de interesantã. Practic, ce-i propune De miur -
gos, lui Hyperion, ca echivalente cosmico-di vine ale
Eros- ului? El spune:

a) „Cere-mi cuvântul meu dentâi -/ Sã-þi dau
înþelepciune?” Eros-ul divin este, deci, echivalentul
sophiei, sau a Eunoniei/ Gândirii gnozei valentiniene -
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care, la rândul lor, este echivalentul Lo gos-ului înte -
meietor-demiurgic - Lo gos-ul ioanic; „Sagesse”, din
dreapta Arborelui Sephirothic al Cabaliºtilor;

b) apoi, Demiurgos continuã: „Vrei sã dau glas
acelei guri,/ Ca dup-a ei cântare/ Sã se ia munþii cu
pãduri/ªi insulele-n mare?”. Deci, un al doilea echi -
valent cosmico-divin al Eros-ului divin este For þa Orfi -
cã - la rândul ei, echivalentã, ºi ea, cu Rânduiala-
Ordonarea-Armonizarea Cosmicã, nu mi tã, de Ioan
Evan ghelistul - Lo gos; deja, însã, se strecoarã, insidios, 
semnificaþii paralele sau/ ºi com plementare: Cân tecul-
 Cãlãuzã Cosmicã a cui? - a munþilor ºi a insulelor:
dublã direcþionare - spre uranicul de sus ºi spre
neptunicul de jos; nu era vorba, în primele apariþii ale
Luceafãrului, despre pãrinþi „de sus”, respectiv „de
jos” (ad superos/ ad inferos)? Deci, dacã-i Dumnezeu,
are ambele chi puri/orientãri de esenþã ºi acþiune…
Demonul este creaþia lui Dumnezeu - este cealaltã faþã
a lui Dum nezeu: depinde de unde-l priveºti pe De -
miurgos (ºi, deci, ºi pe Hyperion); ne aºteptãm, în con -
tinuare, la dezvoltãri ciudate (ale semanticii di vine), în
raport cu îngustimea minþii noastre;

c) zice Demiurgos, unind douã entitãþi noe tice,
în aceeaºi strofã: „Vrei poate-n faptã sã arãþi/ Dreptate
ºi tãrie?/ Þi-aº da pãmântul în bucãþi/ Sã-l faci îm -
pãrãþie.” Pe aripa stângã a Arborelui Sephirothic, fi -
gureazã Ri gueur/Jus tice, Faþa Jus ti þiarã a lui
Dumnezeu - echilibratã, pe aripa dreaptã, de Misé -
ricordie/ Mila/Îndurarea Divinã - Chipul Chris tos-ului -
-Dumnezeu. „Pãmântul în bu cãþi”… De ce „în
bu cãþi?” Reordonarea, de tip orfic, a unui „puz zle” cos -
mic? Poate - cãci „bucãþile ar trebui re-instituite ca
împãrãþie -  adicã, probabil, Noua Împãrãþie, cea vestitã 
de Ioan-al- Apo ca lip sei… Noul Ierusalim. Oricum, se
pare cã este anun þatã o transfigurare fundamentalã;

d) „Îþi dau catarg lângã catarg,/ Oºtiri spre a
strãbate/ Pãmântu-n lung ºi marea-n larg,/ Dar moartea
nu se poate…” Însuºi Eminescu pune-n text puncte de
suspensie. Deci, Atenþie!!! Este ceva esen þial, prin care
sensul morþii este, ca ºi în Paradis, neutralizat - readus
la futilitate/absurditate. ªi se anunþã serenissim-ul. Iatã
cã „bucãþile” pãmântului sunt, într-adevãr, re-orga -
nizate, adicã re-se man ti zate cosmico-divin: pe de o
parte, verticale adi þionabile, „catarg lângã catarg” - pe
de altã parte, „pãmântu-n lung ºi marea-n larg” (pã -
mântul devine doar o componentã a unui întreg/ cor -
poralitate su pe rior-divinã: LUNGUL, respectiv
LAR GUL, alcã tuiesc, prin reordonare de tip creºtin,
CRUCEA MÂN TUIRII. Dar, deocamdatã, cea
CULCATÃ - ORIZONTALIZATÃ. ªi atunci, trebuie
re-ac ti vate, într-o sintezã deplinã, catargele mãrii/ lar -
gului (des facerea braþelor divin-mântuitoare!): catar -
gele vor deveni, prin reorientarea spaþial-cosmicã,
VER TI CALA STRÃPUNGERII ÎNAPOI ÎN PA RA -
DIS. Elementul de unire ºi re-organizare semanticã a:
I-orizontalei teluric-neptunice ºi II-verticalei cu ori -
ginea în HALELE SUBACVATICE (rãdãcinile as -
cunse ale lumii, lumea în chipul ei es o teric!) - sunt
„oºtirile”. Ce oºtiri poate da Dumnezeu? Ev i dent, oºti -
rile Sale specifice - oºtirile/forþe luminoase (re-sa cra -

lizatoare) ale celor nouã trepte/ierarhii ce reºti: Sera -
fimii-Spiritele Luminii, Heruvimii- Spi ri tele Ordi nii,
Tronurile-Spiritele Voinþei, Dom niile- Spiritele În þe -
lep ciunii, Puterile-Spiritele Miºcãrii, Stãpânirile- 
Spiritele Formei, Începuturile-Spiritele Personalitãþii,
Arhanghelii-Spiritele Fiilor Focului ºi Îngerii-Spiritele
Fiilor Amurgului1. CRUCEA COSMICÃ, deci, este
vãditã ºi sprijinitã de întreaga splendoare divinã - întru
biruinþa Eros-ului, cu care TOTUL DIVIN este echi -
valent. Dar – cine se CRU CIFICÃ, se aºeazã, efectiv,
în mijlocul CRUCII, pentru martiriul mântuitor de
lume/om?

Ar fi trebuit ca poemul, din punct de vedere
filosofic, sã se termine aici, cãci, teoretic, Moartea a
fost negatã/învinsã. Dar Ortodoxia, întru care ºi-a cres -
cut Spiritul - Poetul Românilor - nu acceptã doar teoria
- ci trãirea efectivã. Deci, CRUCEA- SA CRI FI CIU -
LUI trebuia transfiguratã în trãire efectivã - chiar cu
riscul (sau, mai ales, pentru cel mai edi ficator dintre
riscurile divinitãþii) asemãnãrii cu CHI PUL UMAN -
acel tragic ºi suprem omenesc, dezvãluitor al poste -
rioritãþii di vine: „Eli, Eli, lama sabachtani?”). Deci,
tãcere! Pe CRUCEA AUTO SACRIFICIALÃ se aºa -
zã, de bunãvoie - El!

Deci, pentru a acþiona corect ºi in te gral sote -
riologic, Lu ci fer trebuie sã fie, alchimic ºi creºti neºte -
Christos!!! Adicã, sacrificându-se TOTAL pe sine, sã
elibereze Lumea întru re-sfinþire - întru Chipul
Eros-ului Paradisiac - ANDROGINUL. În pãrþile in -
cipiente ale procesului dezvãluirii eului luciferico- hy -
perionic, sacrificiul era, ºi el, formã schiþatã, incipientã: 
aruncarea în cercul-rotire - ca primã jertfã pentru Eros- 
agapé - temelia fiinþei crist ice atemporale; cãci se cau -
tã, prin aruncare, CEN TRUL CERCULUI, spre Re -
surecþia pe Axa-Arbore cos mic.

Deci, ce se va întâmpla, NECESAR, în fi nal? Se 
aruncã, efectiv, pe sine - în Moartea-ca-Orbire: vi -
ziunea CHIPULUI-DE-LUT ºi a aberantului „cerc
strâmt” (doar oricare cerc are, teoretic, 360 de grade -
da, dar cercul lumii-lume e altceva, ÎN TRÃIRE E -
FEC TIVÃ, decât CERCUL LUMII DIVINE…),
pentru a oferi, spre Resurecþie, ANDROGINUL
SFÂNT . Adicã, ipostaza imediat ulterioarã celei nu -
mite „doi copii cu plete lungi, bãlaie”). Pe CRU CEA
celor patru personaje cosmice, din poemul Luceafãrul,
pentru a salva TREIMEA LUMINII (De mi urgos-
 Dum nezeul Dezvãluirii Creaþiei, El ºi Ea, cele douã
emisfere androginice - componenþii Andro ginu lui) -
Hyperion se oferã Întu ne ri cu lui- Rãcelii de fapt,
LUMINA MISTICÃ/SOARELE NEGRU, al mitului
ºi al alchimiºtilor), devenind MEDIU ONTOLOGIC
CONTRASTIV(fond întu necat, pe care se poate vedea
clar LUMINA VIC TORIEI TREIMII SFINTE) -
pentru evidenþierea ontologicã ºi funcþionalã efectivã -
a SFINTEI TREIMI A LUMINII - FOC ALB: De -
miurgos + cele douã Emisfere Androginice (foºtii
Cãtaþi- Cãutaþi, întru reciprocitate, Cãtãlin-Cãtãlina -
acum: „doi tineri singuri”, regresaþi sa cral la „doi copii
cu plete lungi, bãlaie”… - spre a se împlini desãvârºit
în Paradisul Androginic).
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1 A se vedea ierarhiile cereºti atât la Dionisie Pseudo-Areopagitul, cât ºi la antroposoful Rudolf Steiner.



Sfericitatea eternã a geniului, 
Eminescu…

 Magdalena ALBU

Rotunditatea intelectualã a unei naþii, spaþiile
ei de circulaþie valoricã intrinsecã se regãsesc zã -
bovinde la tent ºi pre des ti nate, parcã, în „sâmburul”
viu ºi fascinant al „coexistentei contrariilor” omului
uni ver sal – Geniul. Paºii-definiþie ai noþiunii, oricâþi 
ai numãra în ºirul vremilor, se ating ca o curgere linã
în geometria lor fixatã, proiectând cu o spec ta cu -
lozitate rar întâlnitã dansul ziditor al expresiei înalte, 
desãvârºite, ce fluidizeazã unic ºi ma jor eter nal ºi
absolutul din adevãrul oricãrei fi nite, precum va fi
zis-o cel care, constrâns a se muta în Caesareea
Palestinei în anul 231, închise ochii la puþin timp
dupã prigoana anticreºtinã a împãratului Decius, în
timpul cãruia fusese încarcerat, exegetul creºtin tim -
puriu, Origene.

Cum cerul îºi toarnã zilele ºi nopþile în albiile
pietruite ale apelor sau cum astrele îºi lipesc lu -
minile de colþurile singuratice ale stâncilor, cu e -
senþe peste vibraþii ºi cu adânciri de sunete peste
monotonii grave ºi-a umplut rosturile fiinþãrii sale
pãmânteºti una dintre perfectele întretãieri de ra -
þiune ºi de sen ti ment ale spaþialitãþii româneºti ºi
uni ver sal, „manieristul” ro man tic to tal, ca ºi Goe -
the, Eminescu. 

Sentimentul degajat al operei în sine implicã
un teritoriu prestabilit de universalii de ter mi nate,
niºte universalii care, dacã am putea considera aºa,
se adaugã unul altuia ºi se leagã atât de strâns, de
intim, încât se naºte impresia de poziþionare a
citi torului pe circumferinþa bine definitã a sen sibi -
litãþilor profunde, a sensurilor ºi a trãirilor purifica -
toare, aflate laolaltã într-o stare de pendulare ar -
monioasã între punctul paradisiacului oniric ºi cel
ontic, al neliniºtilor, al nimicniciei ºi al rãzvrãtirilor
sociale sau pasionale de tot felul, încheindu-se totul,
ca într-o temã, parcã, „spe cialã ºi spe cificã”, cu
momentul psihologic fi nal: detaºarea ev i dentã a
crea torului, a omului faþã de realitatea fizicã ime -
diatã, dar o realitate deloc oarecare, ci una mustind a
falsitate ºi a relaþii de ordine haotice, pigmentate cu
frânturi spelbe de logicã sterilã ºi deformatã ºi ames -
tecate cu fardurile triviale ale intenþiilor omeneºti
mãrginite ºi oculte. 

Optica fun da men talã a întregii opere emi nes -
ciene este de o structurã arhitecturalã a sophicului ºi
a poeticului aparte. Ni se aºeazã aici o deplinã dez -
velire a sufletului lui Eminescu, el rãmânând, pânã
la urma, departe, în spatele unui timp adimensional,
de unde trebuie sã îl percepi mai mult decât ca pe o
lume, trebuie sã îl simþi aidoma unui spaþiu închis, în 

care irizaþiile culturii româneºti ºi universale  se
regãsesc fibrã cu fibrã, punctiform, cu pulsaþii rit -
mice ºi am ple, ce stilizeazã ºi impun, fiindcã, pre -
cum se adânceºte în auz somnul copacilor din se -
minþe, aºa ºi conºtiinþa Poetului se desfãºoarã pe
sine în unicul sau templu existenþial, care este Cu -
vântul. De fapt, conºtiinþa se supune conºtiinþei; ea
nu are nici în faþã, nici în spate un alt rang de
raportare, ci se identificã per ma nent cu sine însãºi ºi
cu nimic altceva, ex act ca în jocul adevãrat al iubirii
de tip absolut, unde cei doi îndrãgostiþi se suprapun
ºi se confundã unul cu celalalt, nedând voie niciunui
intrus sã ameninþe echilibrul afectiv dãruit de divinitate.

Precizam în titlu despre sfericitatea eter nal a
geniului. Într-adevãr, orice zona sau seg ment am
alege din scriitura creatorului, vom întâlni peste tot o 
suma infinit majoratã prin alte ºi alte conotaþii in ter -
pre ta tive, ce se vor adãugitoare întregului ar tis tic,
definind un spor de substanþã asupra ideii fun da -
mentale înrãdãcinate universalitãþii de cãtre POET.
Un exemplu de-acum bine conturat de spe cial ist,
timpul la Eminescu, poate fi îmbunãtãþit prin câteva
caracteristici suplimentare. Este bine cunoscutã în
acest sens demonstraþia Rosei del Conte privind
ambivalenþa timpului psihologic. Totuºi, se impune
sã adãugãm ilustrei teze  a distinsei ex e gete o com -
pletare de continuitate, anume aceea cã la Eminescu
întâlnim o trivalenþã tem po ral, bazatã pe relaþia de
incluziune remarcabilã, scoborâtã de undeva din
inte rogaþiile pe care þi le trezesc imnurile vedice,
mai pre cis cartea X din Rig Veda sau Imnul Creaþiei: 
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„De la ce a venit acest univers, fie el creat sau
necreat, o ºtie doar Acela care vegheazã asupra lui ºi
n-o ltie poate nici el?”. În afarã de timpul con -
tingentului relativ cu cele douã faþete ale sale –
timpul ca realitate foarte realã, cum a definit no -
þiunea Im man uel Kant, care se lasã parcurs de fiinþe,
ºi timpul in te rior, cel distructiv, ce erodeazã fãptura
în întregul ei ºi îi anunþa di a bolic moartea, acest din
urmã timp fiind definit de cãtre Eminescu drept
„viermele vremilor roade-n noi”, în afarã de timpul
sferic al vremurilor care „stau”, „vremuiesc”: „Na -
tura n-are ieri ºi azi”, ea îºi miºcã cir cu lar astrele, ce
pleacã dintr-un punct spre a ajunge într-un acelaºi
punct, de fapt, cicleazã etern cãtre o devenire care nu 
ex istã – ºi e aceastã ciclitate, ne întrebãm, arta Zi -
ditorului sau blestemul Sãu?! -, lãsând la o parte,
deci, aste douã timpuri destinate materiei ºi ima -
teriei la un loc – cãci, dupã cum bine zice Aristotel:
„Care e substanþa imaterialã în univers? Materia e
rãspunsul.” -, ex istã o altã unitate de timp, complet
atemporalã în esenþa sa, ºi anume, Timpul de din -
colo de timp, care le in clude peremptoriu pe cele -
lalte sau, mai corect, care le genereazã, le dez -
ghioacã din fiinþa sa absolutã. 

Timpul-netimp este „prins” cu riscuri enor -
me, riscul cãderii proprii, oniric vorbind, ºi e limitat
în durata de înseºi limitele personale ale individului,
poetul în speþã, pentru cã raþiunea în urma cãreia se
pro duce cãderea dureroasã a omului este aceea cã
absolutul Demiurg se automisterizeazã, se pro te -
jeazã, îndepãrtând, astfel, printr-o puternicã forþã de
repulsie orice limitat con tin gent care doreºte sã de -
þinã cunoaºterea ºi iubirea ab so lute, gen u ine (vezi
Sãrmanul Dionis). Cãderea din Netimp în Timpul
contingentului trebuie vãzutã ca o stare de în toar -
cere a individului cãtre condiþia sa anterioarã „ur -
cuºului”, spe cificã. 

Sentimentul apartenenþei la timpul fiecãruia,
deºi Dumnezeu e-n toate ºi, deci, în fiecare e o
pãrticicã de Netimp, e strict. Putem observa, în con -
textul dat, ca exclusivitatea Absolutului nu ne apar -
þine nouã, limitatului con tin gent în care se spulberã
ºi timpul greu ºi, de multe ori, sumbru al istoriei, ci,
ea sãlãºluieºte undeva, în esenþa spe cificã a unicului
Cre ator suprem, Dumnezeu. Aspiraþia Poetului cãtre 
Timpul to tal, Netimpul, ºi încercarea de trecere oni -
ric prin dogma sa – izvorul existenþei tuturora –
dovedesc faptul cã i „s-a îngãduit” acestuia aºa ceva, 
de a parcurge, oarecum, sensul dorinþei sale devenite 
obsesie, dezvoltând-o po etic întocmai ca pe o
con cluzie dezgolitã to tal în miezul imaginii ei.
Indivi dualismul tem po ral eminescian este un in di -
vid u al ism ce depãºeºte zãgazurile telurice ºi intrã în
hiperspaþiul fãrã limite al dumnezeirii, acolo unde
poþi privi din acelaºi punct înainte, înapoi ºi în
prezent, totdeodatã, fãrã a mai fi nevoit sã suporþi
apãsarea referenþialului spaþio-tem po ral lumesc
agresiv ºi limitat, ca singur vec tor de raportare a

materiei ºi a spiritului, îngemãnate amândouã în
stricteþea uluitoare a ordinii prestabilite ºi vãzute
drept niºte sim ple treceri de la o stare la alta la nivel
de detaliu infinitezimal ºi, în acelaºi timp, ca sumã
de astfel de treceri succesive la nivel de macro -
dimensiune sistemicã. 

La EMINESCU, arta ideii ºi a cuvântului,
topite ambele cu vlaga geniului uni ver sal, fac din el
POETUL CIRCULAR al literaturii noastre, iar
genialitãþii sale îi con ferã o eternitate sprijinitã pe
sfericitatea sa cantabilã. Creatorul de valori EMI -
NESCU întotdeauna a vrut altceva, a dorit sa spargã
frontierele mentale interregnuri, interspaþii, i nter -
lumi ºi sã stea alezat deasupra acestora în corabia
unui Univers, care se desparte de toate ipotezele
iluzorii ale umanului ºi îºi lasã, ca un închis deschis,
legile sale la îndemâna oricãrui estet supus ºi smerit
al unei admirabile Lim bi Româneºti copleºitor de
profunde.

Gândirea eminescianã, fie cã pleacã de la în -
nobilatele zone ale literaturii la cele ale nu mai puþin
interesantei filosofii, panoramate, din lipsa de timp
fizic, nesistemic ori la cele ale traseelor istorice,
politice, economice, ºtiinþifice etc., gândirea emi -
nescianã, deci, nu e una a abstractizãrilor ºi a for -
melor apriorico-nesemnificative, pentru cã ea se în -
cheagã parte cu parte ºi se rânduieºte crescãtor cãtre
fiinþarea eternizabilã în universul literaturii vremilor 
ºi a lumilor, propunând altceva, o operã ca un
organism viu, vast ºi polisemantic, din care sã se
înfrupte cu o no bleþe desãvârºitã gen eraþiile viitoare
de români. 

Nu poþi vorbi despre EMINESCU la un anu -
mit timp al gramaticii române. ªi asta, deoarece
marii scriitori ies din timp. Nu ºi-l conþin. Când
actele de culturã îmbracã puritatea sensului ºi a
exprimãrii lor într-o dimensiune ver ti cal infinit sui -
toare, atunci se întâmplã cum cã spaþiul ºi timpul
unei naþii se dilatã progresiv pânã la limita su pe -
rioarã, nãscându-se acea stare de mit inclus unei
atemporalitãþi spe cifice, iar geniul doboarã orice ur -
mã de mizerie patologicã declaratã între zãgazurile
perfecte ale unei lim bi scrijelite dureros de ab ject de
cãtre torþionarii scãlãmbãiaºi ºi bolavi, martori ab -
senþi ºi înguºti ai desfrâului din Infernul  propriei lor
treceri lumeºti. 

„Ca o stea fixã, op era eminesciana lumi nea zã
acum întregul cer al naþiei dându-i glorioasele ei
raze, arãtând participarea ei la algoritmurile ge niilor
universale”, scria, cu ani în urmã, unul dintre pilonii
fundamentali ai eminescologiei româneºti, extra or -
di narul OM ºi caracter, care a semnat o pa ginã
antologicã în critica literarã autohtonã, cea care a
fost acad. prof. Zoe Dumitrescu-Buºulenga, marea
Doamnã a literelor ºi a rugãciunii sufletului omenesc. 

EMINESCU – un spaþiu de iubiri peste un
spaþiu de vieþi, cu toatã lu mina unei tinereþi eterne ºi
prea nedrepte… 
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Cea mai frumoasã poveste de iubire 
a literaturii române

Elena BUICÃ
To ronto, Can ada

Dacã vrei sã scrii despre Ve ron ica
Micle, sã îi citeºti poeziile sau cores -
pondenþa, sã þi-o imaginezi vãzând-o

cu ochii minþii, nu poþi s-o faci decât luând-o îm -
preunã cu Mihai Eminescu, cãci dragostea ce i-a
legat a creat ºi cele mai frumoase poezii de dragoste
ale limbii noastre ºi cea mai frumoasã poveste de
iubire a literaturii române. Gândind la frumoasa lor
poveste de dragoste, cred cã puþine sunt femeile care 
sã nu fi visat sã fie iubite ca Ve ron ica, ºi puþini
bãrbaþii care sã nu fi visat sã întâlneascã iubirea
întruchipatã într-o femeie asemenea ei. 

Iubirea dintre acest „înger blond”, Ve ron ica ºi 
Eminescu a fost mare, adâncã, a învins totul ºi a
reuºit sã existe dincolo de rãutãþile unor oameni care 
îi voiau despãrþiþi. Iubirea tuturor a fost eclipsatã de
acea mare iubire a unui „chip de înger drãgãlaº”.
Eminescu, poetul-om, a fost fascinat de frumuseþea
femininã a Veronicãi. Au fost ºi câteva „focuri de
paie” stârnite de Cle o pa tra Lecca-Poenaru sau de
Mite Kremnitz, dar chipul Veronicãi le-a ºters repe -
de urma. Fata ei, Vir ginia Gruber scria: „Mama a
fost plinã de viaþã, plinã de farmec, frumoasã, doam -
nã per fectã ºi avea o voce su perbã. În societatea
aleasã pe care o vizita, din cauza acestor calitãþi
superioare, fãcea umbrã întotdeauna în jurul celor -
lalte femei”.

Nemuritoarea muzã eminescianã s-a nãscut în 
Nãsãudul ardelean în ziua de 22 aprilie 1850, în
acelaºi an în care la Ipoteºti s-a nãscut „Luceafãrul
poeziei româneºti”, Mihai Eminescu. Tatãl Vero -
nicãi, Ilie Câmpeanu, a fost un erou al luptelor
conduse de Avram Iancu ºi a murit în urma rãnilor
cãpãtate în luptã. Mama, Ana, rãmasã vãduvã, s-a
mutat cu cei doi copii la Tg. Neamþ, apoi la Ro man
ºi, în sfârºit, la Iaºi. Ve ron ica a primit la naºtere
numele mamei ei, Ana, dar ea ºi-a schimbat numele
în cursul primar ºi astfel a devenit Ve ron ica. A fost
un copil crescut în rãsfãþul dragostei de mamã, deºi
au trãit înfruntând multe nevoi materiale. Ea a urmat
ºcoala primarã ºi cursurile gimnaziale la Iaºi, la
ªcoala Cen tralã, unde a fost bursierã. A fost o elevã
excepþionalã, dând dovadã de o inteligenþã deo se -
bitã. A terminat ºcoala în 1863 ºi pe certificatul ei de 
absolvire este trecut calificativul „em i nentã”. La
examenul fi nal a asistat rectorul Universitãþii din
Iaºi, profesorul universitar ªtefan Micle, ardelean
de origine. El a fost vrãjit de frumuseþea, inocenþa ºi
inteligenþa ei ºi, deºi era mai în vârstã cu 30 de ani, a

cerut-o în cãsãtorie. La insistenþele mamei sale,
peste un an, frumoasa ºi tânãra Ve ron ica, devine
respectabila doamnã Micle, la numai 14 ani.

În tinereþea mea, am vãzut-o pe Ve ron ica cu
ochii minþii, în ziua cununiei, timp de patru ani,
aproape zi de zi, de câte ori intram sau ieºeam pe
poarta ºcolii ca profesoarã, ori când îmi aruncam
privirile pe fereastrã. În faþa ºcolii, pe acea strãduþã
foarte strâmtã. În centrul oraºului Cluj, se aflã bise -
ricuþa „Bob” pe al cãrui gard din zid gros ºi purtând
pa tina vremii, era o plãcuþã comemorativã. Pe ea sta
scris cã la aceastã bisericã, Ve ron ica ºi ªtefan Micle
au fost cununaþi de preotul Ioan Pamfil, în data de 7
au gust 1864. ªi de câte ori nu m-a purtat gândul pe
firul vieþii acestei femei cu un destin atât de deo -
sebit, la tulburãtoarea, fascinanta ºi scurta ei viaþã!

A fost o soþie bunã ºi o mamã iubitoare. Pe
soþul ei nu l-a iubit, dar nici nu l-a urât sau detestat,
ci l-a respectat ºi l-a preþuit ca om ºi ca intelectual.
Fiicelor ei, Valeria ºi Vir ginia, le-a dat o educaþie
aleasã ºi le-a crescut cu dragoste, aºa cum fusese
crescutã ºi ea de mama ei. Valeria a fost solistã de
operã ºi i se spunea „Privighetoarea Iaºului”, iar Vir -
ginia a studiat ºtiinþele. Amândouã au scris poezii.

Ve ron ica dispreþuia distracþiile uºoare ºi festi -
vitãþile, pe care le ocolea, cu toatã poziþia so cialã
înaltã pe care o avea. Urmând sugestia lui Maiorescu 
cã Ve ron ica ar fi nãscutã pentru a zãpãci destinele
marilor bãrbaþi, diferiþi istorici literari, biografi ºi
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publiciºti, în cursa pentru spectaculos, au creat Ve -
ro nicãi Micle efigia unei femei uºuratice, nesta -
tornice ºi indiferentã la sentimentele înalte ale poe -
tului. Realitatea a fost tocmai invers, dar cliºeul
impus de o societate nedreaptã, grãbitã ºi su per fi -
cialã este greu de înlãturat cu toate dovezile in -
contestabile. Muza lui Eminescu nu a fost o femeie
uºoarã, nu era dornicã de petreceri. Ea ºi-a jertfit
toatã tinereþea familiei ºi s-a preocupat atent de
educaþia fiicelor ei. A fãcut parte din societãþi de
caritate, iar în timpul rãzboiului de independenþã, a
fost sorã de caritate voluntarã. 

Dragostea dintre ea ºi Eminescu a fost castã
pânã la moartea lui ªtefan Micle (1879). Abia dupã
moartea acestuia, dupã 7 ani de când s-au cunoscut,
Eminescu i se adreseazã pe nume într-o scrisoare.
Când i s-a permis, pe Eminescu l-a îngrijit cu multã
devoþiune ºi a participat la suferinþa lui cu toatã
fiinþa ei. Pe Eminul ei, cum îi plãcea sã îl alinte, l-a
iubit cu o dragoste profundã. Oricâtã rãutate ar nutri
cineva, nu se poate sã nu se lase cuprins de tonul ars
de iubire care se desprinde din scrisorile ei ºi din
poeziile pe care i le-a dedicat lui Eminescu, ºi în
marea majoritate, îi sunt ded i cate lui. Poeziile ei
sunt un adevãrat jurnal de iubire, trecând prin toatã
gama de sentimente. Dragostea ei a fost atât de mare, 
încât l-a urmat pe Eminescu ºi dincolo de pragul
pãmântesc. A lãsat în urma ei douã fete, pentru a-ºi
împlini destinul de iubitã, sãvârºind „nunta în cer”,
infinit mai durabilã decât cãsãtoria cu acte.

Pe Eminescu l-a cunoscut în martie 1872, la
Viena, unde se afla pentru un tratament. Îl cunoºtea
doar dupã nume, numai dupã câteva poezii pu bli -
cate. Tânãra Ve ron ica, cu toate cã era cãsãtoritã,
avea doua fetiþe, îºi respecta soþul, simþea cã îi lip -
seºte o atmosferã veselã ºi o iubire idealã învãluitã
în mis ter. Ea trãieºte acum primii fiori ai dragostei ºi
se com portã ca orice fatã la vârsta ei. „Galopul
biografiilor - cum zice Tia ªerbãnescu - nu modificã
vârstele organismului oricât le-ar brusca”. Legile
firii nu þin cont de convenienþele sociale. Ve ron ica
se afla la prima ei iubire aproape adolescentinã, ºi ca
orice ad o les cent sau tânãr, ascultã aceastã chemare,
dincolo de orice raþiune. Cu un tact deosebit, ea va
ºti totuºi, ca în acelaºi timp sã îºi respecte soþul ºi fa -
milia, dar ºi sã dea frâu liber unei iubiri romantice.
Pânã la moartea soþului ei, iubirea lor a fost purã ºi
neîntinatã. 

Între ea ºi Eminescu s-a nãscut o frumoasã
idilã la Viena, care peste timp se va transforma în
iubire profundã ºi va con tinua apoi cu mici între -
ruperi pânã la moarte, ºi chiar dincolo de graniþile
vieþii, cãci, cine ºtie dacã nu se continuã frumoasa
lor iubire în alte zãri, într-o altã dimensiune, dincolo
de coloana infinitului, dincolo de rãutãþile celor care 
le-au stat împotrivã. Vir ginia, fiica Veronicãi, scria
despre mama ei: „l-a iubit pe Eminescu cu o iubire
nemãrginitã. Împrejurãrile ºi oamenii au fãcut ca ei
sã nu fie uniþi niciodatã. Ve ron ica a refuzat cererea
în cãsãtorie a mai multor pretendenþi, pre ferând sã

rãmânã „muza unui geniu, decât soþia unui prinþ”,
aºa cum a afirmat ea. 

Pe Ve ron ica a atras-o nu glo ria, ci talentul pe
care l-a in tuit cu o mare precizie, egalã cu cea a lui
Maiorescu. Cu toate cã Eminescu publicase doar
câteva poezii, intuiþia perfectã a Veronicãi a fãcut-o
sã înþeleagã din capul locului ce valoare au. Ea l-a
numit pe Eminescu poetul-geniu, înaintea altora,
cam în acelaºi timp cu Maiorescu, dar cu mai multã
fervoare. Chiar numai pentru intuiþia ei fãrã greº, ar
trebui sã îi recunoaºtem inteligenþa ºi calitatea gus -
tului ar tis tic. Eminescu, îndrãgostindu-se de fru -
moasa, spirituala, cultivata Ve ron ica, cea plinã de
mis ter ºi poezie, ro man ticã ºi provocatoare, îºi va
întrerupe studiile ºi se va întoarce la Iaºi ca sã fie
aproape de „dulcea minune”, „îngerul blond”. El îi
dedicã poezii eminente, iar ea îi dedicã del i cate
versuri. O vizita în salonul ei de poezie sau se întâl -
neau sub teiul de la Copou. Când nu se puteau
întâlni, comunicau prin scrisori. ªtefan Micle era
îngãduitor cu aceastã situaþie, având încredere în
soþia lui, accepta ca Ve ron ica sã fie muza unui poet
de geniu, aºa cum Laura a fost pentru Petrarca. Ve -
ron ica ºi-a înþeles din capul locului menirea. ªi-a
asumat acest destin ºi apoi l-a desãvârºit în chipul
cel mai fericit posibil. Câte femei ar fi fãcut asta?

Eminescu ºi-a dat seama chiar de la început cã
Ve ron ica întruchipeazã idealul feminin pe care l-a
visat. El îi scria: „Adormind asearã cu gândul la tine
ºi deºteptându-mã dimineaþa tot cu el, aº putea sã îþi
scriu toatã ziua fãrã sã obosesc, dacã cititul nu te-ar
obosi pe tine. Nu ºtiu de ce, orice lucru, chiar ºi
acelea care nu au a face deloc cu tine, îmi aduc
aminte de tine. Ce ai tu de împãrþit cu teii, cu florile
ºi frunzele de tei? Poate unde eºti aºa de dulce, ca
mirosul frunzelor acestora. ªi dacã se întâmplã pe
tine sã te vãz,/ Desigur cã la noapte un tei am sã
visez./ ªi dacã se întâmplã sã întâlnesc un tei,/ De -
sigur toatã noaptea visez la ochii tãi”.

Ve ron ica îi rãspundea: „Îmbãtatã de florile
teiului, de vorbele ademenitoare ºi dulci, de tot ce ne 
înconjoarã, acolo pe bancã la Copou, mã credeam
lângã tine cea mai fericitã femeie”. Eminescu o
iubea cu patos, cu putere ºi cu sinceritate. „Mi-e dor
de tine, moþule ce eºti, femeie gentilã ºi dulce, inte -
ligentã ºi radioasã, frumuseþea frumuseþilor ºi floa -
rea florilor”.

 Eminescu se adresa iubitei cu apelative ca:
„Scumpa mea amicã, Dulcea mea doamnã, Mãi în -
ge raºule, Dulce ºi dragã Cuþa, Draga mea copilã,
Stimabilã doamnã ºi respectatã mea amicã, Doam na
mea, Dulcea mea Veronicã, Draga, dulcea ºi în -
gereasca mea Cuþã, Momoþi dragã, Draga mea Vero -
nicuþa, Draga mea Nicuþa, Mãi Momoþelule, Dragã
ºi mititica mea Moþi, Fetiþule dragã, Dragul meu
bobocel moþat, Mãi ramurã de liliac”. Ve ron ica îi
rãspundea: „Miþule iubit ºi al meu scump ºi drã galaº, 
Miþule, Bãiet iubit ºi drãgalaº, Eminul meu, Eminescul 
meu iubit, Scumpul meu Eminescu”.

Când ªtefan Micle s-a stins din viaþã, a lãsat-o 
pe Ve ron ica ºi pe cele douã fetiþe fãrã sprijin ma te -
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rial. Ve ron ica i-a scris lui Eminescu: „Toþi duºmanii
or sã se bucure de moartea lui Micle, crezând cã
aceastã bucurie se re flectã ºi în sufletul meu. Dar nu. 
Sentimentul care mã cãlãuzeºte în acest mo ment
este cu totul altul”.

Prima persoanã care a aflat despre marea lor
dragoste, a fost confidentul lui Eminescu, Titu Ma -
iorescu. La început nu s-a opus. A considerat cã
fiecare poet trebuie sã aibã muza lui. Mai târziu,
când Eminescu ºi-a mãrturisit intenþia de a se cãsã -
tori cu Ve ron ica, Maiorescu s-a folosit de autoritatea 
lui opunându-se cãsãtoriei. Se temea cã aceastã îm -
plinire îi va aduce fericirea supremã ºi atunci nu ar
mai fi avut motiv „sã plângã aºa frumos”. Din dra -
gostea lui pentru Ve ron ica se „nãºteau” poezii ge -
niale pe care poetul le dedica muzei sale.

Într-o scrisoare din 1882, Eminescu îi scria:
„Tu ai fost ºi eºti viaþa mea, cu tine s-a început ºi s-a
încheiat ºi dacã nu trãiesc pentru a gândi mãcar la
tine, nu am la ce trãi”. „Nu voi iubi niciodatã altã
femeie ºi tu rãmâi în mintea mea ºi în sufletul meu
ceea ce ai fost totdeauna: visul de aur al vieþii mele,
singura mea aspiraþie, ºi viaþa cu tine, singura mea
speranþã”. Eminescu o prezenta pe stradã amicilor
lui drept logodnica sa.

Cercul „Junimea” s-a opus ostentativ. Maio -
rescu afirma cã „nu meritã aceastã cinste”, deoa rece
ar fi o „uºuraticã”. Pe deasupra este „o femeie fãrã
avere”. Probabil Maiorescu nu i-a putut ierta
Veronicãi faptul cã la 14 ani, depusese mãrturie
împotriva lui într-un proces de moralitate. Eminescu 
ºi Ve ron ica nu s-au cãsãtorit, deºi erau legaþi printr-o
puternicã dragoste ºi o sumã de afinitãþi. Neîm -
plinirea cãsãtoriei a adus dupã sine o mare tragedie.
Moartea i-a rãpit prematur.

Ve ron ica i-a închinat ºi ea frumoase ºi del i -
cate versuri adunate în volumul „Poezii” în 1887.
Eminescu era încântat de acest volum. „Cartea ei e
veºnic nouã pentru mine. Ce frumoase versuri întâl -
neºti în cãrticica asta”. Chiar dacã aceste poezii îi
erau ded i cate, Eminescu nu era omul care sã fãcã
concesii pe aceastã linie, el era sincer în aceste
aprecieri. Cele mai valoroase poezii oglindesc dra -
gostea ei, ca un adevãrat jurnal po etic de dragoste,
cuprinzând toatã gama de sentimente: bucurii, su -
pãrãri, momente pasionale, revolte, temeri, mãr turi -
siri, împãcãri. Versurile ei parcã stabilesc o com -
plicitate cu cititorii. Au valoarea sinceritãþii ºi a unei 
graþii de necontestat: „De câte ori am tresãrit/ La
fiece miºcare,/ Crezând cã poate vei veni/ O, dulce
alinare.// De câte ori am plâns/ Vãzând cã noaptea
vine/ ªi lampa singurã s-a stins,/ Iubite, fãrã tine//”
(Lampa).

Dacã nu ar fi avut decât meritul de a fi muza
lui Eminescu, Ve ron ica ar trebui veºnic veneratã.
Dar ea a fost mai mult decât atât, a fost un om
minunat ºi o scriitoare cu mijloace de expresie del i -
cate. Ve ron ica este una dintre primele poete din
literatura românã. Tu dor Vianu remarca cu o biº nu -
itu-i dis cernãmânt: „Ve ron ica Micle este primul
poet eminescian, primul discipol al marelui poet, cu

versuri stilizate ºi tipizate în facturã po eticã a epo cii, 
cu nimic mai prejos de cele ale tuturor poeþilor care
creaserã în aceeaºi vreme nivelul liric gen eral”. N.
Iorga a comparat-o cu „o eroinã an ticã”, iar Duiliu
Zamfirescu o considera „poeta unui cult”.

Volumul ce cuprinde corespondenþa dintre
M. Eminescu si Ve ron ica Micle ºi poartã titlul Dul -
cea mea doamnã/ Eminul meu iubit, cuprinde nu -
meroase scrisori pânã acum necunoscute. Volumul
acesta prezintã o spectaculoasã redimensionare a
figurii Veronicãi Micle. Ni se dezvãluie o femeie
superioarã, inteligentã, cultivatã, care l-a iubit ºi
înþeles pe Eminescu.

Referindu-se la puternica personalitate a Ve -
ro nicãi Micle, George Munteanu spune: „Ve ron ica
dispune de in fi nite resurse proprii sexului ei pentru
a-l þine în neîntreruptã uimire ºi în pornirea de a o
adora. Are directitate de caracter, fire deschisã, fer -
mecãtor comunicativã, menitã sã surprindã agre -
abil- tiranic prin toate man i festãrile ei. Atâtea cu -
vinte ºi moduri întregi de exprimare, care în gura
altei femei ar fi sunat triv ial, la Ve ron ica se salveazã
prin spontaneitate, firesc, autenticitate a trãirii. Este
o copleºitoare feminitate prototipicã în scrisul ºi în
felul ei de a fi, este acel «feminin», atât de admirat,
de cântat ºi uneori blestemat de cãtre bãr baþi. Ve ron -
ica era deplin conºtientã de toate acestea”.

Putea oare Eminescu sã nu ob serve aceste
valori fem i nine? Care altã femeie i-ar fi oferit mai
mult ºi în aºa fel ca sã nu stârneascã ironiile unui ºir
nesfârºit de critici? Cum trebuia sã arate acea fe -
meie? Ve ron ica a fost prima ºi singura femeie care
l-a iubit pe Eminescu.

Faþã de o fire atât de expansivã, temeinic
ancoratã în concret, ripostând cu mãsuri adecvate la
nedreptãþi, jigniri, bârfe, Eminescu se simþea osci -
latoriu, la polul celãlalt. „Neavând curajul vieþii,
neavând o razã de senin în suflet, am îndrãznit cu
toate astea a te iubi, am pus dorinþa de a fi a mea
peste orice consideraþii ºi peste orice cuvinte de
cruþare aº fi vrut”. Firea tonicã a Veronicãi era
binefãcãtoare pentru Eminescu. „Eminescu al meu,
singurul ºi unicul obiect al dragostei mele, singurul
si unicul obiect al durerii si fericirii mele, dacã între
tine ºi mine e dragoste, noi trebuie sã binecuvântãm
împreunã ironia soartei. În mizeria asta a lumii tre -
buie sã primim cu inimã bunã o clipã de fericire pe
care ne-o dã fatalitatea, cu toatã ferocitatea ei rãz -
bunãtoare”.

Tia ªebãnescu a publicat un amplu eseu în
România liberã în 1992 comentând cu multã com -
petenþã ºi mult fler feminin aura personalitãþii Ve -
ronicãi Micle aºa cum se desprinde din co res -
pondenþa lor. Printre altele, ne spune: „ªi-a dozat
foarte bine notele comportamentului. A ºtiut sã fie
muza idealã: cochetã când trebuia, indi fe rentã când
trebuia, fidelã mereu ºi infidelã din când în când,
adicã ex act cât era necesar pentru ca aceastã iubire
sã-ºi gãseascã mereu prospeþimea, ºi ca poezia sã
înfloreascã pe soluri noi, copleºitoare când se
cuvenea ºi, în fine, solidarã ºi în moarte. Pentru o
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femeie care se afla sub reflectoare ce-i cântãreau fie -
care pas, s-a descurcat admirabil. A fost discretã ºi
delicatã ºi a ºtiut sã întreþinã buna funcþionare a dis -
cer nãmântului, observând reaua credinþã. Iubirea lor 
s-a desfãºurat vrând-nevrând la scenã deschisã, în
care oricine se simþea îndrep tãþit sã intervinã”.

Ve ron ica a cântat necontenit douã arii si mul -
tan - cea a femeii egalã în iubire cu bãrbatul ºi cea a
poetei subalterne marii poezii eminesciene: „Vârful
nalt al piramidei, ochiul meu abia-l atinge./ Lângã-
 acest colos de piatrã, vezi tu cât de micã sunt,/ Astfel 
tu-n a cãrui minte universul se rãsfrânge,/ Al tãu
geniu peste veacuri rãmânea-va pe pãmânt./ ªi do -
reºti a mea iubire. Prin iubire pân-la tine/ Sã ajung ºi
a mea soartã azi de soarta ta s-o leg./ Cum sã fac!
Când eu micimea îmi cunosc atât de bine,/ Când
mãreaþa ta fiinþã, poate nici nu o-nþeleg” (Lui Emi -
nescu). Sunt versuri pline de adoraþie ºi de modestie, 
publicate în 28 au gust 1885. În aceastã poezie, ade -
vãrat tes ta ment po etic, impresioneazã conºtiinþa
pro priei micimi în faþa genialitãþii poe tului iubit, dar 
mai ales faptul cã nu s-a sfiit s-o arate. Când Emi -
nescu se îmbolnãveºte în 1883, Ve ron ica spune: „Sã
pot întinde mâna, s-o pun pe fruntea ta,/ Încetul la o
parte, ºuviþele le-aº da./ Seninã sã rã mâie, curatã ca
un crin,/ Icoanã de iubire, la care mã închin”.

Scânteierile inteligenþei ºi ale iubirii au fã -
cut-o pe Ve ron ica sã prevadã totul. Încã de la 27 de
ani, pe o fotografie dãruitã lui Eminescu nota urmã -
toarea dedicaþie: „Sufletul meu ºi dupã moarte va
cãuta um bra poetului iubit”. În 1881 îi scria: „noi
vom muri departe unul de altul, poate fãrã sã ne
plângem mãcar unul pe altul”, apoi: „eu îþi voi aduce 
ca jertfã viaþa mea” (1882).

ªi Ve ron ica ºi-a þinut jurãmântul de credinþã.
Viaþa crudã ºi nemiloasã, a fãcut ca Eminescu sã fie
smuls din braþele îngerului de pazã. Murind, el a luat 
ºi viaþa Veronicãi cu sine, dãruindu-i nemurirea. La
numai 50 de zile de la moartea  lui Eminescu, la
mânãstirea Vãratec, Ve ron ica îºi cheamã prietenii ºi
le citeºte dintr-un jurnal pe care îl alcãtuise în ulti -
mele zile, Dragoste ºi Poezie. Acolo a transcris
poeziile pe care i le dedicase lui Eminescu ºi unele
din cele care i-au fost ded i cate ei, însoþindu-le cu
comentarii. ªi-a procurat ar senic de la farmacie ºi în
timpul nopþii, acesta i-a adus sfârºitul. Ea a sãvârºit
un gest ca în antichitatea greacã, aºa cum a subliniat
N. Iorga.

ªi astfel, în curtea bisericii „Sfântul Ioan” din
Vãratec, îºi doarme somnul de veci cea mai fru -
moasã ºi mai cultã femeie a vremii ei, muza poe -
tului- geniu, Mihai Eminescu, departe de mormântul
acestuia pentru care ºi-a jertfit viaþa din iubire fãrã
margini. Dar ei sunt legaþi pe vecie prin iubire, cãci
prin aceastã dovadã supremã a Veronicãi, ea s-a
legat de Eminescu ºi în cer. Iubirea lor va trãi veºnic

ºi pe pãmânt prin cei care se apropie cu dragoste ºi
cãldurã de poeziile lor ºi citindu-le corespondenþa,
pãtrunzându-se de iubirea care i-a unit. Tragedia
finalului vieþii lor este copleºitoare: „Ce s-au ales
din douã vieþi?/ O mânã de cuvinte,/ Cãror abia le-or 
da un preþ/ Aducerile-aminte”.

Referindu-se la scurta ei viaþã, Tia ªer bã -
nescu spune: „Te ºi întrebi când a avut timp Ve ron -
ica Micle în numai 39 de ani sã fie o elevã strãlucitã,
o voce cãreia i s-a oferit angajamente într-o trupã de
operã, martorã într-un proces ce i s-a intentat lui
Maiorescu, o soþie ireproºabilã - din punctul de
vedere a lui ªtefan Micle - mamã a douã fiice (cãrora 
le-a dat o bunã educaþie), sorã de ca ritate voluntarã
în rãzboiul de independenþã, poetã ºi traducãtoare, o
bunã pi a nistã, o vãduvã cu necazuri financiare ºi,
mai presus de toate acestea, iubita pasionatã ºi inspi -
ratã a lui Eminescu?”

Poezia lui Eminescu este imposibil de înþeles
fãrã Ve ron ica Micle. Iubirea pentru Ve ron ica s-a
transformat într-o notã muzicalã nelipsitã din tot
ceea ce se înþelege prin poezie de iubire emi nes -
cianã. Astfel, ei au creat cea mai frumoasã poveste
de iubire a literaturii române, trezind în sufletele
citi torilor visul tainic de a întâlni o astfel de iubire.
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Scrisoare cãtre Eminescu (III)
Pr. Al. STÃNCIULESCU-BÂRDA 

Bãdie Mihai,

Mult ai iubit tu Bucovina! Parcã dintre toate regiunile þãrii aceasta þi-a fost mai
la suflet. Ai iubit-o ca pe un copil mai suferind, mai nedreptãþit ºi mai batjocorit de
vrãjmaºi. Ai strâns-o la sufletul tãu mare, ai lãcrimat ºi ai mângâiat-o pe creºtet, ca un
pãrinte iubitor. Mai frumoºi decât în alte pãrþi erau pentru tine munþii Bucovinei, vãile
cu flori, râurile ºi stâncile, apele ºi câmpiile. Când vorbeai de Bucovina, surâsul þi se
împletea cu plânsul, cântul cu visul, gândurile tainice îþi ºopteau cu dor. Acolo te
simþeai ºi tu mai ocrotit,  mai inspirat de muze, acolo îþi puteai scrie versurile mai cu
spor, acolo steaua ta lucea mai mândru. Acolo inima îþi bãtea mai tare, gândul þi se
înflãcãra ºi colinda peste munþi ºi codrii, peste dealuri ºi vãi, mângâindu-le ºi
spunându-le poveºti. Frumoasã era Bucovina, grãdina fãrã pereche, colþ de rai
nepãmântean. De câte ori gândul îþi era cuprins de dorul Bucovinei, pe cerul lui
se-ngrãmãdeau nori de suspine!

Suspinai, bãdie, suspinai pentru trecutul, pentru prezentul ºi pentru viitorul
acestui plai binecuvântat de Dumnezeu. Suspinai pentru oamenii acestor locuri, pentru 
limba ºi credinþa lor, pentru fiinþa lor naþionalã. Trup din trupul þãrii, Bucovina a fost
mereu monedã de schimb între coloºi, pradã de rãzboi, loc de dureroase aduceri
aminte. Acolo au fost nenumãrate lupte, ºtiute ºi neºtiute, acolo a curs sânge, acolo
s-au nãruit speranþe, acolo au curs pâraie de lacrimi. Suspinai, bãdie, cãci muzele îþi
ºopteau câte ceva ºi de viitorul Bucovinei tale, de viitorul acestui copil mereu rãpit de
la sânul maicii sale. Mai mult ca oricând vorbim ºi noi de Bucovina. Vorbim în ºoaptã,
vorbim în slove, dar nu putem vorbi în tratate, în întâlniri diplomatice. Nu putem
afirma în faþa lumii cã e copilul þãrii, cã e copil rãpit, cã e copilul nostru. Altãdatã,
buneii noºtri erau nevoiþi sã dea tribut din copiii lor turcilor ºi tãtarilor, ca sã-ºi
recâºtige pacea ºi sã poatã creºte în liniºte pe ceilalþi copii. Era preþul pãcii, bãdie!
Fericiþi fãcãtorii de pace, zice Iisus, cãci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. În acest
spirit am rupt ºi noi adesea de la sânul pãrinþilor pruncii, ca sã ne câºtigãm ori sã ne
cumpãrãm pacea. Aºa ne-a fost nouã dat. Poate Dumnezeu ne-a iubit mai mult, de
aceea ne-a ºi bãtut adesea. Am fost neam umilit de nenumãrate ori,  neam care a ºtiut
sã rabde ºi sã spere, care a ºtiut sã facã din rãbdare o victorie. Cândva Avraam îºi
ducea copilul jertfã, ca sã-i dovedeascã lui Dumnezeu cã-L iubeºte ºi cã-I este
credincios. Era cea mai grea ºi mai puternicã dovadã. Nu cumva ºi Bucovina noastrã
este copilul ce trebuie sã-l jertfim pentru a câºtiga pacea, pentru a dovedi lui
Dumnezeu cã suntem vrednici fii ai Sãi? Pe Avraam l-a oprit îngerul în momentul cel
mai greu, la momentul când urma sã împlânte cuþitul în propriul copil. Încercãm sã
sperãm ºi noi, bãdie, cã va face Dumnezeu minune ºi cu noi cei de azi ºi va zãmisli
condeiul, care va pecetlui soarta Bucovinei noastre. Poate s-o fi împlinit datoria, cãci
de atâtea veacuri am tot plãtit la ea! 

Oricare ar fi viitorul, bãdie, fii încredinþat  cã noi n-am uitat-o, cã ne este la fel
de dragã ca ºi þie. Fii încredinþat cã ºi noi aºteptãm clipa cea mare ºi sfântã a istoriei
lumii, când copilul acesta rãpit de vrãjmaºi va reveni acasã. Îl aºteptãm cu drag, îl
aºteptãm cu dor ºi sperãm cã nu-i departe marea ºi sfânta întâlnire!

Aºa-i cã ºi tu mai speri, bãdie?
Cu bine!
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Eminescu ºi Maramureºul
Prof. Dr. Nuþu ROªCA

Pe tema Eminescu ºi Maramureºul s-ar
putea scrie un volum. Ne oprim aici, în
câteva cuvinte, numai asupra unui erou

din Maramureº, pe care l-a evocat Eminescu, ºi anu -
me asupra lui Dragoº Vodã Descãlecãtorul.

Mihai Eminescu l-a avut în atenþie pe înte -
meietorul domniilor moldovene în câteva scrieri. I-a 
consacrat poemul Dragoº Vodã cel bãtrân ºi Drama 
Bogdan-Dragoº. În scrierea O cestiune mai mult
caracteristicã, poetul prezintã situaþia dificilã în care
se afla Dragoº Vodã în Maramureº din cauza per -
secuþiilor strãine, îl aminteºte într-o vari antã a poe -
mului Scrisoarea III ºi în alte scrieri, iar în poemul
Mii de stele… Dulce sarã… personajul prin ci pal este 
fata lui Dragoº Vodã, o „dulce zânã din po veºti”. Mai
amintim articolul Înfiinþarea unei mitro polii.

Ca ºi Vasile Alecsandri, Eminescu s-a inspi -
rat pentru poemul Dragoº Vodã cel Bãtrân dintr-o
baladã pop u larã. În acest poem, Eminescu îl prezintã
pe erou în toatã mãreþia lui de domnitor, într-un sfat
al þãrii, înconjurat de marii sfetnici ºi, printr-o li -
cenþã po eticã îl aºeazã în cetatea Sucevei: „Dragoº
Vodã cel Bãtrân/ Pe Moldova e stãpân/ ªi domnind
cu toatã slava/ ªade-n scaun la Suceava” .

Drama Bogdan-Dragoº are ca personaje mai
mulþi membri ai dinastiei Drãgoºeºtilor: Dragul
(Dra goº), voievod de þarã din Maramureº, apoi Sas,

Balcu, Drag, Dragomir, ªtefan ºi alþii. Din aceastã
dramã reproducem aici un frag ment semnificativ
privitor la voievodul Dragoº ºi la trecerea lui, cu
mulþime de maramureºeni, în Moldova: „Din lungi
cãrãri de codri, din munþi cu vârfu-n nouri/ Ieºit-au
Dragoº Vodã îmblânzitori de bouri;/ Mulþime cur -
gãtoare s-a fost întins pe vale/ ªi buciumele sunã ºi
oile-s pe cale,/ Nainte merg moºnegii cu pletele
bogate/ Þinând toiage albe în mâinile uscate/ Astfel
ieºeau tot rânduri venind din verzii ramuri/ Copii-
 ciobani de turme, moºnegi-pãstori de neamuri/ ªi au
întins moºia spre rãsãrit ºi-amiazã/ Prin unde marea
sfarmã de þãrm a ei talazã; Au cucerit cu plugul, cu
vârful dragii sãbii;/ Pân la Cetatea Albã limanul de
corãbii;/ Sute de ani stãtut-au stãpâni pânã la Nistru/
Luptând cu rãsãritul, cu cuibul cel sinistru/ Pe unde
vin în roiuri în veci renãscãtoare/ Lim bi spurcate ºi
rele, barbarele popoare,/ Sfãrmându-se la graniþi de
ziduri de cetate/ Stã neclintit Moldova þesând la
pânza vremii,/ Viteji îi erau fiii ºi purtãtorii stemii,/
Cei dãtãtori de lege º-aºezãtori de datini,/ Lumine
din lumine, Muºatini din Muºatini/ Sunt vulturi ei
din vulturi”.

Sub numele literar, Bogdan-Dragoº, dat de
Eminescu, poetul îl aminteºte pe Dragoº Vodã în
mai multe scrieri, printre care ºi într-o vari antã a
poemului Scrisoarea III. Aici Dragoº Vodã, Bas -
arabii ºi Muºatinii sunt evocaþi drept întemeietori ai
Þãrilor Române: „Rãmâne-n noapte sfântã în umbrã
Basarabii/ Din dulce neclintire, panã, sã nu-i datini/
începãtori de vremuri, purtând viteze sãbii/ ªi tu
Bogdane-Dragoº ºi voi marilor Muºatini”.

În scrierea intitulatã O cestiune mai mult ca -
racteristicã, Eminescu, ca ºi alþi literaþi ºi istorici,
aratã cã „papii Onorie, Grogorie IX, Inocenþiu VI,
Bonifaciu VIII, Ben e dict al XII-lea trimiteau scri -
sori peste scrisori regilor ungureºti ca sã con ver -
teascã cu sila pe români la legea catolicã ºi regii îºi
dãdeau în direcþia aceasta silinþe demne de o cauzã
mai bunã, toate acestea fãrã nici un folos.

Lucrul ajunsese atât de departe, încât sub Lu -
dovic cel Mare o parte a românilor din Maramureº se 
lehamitiserã cu totul de vexaþiunile con tinue ºi,
„con duºi de Dragoº Vodã ieºirã din þarã ºi fondarã
principatul Moldovei” .

Prin articolul Înfiinþarea unei mitropolii,
Emi nescu spune cã „o mare parte din românii din
munþii despre nord au pãrãsit, sub Dragoº Vodã,
pat ria lor, a Maramureºului, pentru cã un rege ca -
tolic voia sã le impunã confesiunea catolicã”.

ªi din aceste puþine rânduri rezultã cât de
profund a înþeles poetul Mihai Eminescu specificul
Maramureºului.
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Mihai Eminescu
ºi biserica româneascã

„Biserica þãrii noastre este Biserica Ortodoxã, odorul cel mai scump al sufletului nostru”
(Eudoxiu de Hurmuzache)

 Pr. Viorel THIRA

Moº Costache Creþu - omul de casã al
familiei Eminescu - îi relata lui
Octav Minar în 1908: „Mama lui E -

mi nescu era foarte evlavioasã. Cã biserica de lemn
din Ipoteºti a fost fãcutã la îndemnul ei. Aºa cã în
fiecare zi se ducea sã se roage. O fãcuse în dosul
conacului, pentru ca sã fie în apropiere de dânsa. O
înzestrase cu icoane, sfeºnice ºi cãrþi cumpãrate de
bãrbatul ei din Cernãuþi ºi Blaj. Era nedespãrþitã de o 
carte micã, tipãritã în ruseºte (în româneºte, cu litere
chirilice - n.n.) pe care a rugat sã i-o punem în sicriu
când va muri, cãci o are de la strãbuni. Conaºul
Mihai îmi zicea cã din cartea aceea cucoana îi tãl -
mãcea viaþa ºi patimile Domnului ºi deseori plân -
gea... era o femeie care avea în fãptura ei ceva
sfânt”. Iar Gheorghe Eminovici, tatãl poetului: „A -
vea glas dulce, muzical. Vorbea româneºte ca un
cronicar. Religios din fire, totdeauna îl auzeai spu -
nând: «Smerenie duhovniceascã lui Dumnezeu ºi
dragoste frãþeascã oamenilor»”.

Aceste informaþii atât de preþioase le com -
pleteazã Ioan Slavici în 1924 mãrturisind: „Eu cres -
cusem în bisericã, iar el (Eminescu) cunoºtea la
vârsta de douãzeci de ani nu numai învãþãturile cu -
prinse în Evanghelii, ci ºi pe cele ale lui Platon, pe

ale lui Con fu cius, Zoroastru ºi Buda ºi punea reli -
gio zitatea, ori ºi care ar fi ea, mai presus de toate”.

Dupã cum rezultã din cele de mai sus, reli -
giozitatea lui Eminescu avea rãdãcini trainice din
familie, pe care apoi el le-a cultivat ºi amplificat.
Deþin în aceastã privinþã o amintire personalã -
foarte scumpã ºi dragã inimii mele - de la colonelul
Gheorghe Eminescu, nepotul de frate al poetului de
la fratele sãu Matei. ÎI vizitam deseori în chiliuþa sa
din Bucureºti, str. Laurenþiu Claudian ºi mãrturisesc 
cu mâna pe inimã cã de fiecare datã cartea de rugã -
ciuni era pe masã, iar candelele de la icoanele fere -
cate în argint ale Mântuitorului ºi Maicii Domnului
aruncau în încãpere o luminã palidã ºi dulce ca ºi în
conacul de la Ipoteºti, sau în Mãnãstirea Agafton,
unde mama lui Eminescu avea douã surori cãlu -
gãriþe. Odatã, dupã ce mi-a rãspuns la toate între -
bãrile pe care i le-am pus, mi-a recitat sublima elegie 
,,O, mamã, dulce mamã...„ - versuri închinate bu -
nicii sale - ºi am cãlãtorit cu gândul la Ipoteºti ºi am
vãzut salcâmii.

Într-un manuscris al lui Eminescu se gãseºte
urmãtoarea însemnare: „Dumnezeul geniului m-a
sorbit din popor, cum soarele soarbe un nour de aur
din marea de amar”. Pentru a înþelege creºtinismul
lui Eminescu ne trebuie inimã creºtineascã în care sã 
putem cuprinde razele iubirii sale calde pentru Dum -
nezeu Tatãl, Iisus Hristos ºi Maica Domnului.

În Scrisoarea I, Eminescu redã creaþia lumii
întocmai ca în versetul biblic din Cartea Facerii:
„La-nceput, pe când fiinþã nu era, nici nefiinþã,...
Când pãtruns de sine însuºi odihnea cel nepãtruns...” 
se pare cã auzim cuvintele lui Ioan Evanghelistul din 
noaptea Sfintelor Paºti: „La început era Cuvântul ºi
Cuvântul era la Dumnezeu ºi Dumnezeu era Cu -
vântul”. (Ev. Ioan 1,1). Aici Eminescu scoate în
luminã adevãrul biblic cã Dumnezeu este creatorul
ºi cauza existenþei acestei lumi. Aceeaºi concepþie o
are Eminescu ºi despre creaþia omului. Amintesc
douã versuri din Rugãciunea unui dac: „Astfel nu -
mai, Pãrinte, eu pot sã-þi mulþumesc/ Cã tu mi-ai dat
în lume norocul sã trãiesc”.

Eminescu a fost mereu aproape de sufletul ºi
inima neamului ºi i-a preþuit credinþa ºi datinile, cum 
zicea el: „ce ne lãsarã din bãtrâni, pãrinþii din pã -
rinþi”. Din acest izvor miraculos au izvorât pentru el
raze de luminã care ard în veºnicie.
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Poetul nu a putut concepe satul românesc fãrã
clopot ºi fãrã bisericã, acestea aveau pentru el un farmec 
ºi o încântare aparte. „Vin de la câmp; toaca rãsunã mai
tare,/ Clopotul vechi umple cu glasul lui sara,/ Sufletul
meu arde-n iubire ca para” (Sara pe deal).

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era mare
înaintea lui Eminescu prin iubire ºi dãruire totalã, la
fel cu Fecioara Maria, cãreia îi închinã pioasã ru -
gãciune: „Rugãmu-te îndurãrilor/ Luceafãrului mã -
ri lor:/ Din valul ce ne bântuie,/ Înalþã-ne, ne mân -
tuie,/ Privirea adoratã/ Asuprã ne coboarã,/ O maicã
prea curatã/ ªi pururea Fecioarã/ Ma rie”.

Marele învãþat ºi creºtin Simion Mehedinþi a
afirmat în Creºtinismul Românesc: „Nu putem ghici
îndestul cum se vor fi rugând alte neamuri. Dar
suntem încredinþaþi cã Rugãciunea lui Eminescu va
ajunge cu timpul sã fie cunoscutã ºi de alte naþii ºi,
poate, de întreaga creºtinãtate dacã un geniu muzical 
de felul lui Bach ori Bee tho ven îi va da o expresie
potrivitã cu armonia ei unicã”. În acel mo ment,
Simion Mehedinþi nu ºtia cã-i dãduse o înãlþãtoare
melodie compozitorul bucovinean Eusebie Mandi -
cevschi. Aceastã melodie este mãreaþã ºi înãlþãtoare
ca ºi muzica lui Fr. Schu bert din Ave Maria.

O altã rugãciune sublimã adresatã Fecioarei
Maria este urmãtoarea: „Rãsai asupra mea luminã
linã/ Ca-n visul meu ceresc de odinioarã,/ O, maicã
sfântã, pururea fecioarã,/ În noaptea gândurilor mele 
vinã .../ Dã-mi tinereþea mea, redã-mi credinþa,/ ªi
reapari din cerul tãu de stele,/ Ca sã te ador pe veci,
Ma rie!” (Sonet). ªi nu trebuie uitatã, de asemenea,
sublima metaforã din Luceafãrul: „ªi era una la
pãrinþi/ ªi mândrã-n toate cele,/ Cum e fecioara între 
sfinþi/ ªi luna între stele”.

Pentru Biserica strãmoºeascã, Eminescu a avut
un adevãrat cult, oficiat la altarul sacru al divi nitãþii, cu 
tãmâie din cãdelniþe de aur. Pentru Emi nescu, Biserica
Ortodoxã a fost Biserica Neamului româ nesc din toate
provinciile ºi toate etapele isto rice. Aceastã Bisericã
l-a botezat, l-a împãrtãºit ºi l-a în mor mântat, iar azi, ca
întotdeauna, se roagã pentru sufletul sãu.

Eminescu a iubit mult Biserica Neamului,
pentru trecutul ei istoric ºi cul tural, cât ºi pentru
datinile ºi obiceiurile ei, prin care ea a cultivat fru -
mosul ºi a adus cerul pe pãmânt. EI a iubit Biserica
pentru clopotele din Noaptea Învierii, pentru toaca
din nopþile cu lunã, pentru icoane, pentru tãmâie,
pentru busuioc, pentru cântãrile din strane, pentru
colinde ºi pentru bãtrânele noastre cãrþi de slujbã:
„Cãci pe mucedele pagini stau domniile române,/
Scrise de mâna cea veche a-nvãþaþilor mireni” (Epi -
gonii).  ªi pentru câte nu a iubit-o, aproape cã nu se
poate exprima în cuvinte.

Cãrþile noastre bãtrâne sunt depozitul sacru al
limbii româneºti din veacurile trecute. Dacã ma nus -
crisul de la Ieud poate fi datat în veacul XIV, atunci
manuscrisele ºi cãrþile bisericeºti au o întin dere peste
vreme de peste ºase secole. Aici a gãsit Eminescu
filonul aurifer, pe care apoi l-a prelucrat cu mãiestrie
de bijutier în scrierile sale. Mireasma gra iului bã -
trânesc este unicã ºi inimitabilã în timp ºi spaþiu.

Lucian Blaga, într-un aforism, afirmã cã toþi
românii care au trãit înainte de Eminescu au con -
tribuit la op era lui, prin pãstrarea graiului strãbun.
Sunt edificatoare în acest sens cuvintele lui Emi -
nescu: „acestei Mitropolii a Moldovei ºi Sucevei se
datoreºte introducerea limbii române în bisericã ºi
stat, ea este mama neamului românesc”.

Privind rostul Bisericii în trecutul românesc,
Eminescu se întreabã: „n-a fost ea, care a apãrat
intactã creºtinãtatea faþã de agresiunea maho me -
danã, n-a fost ea, care-n persoana lui Varlaam Mitro -
politul a fãcut ca Duhul Sfânt sã vorbeascã în limba
neamului românesc, sã redeie în graiul de miere al
coborârilor armiilor române Sfânta Scripturã ºi per -
ceptele Blândului Nazarinean?... ªi nu mai arde can -
dela veºnicã la capul binecredinciosului ºi de
Hristos iubitorului ªtefan Voievod”.

Celor care luptau sã introducã limba ruseascã
în Biserica Basarabiei - ca un bun cunoscãtor al
Sfintelor Scripturi, Eminescu le opune mãrturia bi -
blicã de la Pogorârea Duhului Sfânt, când acesta dã
Apostolilor darul de a vorbi în toate limbile pã -
mântului. Iatã textul lui Eminescu: „Naþiile care nu-l 
respectã ar trebui sã ºteargã din calendarul lor Sãr -
bãtoarea Coborârei Sfântului Duh asupra Apos to -
lilor, care în frumoasa concepþie a Noului Tes ta ment,
pluti în lim bi de foc asupra lor, arãtând cã în multe
lim bi vorbeºte Spiritul Sfânt al îngãduirii creºtineºti
ºi al iubirii aproapelui”. Textele sunt sub lime ºi nu
au nevoie de comentariu.

În poezia Învierea gãsim biserica noastrã strã -
moºeascã, pe preotul bãtrân citind ºi explicând E -
van ghelia: „C-un muc în mâini moºneagul cu barba
ca zãpada, / Din cãrþi cu file unse norodul îl în -
vaþã...,/  Un clocot de glasuri vui de bucurie ... /
Colo-n al tar se uitã ºi preoþi ºi popor,/ Cum din
mormânt rãsare Cristos învingãtor”. Vedem noaptea 
sfântã de Paºti cu toatã tradiþia neamului nostru la
aceastã mãreaþã Sãrbãtoare.

Partea religioasã din op era lui Eminescu va
rãmâne ºi pentru generaþiile viitoare drept candelã
aprinsã la icoana Maicii Domnului ºi a Învierii lui
Hristos. La Mãnãstirea Neamþu se pãstreazã o carte
în care se gãseºte o însemnare fãcutã de mâna preo -
tului care l-a spovedit ºi împãrtãºit pe Eminescu
când era bolnav la aceastã mãnãstire. În aceastã
însemnare se spune cã poetul ºi-a exprimat dorinþa
sã fie înmormântat la malul mãrii, la o mãnãstire de
maici, unde sã asculte prin somnul cel de veci cum
se cântã duios ºi lin la vecernie sublimul imn Lu -
minã linã, dar n-a avut parte de aceastã fericire ºi de
câte altele n-a avut.

Eminescu este creatorul unui anume stil de
gândire ºi simþire româneascã ºi mai mult decât atât,
prin glasul lui, neamul ºi-a spus durerile seculare.
Eminescu ni-i drag ºi sfânt tuturora. Nu este suflet
de român la care sã nu-i vibreze inima când îi aude
numele. Eminescu a fost unul din cele mai splendide 
exemplare umane cunoscute vreodatã, iar pentru
români piscul cel mai înalt, pânã la care s-a putut
ridica acest popor. Iatã ce spunea Grigore Pãucescu,
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prietenul lui Eminescu de la Timpul: „Naþionalitatea
româneascã a gãsit într-însul, nu un apãrãtor, ci un
apostol. Ideea conservãrii ºi dezvoltãrii neamului
românesc ajunsese la el o religiune ... Cãci nimeni
n-ar fi fãcut pe Eminescu sã susþie o idee care nu era
a lui ºi când cineva îi fãcea vreo observaþiune, el
rãspundea cu semeþie: «altul o sã mã înveþe pe mine
cum sã susþin interesele neamului meu?»”.

În sufletul lui Eminescu a sãlãºluit o iubire ca
aceea despre care a spus învãþãtorul Lumii: „Nu este
o dragoste mai mare decât sã-ºi dea cineva viaþa
pentru prietenii sãi” (Ev. Ioan 15, 13). O iubire con -
den satã ca un parfum uitat într-un flacon. El este o
oglindã de cristal pur, în care se vede realitatea, în
care se gãseºte elixirul vieþii veºnice, în el se gãseºte
adevãrata frumuseþe care nu trece niciodatã.

Pentru noi, românii, nimic nu este mai frumos 
decât poeziile lui Eminescu, în ele ne regãsim de un
veac ºi mai bine. Eminescu, în glo ria lui eternã, stã la 
masa de aur a poeþilor, cu Homer ºi Dante, Cu Goe -
the ºi Rimbaud, cu Baudelaire ºi Esenin, iar în bise -
rica literelor româneºti în scaunul arhieresc. Dupã ce 
trecerea poetului la cele eterne, mulþi poeþi români
i-au cântat glo ria, iar alþii suferinþa. Sublimi sunt doi
dintre ei, care au cântat durerile lui, ºi le-au exprimat 
prin metafore biblice ºi patristice de inegalabilã fru -
museþe. Radu Gyr: „Trist Iisus cu um bra de tãmâie /

dãruind azur din mâini subþiri,/ sfânt bãtut, pe veacul 
tãu în cuie, / scânteind, înalt, din rãstigniri” ºi  Tu dor 
Arghezi: „Într-un fel Emi nescu e sfântul prea curat
al ghiersului românesc. Din tumultul dra matic al
vieþii lui s-a ales un Iisus... Slovele de faþã sunt o
laudã de searã ca un acatist... N-am putea ºti ce
pãrere avea Eminescu despre Luceafãrul lui. Lu -
ceafãrul trebuie socotit însã cã face parte din Sfin -
tele Scripturi dupã Apocalips”.

Portretul lui Eminescu este o podoabã de
mare preþ pentru istorie ºi Biserica neamului nostru.
Pentru mine, chipul lui este cea mai frumoasã imag ine
din trecutul nostru. Întotdeauna m-am uitat la el ca la 
Mântuitorul lumii. Inima ºi sufletul ne cer sã ne
întoarcem în permanenþã la el, el trebuie sã fie das -
cãlul nostru suprem. „Naþionalismul nu e numai
marea iubire pentru morþii ºi pãmântul nostru, ci este 
mai ales setea de eternitate a României”.

Despre Eminescu, Mircea Eliade a spus cã
este, dupã Zamolxe, „cel mai de seamã om care s-a
nãscut pe pãmântul þãrii noastre”, iar Emil Cioran se
întreabã, gândind la Eminescu: „Ce a cãutat pe aici
acel pe care ºi un Buda ar fi gelos?” Ce am putea
rãspunde la aceastã întrebare? Decât cã Eminescu a
apãrut pe aceste plaiuri ca sã arate lumii sufletul ºi
inima acestui popor ºi glasul acestui pãmânt.

Eminescu, bibliotecar
profesor - bibliotecar Di ana IONESCU

Zidirea bogatã a geniului, înãlþatã pe stâl -
pii istoriei ºi culturii româneºti nu putea 
rodi atât de trainic, rãscolitor ºi impu -

nãtor în universalitatea sa, decât în conjuncturi pro -
pice. ªi,  unde putea Eminescu sã-ºi desãvârºeascã
geniul de cât sub tutela spir i tualã a cãrþilor? Lãsând
la o parte forþa de miracol a talentului, revãrsatã în
toatã fiinþa omului de geniu, momentul spir i tual care 
îi poartã numele este conturat ºi definit de lumea
cãrþilor pe care acesta le-a citit. Spiritul sãu ales a
rãmas per ma nent în climatul purificator al ideilor
mari, dis tilând dupã o formulã proprie tot ceea ce a
produs veacul în care a trãit. Eminescu a fost un
împãtimit al lecturii. Cititul cãrþilor a fost îndelet ni ci -
rea cãreia i s-a dedicat cu cea mai multã uitare de sine.

Cãminarul Gheorghe Eminovici avea o bibli -
otecã bogatã ºi „prinsese gust la citit”. El cumpãra
multe cãrþi, ca unul care conºtientiza per fect cã evo -
luþia este strâns legatã de cititul cãrþilor. Dar pentru
fiul sãu, Mihai, acest lucru devine o adâncã nece -
sitate. El a fost un cercetãtor ºi colecþionar pasionat;
atât cât i-a permis bugetul per sonal. Mãrturiile ºi

documentele ne aratã cã nesaþul pentru citit ºi-l po to -
lea împrumutând de la prieteni sau di verse biblioteci.

Contemporanii lui Eminescu, printre care ºi
Teodor Stefanelli, vorbesc despre o bibliotecã per -
sonalã pe care o îmbogãþea mereu ºi o îngrijea cu
drag. Întortocheatele drumuri ale vieþii sale au deter -
minat ºi pierderi. ªi totuºi, Eminescu nu ºi-a pãrãsit
cãrþile nici atunci când sãnãtatea sa se zdruncinase
îngrijorãtor. Chiar în anii de dupã întâia crizã, Emi -
nescu simþea cã sufletul sãu este acolo, într-o ladã
sau douã, pe care le cerea zadarnic, de la Boto ºani,
lui Maiorescu, pentru ca ele sã rãmânã la acesta ºi
dupã 1889. În 1902, când Maiorescu s-a hotãrât „sã
le deschidã”, s-a aflat cã una conþinea ma nu scrise
româneºti vechi, iar cealaltã caietele sale, pe care
Biblioteca Academiei le-a legat în 44 de ma nuscrise. 
Manuscrise ce conþineau dupã Nicolae Iorga „cea
mai vastã sintezã fãcutã de vreun suflet românesc”.

Vizitându-l în timp ce locuia la Bucureºti pe
strada Speranþei, la Safta Muscãlãgioaica, în vara
anului 1884, colonelul Ionescu-Dobrogeanu îºi a -
min teºte cã poetul avea încã multe cãrþi „aºezate în

38 APRILIE 2010

0
61 - 

U
C

S
E

NI
M

E I
A

HI
M

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F



vrafuri împrejurul a trei pereþi”, pentru ca în toamna
aceluiaºi an, la 20 octombrie, ajuns la Iaºi, Eminescu 
sã-i scrie prietenului sãu Chibici-Râvneanul „De
vreme ce rezidez la otel România (vechiul han al lui
Bacalu) într-o hulubãrie puþin recomandabilã din
orice punct de vedere, e lesne de înþeles cã nu am
unde pune lucrurile, încât ar fi foarte bine dac-ai
pãstra tu încã câtva timp aºa numita mea ladã deºi
presupun cã acest lucru nu e tocmai plãcut. Sã -
nãtatea mea scârþâie într-una ca o moarã de mult
stricatã, ba poate ireparabilã. Sãptãmâna aceasta am
avut friguri ºi dureri de cap; cât despre picioare, ele
sunt într-o stare de plâns, precum erau în Bucureºti.
O tristã iarnã mã aºteaptã ºi o tristã viaþã. Te rog dar
sã iei tu lada de la Simþion, dacã nu mai e cu putinþã
sã stea acolo pânã ce starea mea se va îndrepta, dacã
e cu putinþã sã se îndrepte vre-odatã”.

Împrejurãrile mai puþin cunoscute din ultimii
trei ani a vieþii poetului fac insuficiente ºtirile despre 
biblioteca sa. Din fericire, o bunã parte din cãrþile lui 
Eminescu au rãmas pe mâini bune. Este vorba
despre cãpitanul Matei Eminescu, fratele poetului,
care s-a îngrijit ca biblioteca lui Mihai, de a cãrui
valoare era per fect conºtient, sã ajungã în locuri pe
mãsurã. Astfel, la 6 mai 1895, Matei trimite o scri -
soare folcloristului Gh. Dem. Teodorescu, di rec tor
al Fundaþiei universitare, propunându-i achiziþio -
narea mai multor titluri, din variate domenii, ce
aparþinuserã lui Mihai. Scrisoarea respectivã a fost
trimisã bibliotecarului Universitãþii spre rezolvarea
problemei. Aceastã scrisoare este foarte im por tantã,
pentru cã pânã la gãsirea ei, biblioteca poetului pã -
rea definitiv rãtãcitã. Toþi eminescologii erau de
aceeaºi pãrere. Însuºi G. Cãlinescu nota: „Un om
cult nu este îndatorat sã-ºi însemne ce citeºte ºi
desigur cã, dacã am avea vreo ºtire despre cãrþile din
biblioteca poetului care s-a mistuit, am fi altfel in -
for maþi despre cultura lui” (Cultura lui Eminescu).

Prin urmare, Matei Eminescu a donat pres -

tigioasei instituþii 400 de vol ume, o colecþie ce cu -
prindea manuscrise româneºti, cãrþi româneºti, fran -
þuzeºti ºi nemþeºti. Evenimentul n-a trecut neob -
servat de presa vremii: L’independence roumaine
din 17 mai 1895 consemneazã donaþia. Profesorul
universitar Ioan Stoica de la Universitatea din Bu -
cureºti con siderã fantezistã cifra de 400, deoarece
donaþia a fost pregãtitã în douã tranºe, iar cea de-a
doua se pare cã n-a avut loc. Prima donaþie a fost de
numai 142 de vol ume. De altfel, din lista propusã de
Matei, s-au respins 90 de vol ume, probabil titlurile
re spec tive figurând deja în biblioteca Fundaþiei uni -
versitare. Poate cã acesta este motivul pentru care
cea de-a doua donaþie n-a ajuns la fundaþie.

Avem speranþa cã cercetãtorul ºi scriitorul
Ioan Stoica va con tinua aceastã muncã nobilã de a
gãsi urmele bibliotecii lui Mihai Eminescu poate la
biblioteca Academiei, ori la fosta Bibliotecã a Fa -
cultãþii de litere ºi filozofie ori la fosta Bibliotecã a
Ateneului Român. Noi îi dorim succes.

Eminescu man i festã grijã ºi re spect faþã de
cãrþi încã de copil. La 15 ani, în toamna anului 1865,
aºa se reîntoarce la Cernãuþi, fiind gãzduit la profe -
sorul sãu Aron Pumnul, ca îngrijitor al bibliotecii
acestuia, de care este atras în mod deosebit.

Plãcerea de a lucra la bibliotecã este realã,
cãci nu numai veneraþia faþã de dascãlul sãu l-a
deter minat la o munca organizatã în bibliotecã. Iatã
cã îl gãsim bibliotecar în aprilie 1871 la Viena. Cele
douã societãþi studenþeºti se un ificã în „România
Junã”, I. Slavici fiind ales preºedintele noii societãþi, 
iar Eminescu – bibliotecar. Ca urmare a vici situ -
dinilor primului rãzboi mondial, nu mai dispunem
nici de arhiva bibliotecii, nici de evidenþa fondului
de cãrþi gospodãrit de Eminescu.

În 1874 Titu Maiorescu îi cere poetului sã-ºi
dea doctoratul în filozofie, pentru a fi numit profesor 
universitar la Iaºi. În acest scop, Ministrul Învã -
þãmântului Pub lic îi trimite la Berlin 300 de taleri
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Cronograf din secolul al XVII-lea care a aparþinut poetului. 
În el este menþionatã ºi legenda „Cum au cãzut un luceafãr din ceriu”.



pentru depunerea doctoratului la Jena. Cãlãuzit de
mirajul investigaþiilor istorice în fondurile arhi vis -
tice de peste hotare, Eminescu a dat altã între buin þare
bursei primite, care, cu toatã încadrarea lui conta bi -
liceascã, avea sã furnizeze peste doi ani, adver sarilor 
politici a lui Maiorescu acuzarea de „ade vãratã risipã
în banii statului, dând cu împrumut”.

Aºteptându-se la cele ce aveau sã urmeze,
poetul scrise unui prieten ieºean, probabil Miron
Pompiliu: „Cautã-mi o ocupaþie la Iaºi – ea poate fi
foarte mod estã ºi neînsemnatã, cãci nu sunt preten -
þios ºi ºtiu a trãi cu puþin”. 

Pus în faþa acestei situaþii fãrã echivoc, Ma -
iorescu, trãind cu speranþa cã „doctorandul” de cu -
rând sosit îºi va încheia pânã la urmã studiile uni -
versitare, se gândi la soluþia numirii lui Eminescu în
postul de di rec tor al Bibliotecii Centrale din Iaºi,
ocupat pânã atunci de Sam son Botnãrescu. For ma -
litãþile numirii pe post nu au durat mult, dar au avut
un caracter sol emn ºi depunerea jurãmântului l-a
impresionat pe Eminescu, iar ziua de 30 au gust 1874 
a rãmas ca foarte im por tantã ºi plinã de gratitudine
faþã de ªtefan Micle. 

La 1 septembrie 1874 îl gãsim deci, pe Emi -
nescu, pentru a treia oarã bibliotecar!  Etapã scurtã,
de un an, dar foarte bogatã în acte decizionale de
realizãri, de creaþie po eticã. Aºa cum rezultã din
corespondenþa cu organele ierarhice lo cale ºi cu
Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, dã do -
vadã de o maturã concepþie de organizare ºi de
creare a fondului de carte ex is tent, întregind colec -
þiile speciale de tipãrituri vechi ºi de manuscrise
populare cu achiziþii menite sã constituie un valoros
tezaur, baza sigurã pentru studierea sistematicã a
limbii, a trecutului ºi a culturii feudale la români.

Este singura perioadã de mulþumire deplinã în 
trudnica-i viaþã, perioadã proprie creaþiei artistice,
în care optimismul lui ro man tic, ro bust ºi prin ci pal
dã caracter definitoriu poemelor: Împãrat ºi pro -
letar ºi Fãt-Frumos din tei. Aceastã activitate atât de 
plãcutã lui Eminescu se încheie la 1 iulie 1875, când, 
în urma unui aranjament de culise între libe ralii
ieºeni în frunte cu Andrei Vizanti ºi organizaþia de
centru a conservatorilor, fu trecut pe neaºteptate
revizor ºcolar în locul lui Anton Naum peste ju -
deþele Iaºi ºi Vaslui. Încrezãtor în onestitatea lui
Dimitrie Petrino, deºi îl ºtia duºman ºi adversar al
„Junimii”, Eminescu predase conducerea bibliotecii
destul de su per fi cial, în procesul ver bal din 2 iulie
1875 spe cificându-se patrimoniul în capitole mari ºi
în cifre globale. De fapt aºa preluase ºi el. Dar
maºinaþiunile liberalilor þineau sã-l discrediteze ºi,
de s-ar fi putut, chiar sã-l aresteze.

Din iulie 1876, Eminescu polemiza cu Petrino 
în manuscrise. Când însã adversarul bucovinean
moa re în 1879, marele poet al neamului, ridicat pe
colinele înãlþimii mo rale, îi va scrie necrologul de
cuviinþã cu demnul re gret uman.

Peste ani, Eminescu revine ca angajat la bi -
blioteca cen tralã din Iaºi ca subdirector/subbi blio -
tecar în locul lui Al. Philippide dar, de aceastã datã,
desfãºoarã o activitate restrânsã, fãrã acte de dis -
poziþie ºi lipsitã de strãlucirea realizãrilor din trecut.
Acest post îl deþine din 24 septembrie 1884 pânã în 8 
noiembrie 1886. E drept cã boala îi dã târcoale, dar
ºi dezamãgirile anterioare îi scad elanul în mun ca de
bibliotecar, dar nu ºi în cea de poet ºi pub li cist. Noi,
cei care lucrãm în slujba cãrþii, ne putem ima gina ce
serviciu ar fi putut sã facã acest bibliofil înnãscut
culturii române dacã soarta l-ar fi pãstrat în rolul în
care a pãrut cã vrea sã-l aleagã în mai multe prilejuri: 
acela de bibliotecar.
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Controverse în jurul unei fotografii
Prof. Ioana PETREUª

Sunt recunoscute pânã acum patru foto -
grafii incontestabile ale lui Mihai Emi -
nescu. Prima, fãcutã la Praga în 1869, în

atelierul lui Jean Tomaš, înfãþiºând acea figurã luci -
ferianã care ne bucurã privirea ºi sufletul. Cea de-a
doua, realizatã la Bucureºti în 1878, în atelierul lui
Franz Duschek. A treia dateazã din 1884 ºi fost
realizatã în atelierul lui Nestor Heck de la Iaºi. Cele
douã fotografii ne aratã un bãrbat maturizat înainte
de vreme. Ce de-a patra o datorãm atelierului Jean
Bieling din Botoºani din 1887. În aceastã ultimã
fotografie se poate vedea un bãrbat îmbãtrânit ºi
împietrit în suferinþã, dar cu o razã de senin sub
sprâncenele arcuite ºi privirea ridicatã. Cele patru
fotografii sunt greu asemãnãtoare între ele ca ºi cum
ar reda patru persoane diferite, atât de puternicã a
fost arderea intelectualã. Este un caz mai rar de
transfigurare a persoanei, spe cificã geniilor. În afara 
acestor fotografii mai ex istã una, în paginile celebrei 

Istorii a literaturii române a lui George Cãlinescu,
prezentând un tânãr în pantaloni cadrilaþi, cu frac ºi
papion, rezemat de un scaun. Aºa ni-l prezintã isto -
ricul pe Eminescu la 16 ani. Octav Minar prezintã în
filmul sãu documentar intitulat Eminescu, Ve ron ica, 
Creangã cel puþin o  fotografie controversatã: cãmi -
narul Eminovici, stând pe scaun alãturi de un copil
este una dintre ele. Multã vreme s-a crezut cã acest
copil este Mihai Eminescu, dar Corneliu Botez, în
cartea sa  Omagiu lui Mihai Eminescu (1900), a de -
montat aceste supoziþii, el obþinând mãrturia lui
Matei Eminescu, fratele lon geviv al poetului, cu care a
purtat corespondenþã, ºi care spunea cã la Iaºi, la Otto
Bielig, Gheorghe Eminovici s-a fotografiat cu el.

Luând în calcul fotografiile propuse de Cãli -
nescu ºi Octav Minar, în textul de faþã, vom discuta
despre cea de-a ºaptea fotografie, prezentã atât în
filmul documentar cât ºi în albumul Emi nescu- Co -
me morativ. 
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În numãrul 42/2007 al revistei România li -
terarã, Oana Ilie, cercetãtoare la Muzeul Naþional
de Istorie a României, a semnalat existenþa în patri -
moniul Muzeului a unei fotografii care este descrisã
astfel: „Fotografie înfãþiºând pe Mihail Eminescu
stând pe un scaun într-un parc, în mâna stângã re -
zematã pe genunchi þine un ziar”. Fotografia a fost
achiziþionatã con tra sumei de 10 lei de la Ion Petcu
din Bucureºti, în luna martie 1967, iar pe spatele
fotografiei este scris cu creionul „Mihail Eminescu,
bolnav, la Mãnãstirea Neamþului, în aprilie 1887”.
Gestul Oanei Ilie s-a dovedit a fi o provocare adre -
satã eminescologilor, provocare care nu s-a lãsat
aºteptatã. La întrebarea este sau nu Eminescu perso -
najul din fotografie, un rãspuns mai aplicat l-a dat
istoricul literar Ion Buzaºi (România literarã, nr.
44) care ne aminteºte cã, în urmã cu mai bine de trei
decenii, în revista Manuscriptum a mai fost o ase -
menea controversã în legãturã cu fotografia Emi -
nescu la 16 ani. La vremea respectivã, majoritatea
participanþilor la dezbatere au arãtat cã este o eroare, 
tânãrul din fotografie înfãþiºând probabil un ac tor
din trupele de teatru cu care Eminescu a colindat
þara. Distinsul profesor Ion Buzaºi spune cã foto -
grafia în discuþie îi este cunoscutã pentru cã a fost
publicatã în albumul Eminescu - Comemorativ, al -
cã tuit de Octav Minar (Iaºi, 1914) la împlinirea unui
pãtrar de veac de la moartea poetului. Fotografia din
albumul lui Minar are urmãtoarea explicaþie: „Ul -
tima fotografie a lui Eminescu fãcutã la Mãnãstirea
Neamþului”. Semnul mare de incertitudine pluteºte
ºi în jurul numelui lui Octav Minar (1886-1967) cel
care a regizat, împreunã cu directorul revistei Cele
Trei Criºuri din Oradea, Alexandru Bacaloglu, pri -
mul film documentar din istoria cinematografiei ro -
mâneºti, Eminescu-Ve ron ica-Creangã, film pre zen -
tat pentru prima oarã în 31 ianuarie 1915 la Ateneul
Român. 

Majoritatea istoricilor au avut mari rezerve
faþã de aceste documente, multe dintre ele inedite,
privind viaþa lui Mihai Eminescu, mai ales dupã ce
s-a vehiculat ideea cã Minar a încercat sã se agaþe cu
orice preþ de numele Eminescu, ex celând în tot felul
de plastografieri, lucruri ºi date inexacte. În Enci -
clopedia României se menþioneazã cã pentru docu -
mentarul amintit a cãrui valoare este inestimabilã
„s-au realizat filmãri în vara anului 1914 la mãnã -
stirile Agapia, Neamþ ºi Vãratec, la Ipoteºti, Iaºi,
Bucureºti, Humuleºti, Târgu Neamþ, Dumbrãveni ºi
în alte locuri…” Prin acest documentar, regizorul
pune bazele mondiale ale docuramei, un gen de film
inventat în mod oficial din 1942. A fost prima în -
cercare de a ilustra, cu mijloacele specifice celei
de-a ºaptea arte, creaþia eminescianã.

Istoria literaturii consemneazã prezenþa lui
Emi nescu în toamna anului 1886, la sanatoriul de pe
lângã Mãnãstirea Neamþ. Aici l-au vizitat, pe lângã
prieteni ºi admiratori, Creangã ºi Vlahuþã care îl
gãsesc întãrit sufleteºte ºi cu speranþe de mai bine
dinspre sãnãtate. Ne-a rãmas chiar o paginã de a -
mintiri despre aceastã perioadã care pot trimite ºi la

fotografia în discuþie. „Timpul cât am stat cu dânsul
la Neamþ, vreo zece zile, ne duceam aproape în
fiecare zi în pãdurea din apropiere, tolãnindu-ne pe
iarbã ºi Eminescu cânta cântece eroice ºi de jele, cu
o voce foarte frumoasã, aºa cã gãseam o adevãratã
distracþie în societatea lui” (V. Gheorghe Bojeicu,
La Neamþ, în vol. Ei l-au vãzut pe Eminescu, Dacia,
1989). Urmând cronologia, de la Mãnãstirea Neamþ, 
Eminescu pleacã în primãvara anului 1887 la Bo -
toºani, unde va sta cu sora sa Henrieta. Aici face
Eminescu cea de-a patra fotografie dintre cele care
nu au trezit îndoieli pânã acum ºi a fost reprodusã în
volumul Omagiu lui Eminescu (Bucureºti, 1909).
Profesorul Ion Buzaºi are o poziþie echivocã: „Foto -
grafia înfãþiºeazã un om pe care suferinþa moralã l-a
marcat profund, dându-i o expresie gravã, mohorâtã
[...] fizionomia este de o asemãnare izbitoare cu cea
din albumul lui Octav Minar, aºa cã s-ar putea ca
aceastã fotografie sã fie autenticã, dupã cum s-ar
putea sã fie tot o ajustare realizatã de inventivul
Octav Minar” (Ion Buzaºi, art. cit).

Profesorul ªtefan Cazimir intervine în dez -
baterea din jurul fotografiei pe un ton tranºant: „Ar -
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Fotografia aparþine patrimoniului Mu zeu -
lui fotografiei. În registrul de inventar se men -
þioneazã cã a fãcut parte din fondul fostului
Muzeu de Istorie al P.C.R. ºi este descrisã astfel:
Fotografie înfãþiºând pe Mihai Eminescu stând
pe un scaun în parc; în mâna stângã rezematã pe
genunchi þine un ziar. Dimensiuni: 13 cm x 10 cm. 
Fotografia a fost achiziþionatã, con tra sumei de
10 lei, de la Ion Petcu din Bucureºti, în luna
martie 1967. Pe spatele fotografiei este scris cu
creionul  „Mihai Eminescu, bolnav la mãnãstirea 
Neamþului în aprilie, anul 1887”.  (România lite -
rarã, nr. 42/2007)



ti colul lui Ion Buzaºi conþine toate datele necesare
pentru lãmurirea chestiunii: fotografia a figurat în
albumul Eminescu-Comemorativ editat de Octav
Mi nar. Ceea ce surprinde în rândurile domnului Bu -
zaºi, dupã recunoaºterea «asemãnãrii izbitoare» a
fizionomiei poetului în cele douã fotografii este fo -
lo sirea dubitativelor «s-ar putea [...] s-ar putea»
într-un caz care ex clude orice dubiu. Octav Minar, a
cãrui reputaþie de falsificator este notorie, a decupat
pur ºi simplu capul lui Eminescu din fotografia de la
Botoºani ºi l-a lipit pe o pozã ad-hoc a unui ins stând
pe scaun cu un ziar în mâna stângã”. Dupã ce pro -
fesorul Cazimir ne aminteºte cã poza a fãcut parte
din fondul fostului Muzeu de Istorie al PCR, fiind
achiziþionatã în anul 1967 con tra sumei de 10 lei
(muzeograful de atunci apreciind doar la aceastã
sumã valoarea „documentului”) vine cu aprecierea:
„nu e nevoie de o perspicacitate spe cialã spre a
vedea cã este ex act acelaºi cap, începând cu linia
pãrului, continuând cu ochii, cu nasul, cu urechea,
cu mustãþile, cu bãrbia ºi sfârºind cu um bra pro -
iectatã asupra gâtului”.

Ne aflãm aºadar în faþa unei oferte, care este o
posi bilã fotografie a poetului, cu reacþii suficient de
ºovãielnice. Parcã am fi preferat o poziþie mai fermã

a eminescologilor în aceastã privinþã. Se argumenta
adesea ideea cã op era ºi biografia poetului aduce,
pentru fiecare gen eraþie, o viziune nouã cu elemente
inedite chiar biografice. Înclinãm spre varianta isto -
ricilor care lasã posibilitãþi de a mai cãuta pentru a
aduce noi dovezi pentru fototeca Eminescu, dar ºi
pentru biografia eminescianã. Cu o logicã minimã
am putea crede ºi în cinstea lui Octav Minar. ªi apoi
e greu de acceptat cã la începutul secolului trecut
erau puse la punct tehnicile subtile ale colajului. 

Am adus în discuþie fotografia propusã de
cercetãtoarea Oana Ilie ca o dovadã pentru a stârni
posibile pro vocãri în favoarea existenþei unor do -
cumente emi nesciene necunoscute încã. Sau chiar
pentru a demon stra reputaþia de falsificator a lui
Octav Minar ori de cre ator nedreptãþit, el fiind ºi
unul dintre cei mai entuziaºti biografi ai Veronicãi
Micle. În vo lumul Mihai Eminescu, Probleme ºi
analize filo zofice scria cã „dacã nu ar exista cer -
cetãtori, multe dintre frãmântãrile ºi creaþiunile spi -
ritului ºi ge niului omenesc s-ar pierde odatã cu
timpul. Aceºti modeºti oameni de ºtiinþã, iubind
trecutul, îl cer ceteazã, îl descoperã, legându-l cu
prezentul...” Un lucru e cert: nu s-au epuizat toate
argumentele. 

Eminescu ºi gândirea in dianã
Anca GOJA

La Editura Cununi de stele a apãrut, de
curând, cartea Proza literarã a lui Emi -
nescu ºi gândirea in dianã de Amita

Bhose, cu nos cu tã ca prima traducãtoare a poetului
în spaþiul asi atic. 

Nãscutã la 9 februarie 1933 la Cal cutta, în In -
dia, într-o familie cu intensã activitate cul turalã ºi
ºtiinþificã, Amita Bhose a absolvit  Facultatea de
Chimie, Fizicã, Matematicã a Universitãþii din Cal -
cutta (1953), în 1959 ajungând pentru prima datã în
România, unde soþul ei urma o specializare în geo -
logia petrolului. Dorind sã se apropie de men ta -
litatea ºi spiritualitatea poporului român, ea a urmat
un curs de doi ani de limba ºi literatura românã. Ul -
te rior a publicat, în presa din In dia, numeroase arti -
cole despre cultura ºi literatura românã, precum ºi
traduceri; de asemenea, a susþinut conferinþe pe
teme de convergenþã cul turalã indo-românã.

În 1965 a absolvit Facultatea de Ben gali- En -
glezã a Universitãþii din Cal cutta, iar în 1969 a
publicat „Eminescu: Kavita” (Poezii), prima tra -
ducere a lui Eminescu în In dia ºi a doua în Asia.
Dupã ce în au gust 1971 participase la Congresul
internaþional al traducãtorilor de la Neptun, în de -
cem brie s-a înscris la doctorat, cu o bursã din partea
guvernului român, la Facultatea de Limbã ºi Lite -
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ratura Românã din cadrul Universitãþii Bucureºti,
alegând ca temã „Influenþa in dianã asupra gândirii
lui Eminescu” ºi având conducãtor ºtiinþific pe prof.
dr. Zoe Dumitrescu-Buºulenga. Teza a fost publi -
catã la Editura Junimea din Iaºi, sub titlul Eminescu
ºi In dia, în 1978. În 1976 a fost cooptatã în Co -
lectivul Eminescu, for mat sub egida Muzeului Lite -
raturii Române în scopul editãrii ºtiinþifice a operei
lui Eminescu; în aceastã perioadã  a elaborat studiul
referitor la amprentele filosofiei indiene în proza
literarã eminescianã, care a fost inclus în volumul
VII al Operelor, editat la Editura Academiei în
1977. La 24 octombrie 1992, dupã o nouã vizitã de
documentare în In dia, poate ºi din cauza stresului
provocat de problemele îndurate la Catedra de lim bi
orientale, unde i se interzisese sã mai predea, Amita
Bhose s-a stins, în urma unei op eraþii nereuºite.

Studiul Proza literarã a lui Eminescu ºi gân -
direa in dianã poate fi socotit o continuare a tezei de
doctorat publicate sub titlul Eminescu ºi In dia (lu -
crare apãrutã din nou, dupã 31 de ani, de data aceasta 
la Editura Cununi de stele) – carte de referinþã în
domeniul eminescologiei. De altfel, despre am pren -
tele filosofiei indiene în proza eminescianã, Amita
Bhose a scris, pe scurt, în finalul tezei de doctorat.
Cartea, de dimensiuni reduse (111 pagini) dezvãluie
sursele indiene ale ideilor eminesciene din scrierile:
Sãrmanul Dionis, Cezara, La aniversarã, Ge niu
pus tiu, Avatarii faraonului Tla, Toma Nour în ghe -
þurile siberiene, Archaeus, Povestea indicã. Bine -
înþeles, Amita Bhose nu face abstracþie de cer ce -
tãrile anterioare, comparând sursele de pis tate de ea
în textele filosofice indiene cu sursele identificate de 
alþi specialiºti, pe care adesea îi com bate, cu argu -
mente. Deºi sesizãri ale unor influenþe indiene în op -
era lui Eminescu au existat încã din 1889, opinia
gen eralã a cercetãtorilor era cã preo cupãrile lui Emi -
nescu pentru cultura in dianã au fost sporadice: a fost 
pasionat de filosofia bud dhistã, a citit piesa Sa -
kuntala a lui Kalidasa ºi a asistat la unele cursuri de
civilizaþie in dianã þinute de Albrech Weber în cadrul 
Universitãþii din Berlin. Influenþe indiene au fost
depistate în câteva scrieri ale sale: Epigonii (1870),
Sãrmanul Dionis (1872), Din Berlin la Potsdam
(cca 1873), Dumnezeu ºi om (cca 1873), În cãutarea
ªeherazadei (cca 1874), Cãlin (1876), Eu nu cred
nici în Iehova (1876), Icoanã ºi privaz (1876), Bã -
trâni ºi tineri (1877), Povestea indicã (cca 1879),
Rugãciunea unui dac (1879), Scrisoarea I (1881),
Luceafãrul (1883), Glossa (1883), ºi Kamadeva (1887),
ul tima poezie tipãritã în timpul vieþii lui Eminescu.

Amita Bhose vine, însã, ºi demonstreazã fap -
tul cã preocupãrile poetului în domeniul literaturii
indiene au fost constante, cunoºtinþele sale în a -
ceastã zonã au fost solide, iar re flectãrile culturii
indiene în scrierile sale au fost mult mai numeroase
decât se semnalase pânã atunci. Totodatã, Amita
Bhose demonteazã credinþa cã Eminescu a cunoscut

filosofia bud dhistã prin intermediul operei lui Scho -
penhauer, opinând cã filosoful ger man a fost doar un 
imbold pentru ca poetul român sã studieze di verse
sisteme indiene ºi textele lor fundamentale, prin
traduceri, dar ºi în orig i nal, limba sanscritã ne fiin -
du-i strãinã. Autoarea argumenteazã oglindirea, în
diferite faze, a studiilor indianistice întreprinse de
poet în operele sale, cronologic. Astfel, primele
semne ale influenþei indiene apar în scrierile din
Viena, romanul Geniu pustiu ºi poezia Venere ºi
madonã asemãnându-se ca temã ºi structurã cu
Sakuntala a lui Kalidasa, piesã care se regãseºte
parþial ºi în poemul Cãlin. 

Atitudinea afectivã faþã de naturã, prezentã în
scrieri ca Cezara, Freamãt de codru sau Lacul, de -
notã o apropiere de spiritul poeziei indiene. A doua
etapã apare tot în epoca vienezã, când gândirea bud -
dhistã îºi face apariþia în viziunea eminescianã.
Dacã iniþial Eminescu se ara tã impresionat mai ales
de idealismul so cial al lui Bud dha, despre care ar fi
putut citi în lucrãrile lui Burnouf ºi Weber (ºi re -
flectat în Andrei Mu reºanu, Împãrat ºi proletar,
Povestea in di cã, Paºtele), ul te rior Eminescu a fost
mai preo cupat de etica ºi filo sofia bud dhistã (Ru -
gãciunea unui dac, Glossa, Odã în metru an tic). În
pa ralel cu buddhismul, poetul s-a interesat ºi de
aºa- zisul sistem „ortodox” al filosofiei indiene, ex -
pus în texte precum Bhagavad-gita, Upa niºade ºi
Ma na va- dharma-sastra (cunoscutã în Europa ca Le -
gile lui Manu). 

În lucrãri ca Sãrmanul Dionis, Um bra mea,
Avatarii faraonului Tla, Archaeus ºi Ta twam asi, se
regãsesc concepþii indiene precum nemurirea su -
fletului, metempsihoza, omologarea dintre sufletul
in di vid ual (at man) ºi cel uni ver sal (Brah man), ra -
porturile dintre microtimp ºi ma cro timp. În fine,
con form informaþiilor Amitei Bhose, prin 1872
Emi nescu începe sã studieze Vedele, integrâînd
geneza in dianã (aºa cum este ea redatã în Rgveda ºi
Manava-dharma-sastra) în viziunea eminescianã ºi
exprimatã în Rugãciunea unui dac, Scrisoarea I ºi
Luceafãrul. Cultura vastã a lui Eminescu, din care
cultura in dianã formeazã doar o parte, a adus o
imensã varietate de teme ºi o deo sebitã profunzime
de gândiri în operele sale ºi l-a înãlþat la rangul
poeþilor universali, l-a fãcut un adevãrat kavi (poet-
 înþelept în sanscritã), un poet- filosof care depãºeºte
orice limitã de spaþiu, de timp ºi de dogmã. Iar în
cursul întregii perioade a acestei creaþii, temele gân -
dirii indiene au rãmas mereu pre zente ºi fer tile în
imaginaþia ar tis ticã ºi în viziunea filosoficã a poe -
tului român. Ea s-a impregnat atât de mult în propria
sa gândire, încât ni se pare cn orice încercare de
interpretare a filosofiei lui Eminescu ar rãmâne in -
completã fãrã sã se refere la filosofia in dianã, un im -
por tant izvor al inspiraþiei emi nes cie ne”, conclu -
zioneazã Amita Bhose.
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Spirit ºi Lo gos 
în poezia eminescianã

Ioan MICLÃU
Aus tra lia

Scriitor de mare sensibilitate ºi forþã crea -
toare, un erudit al zilelor noastre, Adrian 
Botez reuºeºte a se ridica  deasupra va -

lului spumos ce caracterizeazã azi literatura ro mâ -
neascã, încercând a-i da acesteia o mai luminatã
direcþie cum ar fi curajul actului critic, înviorarea 
expri mãrii libere care sã fie bazate pe o moralã
creºtinã desãvârºitã. Om de o largã  culturã, prin
profesie dascãl ºi filosof al culturii române ºi uni -
versale, a mai fost dãruit, cred, de însãºi Pronia
Cereascã din belºug cu harul poeziei ºi al înþelegerii
artelor în gen eral. Scriitor fe cund,  editeazã  cu mult
succes ºi prestigiu Revista Contraatac în cadrul
Grupului ªco lar „Gheorghe Balº” din oraºul Adjud,
cu spri jinul ARP (Asociaþia Românã Pentru Patri -
moniu) - Bucureºti, fondatã de venerabilul erudit
român Artur Silvestri.

Prin însãºi ori entãrile pe care Adrian Botez le
imprimã revistei, dovedesc cu prisosinþã propriile
sale ori entãri. Revista se de fineºte a fi una de edu -
caþie, culturã ºi literaturã, pentru elevi ºi profesori,
îndreptatã împotriva prostului-gust, imposturii ºi
agre siunii imoral-antiartistice. Deci se adevereºte
înþelepciunea proverbului care glãsuie, cum, „prin
conþinutul unei reviste vom  recunoaºte ºi dem -
nitatea editorului”.

Dar, activitatea literarã, de studii în di verse
domenii, istorice, politice, filosofice-religioase, ale
unei critici literare demne ºi nepãrtinitoare, sunt
numai câteva din chemãrile sale înspre lumea unei
culturi civilizate.  Deþine acel spirit de observare ºi
pãtrundere în profunzimea fenomenelor care îl în -
conjoarã, cum s-ar zice, nu trece cu ochii închiºi pe
lângã efecte fãrã a-l interesa ºi cauze. Aduce soluþii
prac tice, bazate pe studii ºi cunoaºtere. Deci nu
întâmplãtor avea sã aparã acest studiu aºezat în noua 
sa carte, Spirit ºi Lo gos în poezia eminescianã, despre
care prinsei îndrãzneala de a scrie acum.

Primind cartea aceasta pe vir tual, era limpede
cã unei asemenea dãruiri trebuia o confirmare ime -
diatã, aºadar, i-am mulþumit cor dial domnului
Adrian Botez pentru carte. ªi ce carte! Cititorul care
o va savura  cetind-o va înþelege imediat despre ceea
ce scriu eu acum. Însãºi sintagma „spirit ºi lo gos”
creeazã o bunã impresie, intuindu-se fenomenologia 
actului de logicã uni ver salã ex is tentã în poezia emi -
nescianã. Mulþi probabil folosind dicþionarul o biº  -
nuit, (poate ºi din neînþelegerea etimologicã mai
extinsã) au sã zicã repede… aaa… lo gos = „cu -

vântare”, „conferinþã” etc., pe când profund ºi filo -
sofic lo gos-ul are un sens de ordine, proprie
deo potrivã cosmosului ºi gândirii omeneºti în for -
mele cele mai superioare. Eminescu era omul ge nial
care pe acest cir cuit cos mos-spirit omenesc prin
poezia lui leagã omenirea de le gitãþi di vine. Emi -
nescu, de venea un Mesia al românilor, redând iubi -
rea ºi drep tatea ca egalitãþi di vine ale vieþii fiecãruia. 
Pentru aceasta a ºi ajuns rãstignit ca un Hristos Iisus!

Cartea domnului Adrian Botez la care facem
vorbire, tocmai aceastã nouã viziune o pune în ana -
lizã, aºezându-l pe genialul Eminescu în aceastã
nouã luminã, dar sã folosim întocmai afirmaþiile
eminentului profesor din Adjud: „Noul unghi de a -
bor dare a hermeneuticii textului eminescian, pe ca -
re-l propune cartea mea: nu se mai pot rosti blas -
femii, de cãtre cineva, în legãtura cu Eminescu…
Despre Eminescu trebuie vorbit cu Biblia în mânã –
cu op era Lui-Eminescului cititã in te gral – ºi în ini mã
cioplitã, precum Coloana Infinitului!”

În cuprinsul celor 351 de pagini cât con sistã
cartea aceasta, cititorul va avea ocazia, mai bine zis
fericirea sã intre într-o lume densã, care începând
din vremile istoriei literaturii antice ºi pânã în zorii
modernismului ºi a prezentului, va ieºi cu siguranþã
înnoit în felul de a  percepe  persoana  uni ver salã a
geniului culturii, literaturii ºi gândirii  române,
Mihai Eminescu.

Personalitate de o vastã culturã, Adrian Botez
afirmã: „Este un cu totul alt mod de a-l aborda pe
Eminescu, decât aþi vãzut pânã acum. Folosindu-se
de o imensã bibliografie, autorul ne poartã pe la
Teogonia lui Hesiod, luând chiar pe Eros drept
motto, care „descãtuºând pe fiecare – ºi oameni ºi
fãpturi di vine”, ne dã de înþeles, ne aminteºte de
Misterele nopþii, ale poetului unde, de asemenea,
Eros este prezent ca o zeitate miticã de o pozitivã
reflecþie. Ceea ce era ºi de aºteptat, Adrian Botez
ajunge pe culmea vremilor moderne ale lui Per -
pessicius, care aduce în luminã unele neglijenþe ale
criticii române: „Întâi cã nu ia seama la exemplele
altor literaturi ºi mai vechi ºi mai aºezate decât a
noastrã, unde cultul marilor creatori naþionali, ba
chiar universali, nu cunoaºte rãgaz ºi unde se poate
vorbi de întregi biblioteci închinate nu numai ma -
rilor ge nii, dar ºi încã celor de al doilea raft. ªi
greºesc, dupã aceea, pentru cã nu sunt încã pãtrunºi
de vastitatea operei eminesciene ºi de culmile la care 
s-a ridicat în atât de scurta lui viaþã cel mai de sã -
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vârºit dintre creatorii noºtri”. (Perpessicius, Cul tul
lui Eminescu, în vol. Eminesciana, Junimea, Iasi,
1983, p. 574)

Cartea Spirit si Lo gos în poezia emi nes cianã,
apare ca un studiu extrem de binevenit zilelor de azi,
o carte de profundã analizã, însuºi autorul se vede
constrâns a-ºi structura cartea în 11 Pãrþi, fie care cu

subtitlurile aferente, astfel cã o prea apro fundatã
prezentare la care mã angajai eu acum ar însemna o
nouã carte, caz în care trebuie sã recu nosc, nu-s
pornit deocamdatã. Totuºi, din re spect pentru cititor, 
dar ºi pentru valoarea cãrþii, am dragul a constata:
fericitã ocazie de re spect adus aniversãrii a 160 de
ani de la naºterea lui Mihai  Eminescu!

Eminescu în preocupãrile lui 
Constantin Mãlinaº

Mic indice bibliografic - revista  Familia românã

Simona DUMUÞA

În anul 2005, ca urmare a activitãþii sale ºi
în semn de apreciere pentru contribuþia
adusã la dezvoltarea colecþionãrii ºi do -

cumentologiei Eminescu, Constantin Mãlinaº pri -
meºte din partea Editurii Geea din Botoºani premiul, 
di ploma ºi medalia „Teiul de Aur”. 

În anul 2009 aceeaºi editurã tipãreºte cartea
Eminescu nestins. Interviuri cu conf. univ. dr. Con -
stantin Mãlinaº de Elena Condrei, o primã carte
dintr-o serie editorialã dedicatã celor distinºi cu pre -
miul amintit ºi „care trãiesc ºi scriu în tradiþia de
credinþã ºi gândire a lui Mihai Eminescu”, care „prin 
fapta lor culturalã, istoricã sau literarã, prac ticã un
EMINESCU extins, un EMINESCU mereu viu, me -
reu productiv ca model ºi mãsurã! Un E MINESCU
nestins!” dupã cum menþiona în prefaþa cãrþii au -
toarea.

Manifestarea neobositei preocupãri pentru
su bi ectul Eminescu a domnului C. Mãlinaº, s-a ma -
terializat în câteva vol ume precum: Biblioteca edi -
þiilor Eminescu: (1883-1986): Cat a log, Ora dea, 1986;
Eminescu în Ex li bris: Cat a log, Oradea, 1989; Emi -

nescu - un secol în medalii: Expoziþie ºi cat a log,
Oradea, 1992; Eminescu printre noi: Al bum orã -
dean, Oradea, 1995; Personaje eminescie ne: Cat a -
log de graficã, Oradea, 1996; Eminescu ºi Oradea:
Studii de istorie literarã pentru perioada 1866-1884
Oradea, 2000; Iosif Vul can ºi Mihai Eminescu
(1866-1906): Al bum de expoziþie, Ora dea, 2006;
Eminescu în arta medaliei: 1871-1989: Studiu, cat a -
log ºi al bum, Botoºani, 2010, dar mai ales în zecile
de articole publicate în diferite reviste. 

Aceeaºi preocupare s-a reflectat ºi în revista
pe care cu dãruire a condus-o vreme de câþiva ani ºi
în paginile cãreia au primit gãzduire materialele
despre Eminescu ale colaboratorilor. Astfel cã în
perioada apariþiei Familiei române la Oradea, între
anii 1999 ºi 2006  sub redacþia domniei sale, aproape 
în fiecare numãr regãsim o informaþie, un articol, un
poem, o ilustraþie, o pãrticicã de Eminescu. 

În paginile celor 27 numere tipãrite la Oradea, 
s-au publicat nu mai puþin de 55 de asemenea mate -
riale, care s-au constituit în cele ce urmeazã într-un
mic indice bibliografic.

*
* *

1. Simpozion Eminescu la Oradea/ Con stan -
tin Mãlinaº. An 1, nr. 1, iunie 1999, p. 2-10.

2. Problema Basarabiei ºi Bucovinei în pu -
blicistica lui Mihai Eminescu/ Nina Negru. An 1, nr. 
1, iunie 1999, p. 11-13.

3. La bustul Eminescu/ Constantin Mãlinaº.
An 1, nr. 2, septembrie 1999, p. 25.

4. „Roma cea micã” ºi (anti) emi nes cia nis -
mul/ Mihai Cimpoi. An 1, nr. 2, septembrie 1999, p.
29-30.

5. Douã medalii Eminescu/ Constantin Mã -
linaº. An 1, nr. 2, septembrie 1999, p. 44-46.

6. Eminescu contestat la Cernãuþi/ Vasile
Ilica. An 1, nr. 3, decembrie 1999, p.35-36.

7. Pro test/ Redacþia revistei „Fa milia ro mâ -
nã”. An 1, nr. 3, decembrie 1999, p. 46.

8. Medalie Eminescu la Budapesta, 1947/
Con stantin Mãlinaº. An 1, nr. 3, dec. 1999, p. 49.

9. Eminescu, un mit al românilor/ Eugen
Simion. An 2, nr. 1(4), martie 2000, p. 1-3.

10. Eminescu [poem]/ L. Mihalescu- Lu chia -
niuc. An 2, nr. 1(4), martie 2000, p. 2.

11. Manuscrisele lui Mihai Eminescu/ Ga -
briel ªtrempel. An 2, nr. 1(4), martie 2000, p. 4-6.

12. Lu mina dumnezeiascã în Luceafãrul/
Constantin Miu. An 2, nr. 1(4), martie 2000, p. 7.

13. Eminescu împotriva poeziei/ Gheorghe
Jurma. An 2, nr. 1(4), martie 2000, p. 8
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14. Festivalul Eminescu de la Oradea – la 70
de ani de de but/ Mircea Popa. An 2, nr. 1(4), martie
2000, p. 9-10.

15. Eminescu în con text comparativist ma -
ghiar/ Mircea Popa. An 2, nr. 1(4), martie 2000, p.
11-13.

16. Cine l-a furat pe Eminescu? (Istoria tra -
gicã a bustului Poetului la Odesa)/ Vadim Ba -
cinschi. An 2, nr. 1(4), martie 2000, p. 14.

17. De „Bunavestire” la Oradea ºi Holod (I)
(25-26 martie 2000). An 2, nr. 1(4), martie 2000, p.
15-19.

18. Ucenic la Eminescu/ Dimitrie Vata ma -
niuc. An 2, nr. 1(4), martie 2000, p. 30-31.

19. Ucenicie eminescianã/ Theodor Co drea -
nu. An 2, nr. 1(4), martie 2000, p. 31-32.

20. Mircea Popa - Mihai Eminescu, con textul
receptãrii/ Rodica Mar ian. An 2, nr. 1(4), martie
2000, p. 32-34.

21. Gheorghe ªora ºi Iuhan Puºcã – Doi
ardeleni despre Mihai Eminescu: Vasile Goldiº ºi
Elie Miron Cristea. Opinii critice/ Dan Lãzãrescu. 
An 2, nr. 1(4), martie 2000, p. 36.

22. Medalii Eminescu – 2000/ Constantin
Mãlinaº. An 2, nr. 1(4), martie 2000, p. 44-45.

23. De „Bunavestire” la Oradea ºi Holod
(II). An 2, nr. 2(5), iunie 2000, p.  10-31. În cadrul
acestui amplu ma te rial sunt cuprinse:

• Privilegiul Eminescu/ Mircea Popa.  An 2,
nr. 2(5), iunie 2000, p. 17.

• Eminescu este o armã/ ªtefan Broascã. An
2, nr. 2(5), iunie 2000, p. 17-18.

• Scrisori false împotriva lui Eminescu/ Va -
sile Ilica. An 2, nr. 2(5), iunie 2000, p. 18.

• Chestiunea israelitã ºi Eminescu/ Nina
Negru. An 2, nr. 2(5), iunie 2000, p. 19-22.

• Muzeul Eminescu de la Cernãuþi/ Vasile
Tãrâþeanu. An 2, nr. 2(5), iunie 2000, p. 22-24.

24. Iarãºi despre „Lãcrãmioarele de la Cer -
nãuþi”, 1866/ Ion Filipciuc. An 2, nr. 2(5), iunie
2000, p. 24-25.

25. Un posibil izvor blãjean al poemului „Epi -
gonii”/ Ion Buzaºi. An 2, nr. 2(5), iunie 2000, p. 41.

26. Eminescu peste ocean/ Traian Trifu Cãta.
An 2, nr. 2(5), iunie 2000, p. 41.

27. Pentru Mihai Eminescu/ Liviu Papuc. An
2, nr. 2(5), iunie 2000, p. 42.

28. Multe ºi mãrunte/ Leca Moraru. An 2, nr.
2(5), iunie 2000, p. 43.

29. Iconografie/ Dumitru Cosma. An 2, nr.
2(5), iunie 2000, p. 43.

30. Fondul documentar Eminescu de la Ora -
dea/ D. Cosma. An 2, nr. 2(5), iunie 2000, p. 44-46.

31. Eminescu sãrbãtorit de români la Viena/
Adrian Abrudan. An 2, nr. 3-4(6-7), decem brie
2000, p. 34-35.

32. Dupã anul internaþional Eminescu în ce pe

mileniul Eminescu/ Constantin Mãlinaº. An 3, nr.
1(8), martie 2001, p. 3-5.

33. Bibliografie Mihai Eminescu 2000/ Fla via 
Marinescu ºi Ecaterina Bartos. An 3, nr. 1(8), martie 
2001, p. 6-11.

34. Eminescu a revenit pentru totdeauna la
Cernãuþi/ ªtefan Broascã. An 3, nr. 1(8), martie, p.
12-13.

35. Iar teii au plâns cu lacrimi de sânge.../
Mihai Prepeliþã. An 3, nr. 1(8), martie 2001, p. 13.

36. Anul Eminescu 2000 în Bihor/ Luminiþa
Boroº. An 3, nr. 1(8), martie 2001, p. 14.

37. Eminescu omagiat în Mo naco/ Elisabeta
Pop. An 3, nr. 1(8), martie 2001, p. 15.

38. Românii la Odesa/ Vadim Bacinschi. An
3, nr. 1(8), martie 2001, p. 17-21.

39. Eminescu ºi Iosif Vul can – câteva as pecte
din raporturile lor reciproce/ Dimitrie Vata maniuc.  
An 3, nr. 2(9), iunie 2001, p.6-7.

40. Simpozionul nostru: Mihai Eminescu ºi
Iosif Vul can (24-26 martie 2001). An 3, nr. 2(9),
iunie 2001, p. 15-31 ºi An 3, nr. 3-4(10-11), de -
cembrie 2001, p. 29-40.

41. Eminescu - omagiat la Orãºtie/ Miron
Simedrea. An 3, nr. 2(9), iunie 2001, p. 32.

42. Eminescu ºi spiritualitatea româneascã
de azi/ Ioan Miclãu. An 3, nr. 2(9), iunie 2001, p. 33-34.

43. Drumurile lui Eminescu prin Buco vi na/
Gheorghe Haficiuc. An 3, nr. 3-4(10-11), de cembrie 
2001, p. 51-52.

44. ªi de la noi porni poetul.../ Maria Toacã.
An 4, nr. 2(13), iunie 2002, p. 51-52.

45. Lãcrimioarele învãþãceilor... ºi Emi nes -
cu/ Mihai Prepeliþã. An 4, nr. 3-4(14-15), decembrie 
2002, p. 72.

46. Cu Eminescu ºi Gojdu la Budapesta/ Con -
stantin Mãlinaº. An 5, nr. 1(16), martie 2003, p. 2.

47. La bustul Eminescu/ Mircea Opriþã. An 5,
nr. 1(16), martie 2003, p. 3.

48. Statuia Eminescu de la Cernãuþi aºteap tã
placa de titlu de pe postament/ Vasile Ilica. An 5, nr. 
2(17), iunie 2003, p. 14-15.

49. Povestea unui sigiliu/ Ion C. Rogojanu.
An 5, nr. 3-4(18-19), decembrie 2003.

50. M. Eminescu la Odesa, 1886 – traduceri
din A. S. Puºkin/ Graþian Jucan. An 6, nr. 1-2
(20-21), martie-iunie 2004, p. 77-80.

51. Întoarcerea la manuscrise/ Constantin Mã -
linaº. An 7, nr. 1-2(24-25), martie-iunie 2005, p. 1-7.

52. Dor de Eminescu/ Mihai Prepeliþã. An 7,
nr. 1-2(24-25), martie-iunie 2005, p. 8.

53. Eminescu peste ocean/ Traian Trifu Cãta.
An 7, nr. 1-2(24-25), martie-iunie 2005, p. 33.

54. Op era fluorescentã/ Constantin Mãlinaº.
An 7, nr. 3-4(26-27), decembrie 2005, p. 9.

55. Eminescianã [poem]/ Mihai Prepeliþã. An 
7, nr. 3-4(26-27), decembrie 2005, p. 9.
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Mihai Eminescu în lume
- caleidoscop internautic - 

„Eminescu ne reprezintã oriunde am fi...” (Mircea Eliade)

Casilda CIOLTEA

Expoziþie nu mis maticã dedicatã
comemorãrii lui Mihai Eminescu

În iunie 2009, la sala de expoziþii „Constantin
Brâncuºi” a Palatului Parlamentului, a avut loc ver -
nisajul expoziþiei intitulate „120 de ani de la trecerea 
în eternitate a Luceafãrului poeziei româneºti - Mi -
hai Eminescu”. Aceastã expoziþie comemorativã ex -
pune medalii, plachete ºi in signe realizate de-a lun -
gul timpului, menite sã pãstreze vie în memoria
sufleteascã a românilor, figura ºi creaþia de geniu a
poetului nostru naþional Mihai Eminescu.

Printre documentele ded i cate memoriei lui
Emi nescu, un loc de cinste îl ocupã medaliile, pla -
chetele, insignele, monedele ºi bancnotele emise
de-a lungul timpului, cu ocazia aniversãrii sau co -
memorãrii poetului ºi cu alte prilejuri. Societatea
Nu mis maticã Românã, prin cele 24 de secþii ale sale, 
ºi nu numai, a emis pânã în prezent peste 200 de
medalii, plachete ºi in signe în memoria lui Emi -
nescu, piese de serie ºi unicate. Literatura de spe -
cialitate despre medalistica Eminescu este bogatã,
din anul 1909 pânã în prezent fiind publicate 77
cãrþi, studii ºi articole de cãtre autori consacraþi.

La expoziþia organizatã la 15 ianuarie 2008,
cu prilejul zilei de naºtere a poetului, la Centrul
Militar Naþional, de cãtre Gruparea colecþionarilor

de medalii Eminescu a Societãþii Numismatice Ro -
mâne, a fost expusã ºi o medalie pe care s-a reprodus 
pentru prima datã „Izvorul lui Mihai Eminescu” din
Parcul Ciºmigiu din Bucureºti. Medalia a fost rea -
lizatã de cunoscutul art ist gravor Constantin Du -
mitrescu de la Monetãria Statului (numele apare
scris de dimensiuni mici pe aversul medaliei în stân -
ga). Medalia este din tombac, cu diametrul de 50
mm ºi grosimea de 4 mm. Autorul ºi finanþatorul
medaliei este dl col. (r.) Ioan Dogaru din Bucureºti,
preºedintele de onoare al Grupãrii Colecþionarilor
de Medalii a S.N.R.

Pentru stimularea celor mai valoroºi co lec -
þionari ºi pentru munca ºtiinþificã ºi publicisticã,
precum ºi pentru conservarea patrimoniului me da -
listic eminescian din Gruparea colecþionarilor din
Bucureºti, s-a instituit ºi emis medalia cu efigia
poetului premiul I-II-III – „Pana de aur a lui Mihai
Eminescu”, proiectatã ºi finanþatã tot de col. (r.)
Ioan Dogaru. În mai 2009, preºedintele de onoare al
Grupãrii Colecþionarilor de Medalii a S.N.R. a în -
fiinþat, la Cercul Militar Naþional, „Clubul Colec -
þionarilor de Medalii Eminescu”, care are menirea
de a-i reuni pe toþi colecþionarii de medalii, plachete, 
in signe ºi alte documente ded i cate de-a lungul tim -
pului poetului ºi care sunt mândri de colecþiile lor,
pe care le expun în cadrul diverselor expoziþii. 

http://www.epochtimes-ro ma nia.com/ar ti -
cles/2009/06/ar ti cle_42033.html

Fundaþia 
Mihai Eminescu Trust

Sub patronajul Prinþului Charles de Wales, al
Ministrului Culturii, Cultelor, Patrimoniului Na þio -
nal, Theodor Paleologu ºi în parteneriat cu Ac a de -
mia de Studii Economice din Bucureºti, Fundaþia
Mihai Eminescu Trust a aniversat la 15.10.2009, 10
ani de activitate în România.

Activitãþile Fundaþiei Mihai Eminescu Trust
au început în 1999 în cinci sate sit u ate la 80 de
kilometri de Braºov. Proiectele realizate în satele
din Transilvania în decursul celor 10 ani de acti -
vitate aratã cã satele pot fi readuse la viaþã prin
îmbinarea cu succes a pãstrãrii patrimoniului ºi re -
ge nerãrii economice. Având ca prioritate iniþialã
restaurarea vechilor faþade ºi acoperiºuri, pentru a
reda strãzilor aspectul me di eval ºi a stimula mândria 
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locuitorilor, Fundaþia susþine, prin consultanþã, spri -
jin financiar nerambursabil ºi împrumuturi, membrii 
comunitãþilor lo cale în dezvoltarea unor noi surse de 
venituri ºi restaurarea caselor acestora folosind forþa 
de muncã lo calã, tehnici ºi materiale de construcþie
tradiþionale.

„Atât per sonal, cât ºi în calitate de Pa tron al
Fundaþiei Mihai Eminescu Trust, am fãcut tot ce
mi-a stat în putinþã pentru a sprijini remarcabila
populaþie din Transilvania, cu tradiþiile sale la fel de
remarcabile ºi durabile ºi pentru a prezenta fru -
museþea acestora în întreaga lume. Mai rãmân multe
de fãcut ºi am speranþa cã Fundaþia va con tinua încã
multe decenii de acum încolo sã susþinã protejarea
acestor comori unice” sunt cuvintele Prinþului
Charles de Wales, care exprima misiunea pe care
Fundaþia ºi-a asumat-o ºi pe care va con tinua sã o
ducã spre îndeplinire.

http://www.stiriong.ro/pagini/bilant-al-funda
tiei-mihai-eminescu-trust.php

Biblioteca „Mihai Eminescu” 
Crin gila, Aus tra lia

Biblioteca „Mihai Eminescu” a fost declaratã
constituitã la data de 25 Septembrie, 1996, cu pro -
gramul de deschidere ºi servire a cititorilor începând 
cu dimineaþa zilei de 26, ceea ce corespundea festiv
ºi cu istoricul eveniment (mai puþin cunoscut), Sep -
tembrie 1851, când Emigraþia românã adera la Co -
mitetul eu ro pean de la Londra, reprezentantul ei
fiind, D. Brãtianu. Deci, ideea unei unitãþi a emi -
graþiei române are rãdãcini istorice.

Biblioteca este o investiþie privatã a familiei
Ioan ºi Florica MICLÃU, dar de serviciu pub lic
pentru comunitatea româneascã, pentru împrumut
de cãrþi cititorilor români, cu deplinã gratuitate
pentru servicii. Începutul a fost mod est, ºi numai din 
drag comunitar, pentru etnia românã mai puþin nu -
meroasã în zonã la acel timp, care sã poatã gãsi
undeva o carte româneascã pentru citit.

Treptat, biblioteca s-a îmbogãþit prin noi cãrþi
cumpãrate de fa milia Miclãu. Pãstrãm pe agenda
istoricului bibliotecii ºi ajutorul dat de familiile de
români din Aus tra lia care au donat cãrþi, precum ºi a
unor vizitatori români prin intermediul Ambasadei
Române din Can berra. Biblioteci judeþene din Ro -
mânia, respectiv Oradea-Bihor, Cluj-Napoca, chiar
Arhivele naþionale ale României, ne-au donat cãrþi
de mare valoare cum sunt: România - Evoluþie în
Timp ºi Spaþiu, România în Documente ºi Al bum. La 
timpul respectiv am mulþumit tuturor celor ce ne-au
întins o mânã de ajutor cu o carte româ neascã, ºi le
mulþumim ºi azi, în al 12-lea an de existenþã. Apre -
cierile cititorilor au fost întotdeauna publicate în
filele Revistei „Iosif Vul can”, apãrutã ºi aceasta în
anii 1997, ca o necesitate ºi tocmai pe fundalul
acestei biblioteci. Viitorul bibliotecii nu poate fi
decât frumos, deoarece odatã ex is tentã, a ceasta e -
ven tual îºi poate schimba adresa dar nu serviciile.

http://ioanmiclau.wordpress.com/bibliotecarul- 
de- la-antipozi/about/

Mihai Eminescu aniversat 
în Elveþia

În 2010 se împlinesc zece ani de la am pla -
sarea pe faleza lacului Leman a bustului lui Mihai
Eminescu, realizat de sculptoriþa Andreia Bove ºi
donat oraºului Vevey de Ambasada României la
Berna. A devenit o tradiþie ca, în fiecare an, în luna
ianuarie, românii din Elveþia sã se reuneascã la
Vevey pentru a marca ziua de naºtere a poetului.

Programul man i festãrii debuteazã pe Quai
Per donnet, cu mesaje de salut adresate parti ci pan -
þilor, depunere de aranjamente florale ºi oficierea
unui tedeum de preotul Adrian Diaconu din Geneva. 
Din partea autoritãþilor lo cale, la manifestare va
participa primarul oraºului Vevey, domnul Laurent
Ballif.

În acest an, românii din stânga Prutului vor fi,
de asemenea, prezenþi la manifestarea de la Vevey.
Primãria din Vevey ºi Asociaþia moldo-românã din
Elveþia „Mihai Eminescu” invitã participanþii, la un
pro gram la „Le Clabo” care va cuprinde, dupã alo -
cuþiunile oficiale, câteva momente artistice.

Sunt aºteptaþi reprezentanþi ai asociaþiilor ro -
mâneºti, reprezentanþi diplomatici ºi cetãþeni ai Re -
publicii Moldova, un numãr cât mai mare de par ti -
cipanþi români ºi elveþieni pentru a marca, în acest
fel, remarcabila contribuþie româneascã la cultura
elveþianã ºi eu ro peanã.

http://www.casa-romanilor.ch/intalnirea-de-
co memorare-poetului-mihai-eminescu-la-vevey-2010

Asociaþia moldo-românã 
„Mihai Eminescu” din Elveþia

Promoveazã imaginea Moldovei ºi a Ro mâ -
niei în Elveþia.

http://amresuisse.wordpress.com/about/

Placã comemorativã 
Mihai Eminescu dezvelitã la Viena

La 30 ianuarie 2009, la Viena a avut loc ce -
remonia dezvelirii plãcii comemorative aplicatã pe
clãdirea în care a locuit marele poet în anul 1869.
Lucrarea ºi aplicarea pe clãdire a plãcii memoriale,
au fost fãcute de cãtre Asociaþia „Unirea” din Viena, 
condusã de domnii Marius Lebãdã ºi Dorel T.
Usvad. „Este de apreciat acest gest minunat ºi de
aceea am dorit sã fac cunoscut acest lucru. Dacã cei
care au putere financiarã pentru sprijinirea desfã -
ºurãrii activitãþilor culturale de acest gen în di as pora 
nu fac nimic în acest sens, este bine cã se gãsesc
oameni minunaþi, care se gândesc la concetãþenii lor
ºi vor ca numele acestora sã nu fie date uitãrii”, ne-a
mãrturisit domnul Ioan Godja.

http://www.bibliotecamm.ro/pdf/fr_2009_2
&3.pdf

Mihai Eminescu la Paris

În anul 1989, anul împlinirii centenarului
mor þii lui Mihai Eminescu, la Paris, a avut loc
dezvelirea ºi sfinþirea statuii dedicatã memoriei lui
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Mihai Eminescu, realizatã în bronz de sculptorul Ion 
Vlad. Un alt Eminescu, aºa cum l-a vãzut artistul: un 
trunchi de copac firav din care rãsare luceafãrul
poeziei noastre, el însuºi un trunchi de bronz cu
privirea spre cer. Þine în mâini o carte în care poþi
citi primele versuri ale odei în metru an tic; fiecare
paginã, într-o altã limbã.

Monumentul este situat la intersecþia strãzilor
Jean de Beauvais (în prejma Bisericii Române cu
acelaºi nume) ºi rue des Ecoles (unde se aflã Rec -
toratul Sorbonei).

http://miscarea.net/carpatii-eminescu.htm

Poetul Mihail Eminescu 
comemorat la Apateu, Ungaria

În 15 ianuarie 2010, poetul naþional Mihai
Eminescu a fost comemorat ºi în parohia Apateu,
din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Un -
garia. Potrivit unei tradiþii mai vechi, la data de 15
ianuarie, românii ortodocºi din Apateu, dar ºi
oaspeþii din Ungaria ºi România se adunã  în fiecare
an pentru a-l omagia. În urmã cu 11 ani, preotul
paroh al Apateului, Prot. Origen Sabãu, a adus ºi a
montat în curtea casei parohiale din Apateu un bust
în bronz al poetului, care strãjuieºte pânã astãzi,
informeazã Biroul de Presã al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria.

http://www.ba sil ica.ro/ ro/di as pora_ ortodo -
xa_romana/poetul_mihail_eminescu_comemorat_l
a_apateu_ungaria.html

Monumentul lui Mihai Eminescu 
la Rezina

În anul 1989, din iniþiativa colectivului re -
dacþiei ziarului „Farul Nistrean”, spitalului raional ºi 
ºcolii medii nr. 2 are loc adunarea mijloacelor bã -
neºti pentru a înãlþa în oraº un bust Marelui Mihai

Eminescu. Sculptorii D. Rusu ºi arhitectul Rãzlog
din Chiºinãu, meºterul petrar S. Lozan din Cosãuþi
lucreazã paralel asupra bustului ºi a soclului. Astfel,
cu eforturile rezinenilor, într-un an de zile iniþiativa
s-a materializat într-un orig i nal mon u ment, care a
fost instalat în centrul oraºului.

Sursa: „Rezina. Schiþã istoricã” de Nicolae
Proca, Olga Proca, Chiºinãu, 1999. 

http://wikimapia.org/11200038/ro/Monumen
tul-lui-Mihai-Eminescu-1850-1889

Teatrul Naþional „Mihai Eminescu” 
la Chiºinãu

Primul teatru stabil de expresie românã din
Basarabia a luat fiinþã la 10 octombrie 1920 din
iniþiativa unui grup de fruntaºi ai vieþii publice lo -
cale, în frunte cu Sergiu T. Nita, ministru al Ba -
sarabiei în guvernul României.

În anul 1994, teatrul devine Naþional „Mihai
Eminescu”, titlu care onoreazã, dar ºi obligã. O nouã
perioadã debuteazã, când trupa teatrului este revi -
goratã cu forþe actoriceºti tinere, foºtii absolvenþi ai
prestigioaselor ºcoli de teatru din Moscova, Tbilisi,
Iaºi, Chiºinãu.

Spectacolele Teatrului Naþional au cucerit
sim patia publicului la prestigioase festivaluri: Festi -
valul „I.L.Caragiale” Bucureºti, 1993; 1994; Festi -
valul ªcolilor Europene de Teatru, Târgu Mureº,
1994; Festivalul de Comedie Bu cu reºti, 1995; Festi -
valul „A.P.Cehov” Moscova, mai 1998 ºi multe
altele.

http://www.eminescu.md/istoric.html

Mihai Eminescu la Comrat, 
alãturi de Puºkin

Executivul autonomiei gãgãuze a adoptat o
decizie care prevede înãlþarea unui bust al poetului
Mihai Eminescu la Comrat.

Bustul lui Mihai Eminescu va fi amplasat
lângã cel al poetului rus Aleksandr Puºkin, pe Aleea
Gloriei din centrul oraºului Comrat, în faþa Uni -
versitãþii de Stat.

ªi astfel un bust al lui Mihai Eminescu, ma -
rele simbol al românilor de pretutindeni se va afla la
loc de cinste pe acest strãvechi teritoriu românesc.

Înãlþarea monumentului lui Eminescu este o
acþiune care vine sã consolideze prietenia de secole
dintre gãgãuzi ºi moldoveni, a apreciat guvernatorul
autonomiei, Mihail Formuzal.

http://www.azi.md/ro/story/7434
http://www.basarabeni.ro/stiri/interviu/bustul-

lui-eminescu-in-comrat-1484/

Eminescu - Place de la Roumanie –
Mon treal

Inaugurarea „Ro ma nian Square/ Place de la
Roumanie” într-un dis trict cen tral din Mon treal, ºi
dezvelirea statuii lui Mihai Eminescu în 19 sep -
tembrie 2004 a fost fãrã îndoialã un eveniment de
maximã importanþã pentru România ºi poetul ei naþional.
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Piedestalul este inscripþionat cu un citat din
Odã în metru an tic, tradus în francezã.

Statuia însãºi a fost subiectul unor discuþii
înfierbântate între românii canadieni, în lunile care
au precedat evenimentul. S-ar fi vrut ca statuia sã
reprezinte imaginea din tinereþe a poetului. Faptul cã
Eminescu a murit într-un azil ºi faþa care a inspirat
statuia a fost copiatã de pe masca mortuarã nu a
ajutat disputa.

Un mo ment spe cial a fost când Mi chael Emi -
nescu – strã-strã nepot al poetului, pe care domnul
Sahlean (traducãtor al poetului în limba englezã) l-a
adus din Nantucket, MA – a legat o fundã în „Teiul
lui Eminescu”. O creangã din teiul orig i nal a fost
altoitã la un tei tânãr într-un laborator din Mon treal,
iar acesta a fost transplantat în piaþã înaintea eve -
nimentului.

Pregãtirile pentru inaugurare au fost conduse
de Marc Marinescu, un român nãscut în Mon treal,
art ist care a organizat ºi douã expoziþii pentru pri -
mãrie. În piaþã, momentele ded i cate exclusiv lui
Eminescu au fost deschise de Iolanda Manolescu,
traducãtoare a poetului în francezã, urmatã apoi de
A.G. Sahlean care ºi-a adus contribuþia recitind tra -
ducerea în englezã a Glossei.

http://www.globalartsnpo.org/Pages/Emines
cu.Place.Romanie.html

Bust al lui Eminescu 
în Winsdor, On tario

La 11 iunie 2006, a avut loc dezvelirea bus -
tului lui Mihai Eminescu la Catedrala Ortodoxã
„Sfântul Gheorghe” din Winsdor On tario Can ada.

Bustul poetului a fost executat de sculptorul
român Aurel Contras, care a mai sculptat-o ºi pe Ve -
ron ica Micle, dragostea ºi inspiraþia poetului.

Versiunea în limba englezã a poeziei „La
stea ua” tradusã de A.G. Sahlean, a fost in scrip -
þionatã pe piedestal alãturi de orig i nal.

Lucrarea a fost oferitã de d-l ºi d-na Herman
Victorov „ca ºi un cadou comunitãþii româneºti din

Wind sor, cu exprimarea speranþei cã românii care
trãiesc aici vor con tinua sã pãstreze ºi sã preþuiascã
tradiþiile spirituale ale poporului lor, faþa Poetului pe 
pãmânt Ca na dian fiind un simbol viu al acestor
tradiþii.”

O slujbã de sfinþire a fost þinutã de arhie -
piscopul Nicolaie Condrea ºi pãrintele Gheorghe
Sãndulescu. Coordonatorul ºi gazda evenimentului,
Mihaela Ignat a fãcut o frumoasã prezentare a pro -
iectului ºi a generoasei iniþiative a d-lui ºi d-nei
Herman Victorov.

http://www.globalartsnpo.org/Pages/Emines
cu.Wind sor.html

Bust al poetului Mihai Eminescu,
amplasat într-un parc din New York

Un bust din bronz al poetului Mihai Eminescu 
va fi amplasat într-un parc din New York, a declarat
în toamna anului 2009 preºedintele Grupãrii Colec -
þionarilor de Medalii ºi In signe „Mihai Eminescu”,
Mihai Costin.

„Este un proiect foarte îndrãzneþ, dar ºi im -
por tant pentru românii care trãiesc pe acele me -
leaguri, departe de þara na talã”, a spus Mihai Costin.
El a precizat cã este vorba de un bust din ipsos,
realizat în anul 1969, care a aºteptat foarte mulþi ani
sã fie turnat în bronz ºi sã fie amplasat într-un loc
pub lic.

Preºedintele Societãþii Române Creºtine
„Dorul” din New York, Cristian Flo rin Pascu, a
comandat turnarea, în bronz, a bustului ºi am -
plasarea lui într-un parc din New York.

Amplasarea bustului face parte dintr-o serie
de activitãþi ded i cate comemorãrii a 120 de ani de la
moartea poetului naþional Mihai Eminescu. Pe 3
iunie, la Palatul Parlamentului a fost vernisatã o
expoziþie de medalii, plachete, in signe, carte veche,
picturã ºi sculpturã ded i cate poetului naþional.

http://www.antena3.ro/stiri/cultura/un-bust-d
in-bronz-al-lui-mihai-eminescu-amplasat-intr-un-p
arc-amer i can_80317.html

Eminescu ºi In dia

Muzeul Naþional al Literaturii Române din
Bucureºti a celebrat, în 13 ºi 14 ianuarie 2010, 160
de ani de la naºterea poetului Mihai Eminescu. 

Pe 13 ianuarie a fost lansatã o carte de refe -
rinþã dedicatã marelui poet, Eminescu ºi In dia, de
Amita Bhose, prezentatã ca fiind „cea mai amplã ºi
mai sistematicã tratare a problemei relaþiilor dintre
gândirea in dianã ºi op era lui Mihail Eminescu”,
potrivit orientalistului Sergiu Al-George. Iniþial tezã
de doctorat, susþinutã în 1975 sub conducerea pro -
fesorului doc tor do cent Zoe Dumitrescu-Buºulenga, 
cercetarea aduce autoarei renumele de „a fi unul
dintre cei mai avizaþi cercetãtori ai istoriei pã trun -
derii culturii indiene în spaþiul cul tural eu ro pean”,
spune lingvistul George Munteanu.

Amita Bhose (Cal cutta, 1933 - Bucureºti,
1992) este prima traducãtoare a lui Eminescu în
spaþiul asi atic, traducerile sale fiind realizate în ben -
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gali. Dragostea pentru poezia lui Eminescu a de -
terminat-o sã se stabileascã în România, unde a
predat ben gali, sanscritã ºi civilizaþie in dianã la Uni -
versitatea Bucureºti.

Academicienii Eugen Simion ºi Mihai Cim -
poi s-au numãrat printre cei care au participat la
dezbaterea „Este Eminescu poet naþional?”, care a
avut loc pe 14 ianuarie. Acestora li s-au alãturat,
printre alþii, criticii Dan iel Cristea-Enache, Dimitrie
Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Ro -
mâne, ºi arhiepiscopul Ioan Robu. În cadrul ace -
luiaºi eveniment a fost vernisatã o expoziþie de ma -
nuscrise ºi documente din arhiva muzeului ºi a fost
prezentat documentarul Eminescu, Ve ron ica, Crean -
gã, realizat în 1914, de Casa de Filme Pathe.

În miezul omului

La 160 de ani de la naºterea lui Mihai E -
minescu ºi 10 ani de la publicarea corespondenþei
inedite Mihai Eminescu - Ve ron ica Micle în vo -
lumul Dulcea mea Doamnã/ Eminul meu iubit, Insti -
tutul Cul tural Român din Viena a programat în 15
ianuarie 2010 o conferinþã-eveniment susþinutã de
Chris tina Zarifopol-Illias (In di ana Uni ver sity, Bloo -
mington). Volumul coordonat ºi îngrijit de ea ni-l
prezintã pe ultimul mare poet ro man tic „într-o ipos -
tazã biograficã, în hainele ºi în pielea lui, atingând
cu mâinile ºi cu sufletul întreaga claviaturã a iubirii” 
(Dan iel Cristea-Enache).

Evenimentul readuce astfel în atenþie tema
împrospãtãrii discuþiei critice despre Eminescu pe o
pistã nouã - pornind din teritoriul biografic - ºi cea a
completãrii, actualizãrii portretului marelui poet în
percepþia publicului contemporan. Nu în cele din
urmã, evenimentul reaminteºte cã aceastã extra or -
dinarã poveste de dragoste îºi are începutul la Viena, 
în anii de studenþie ai poetului.

Conferinþa a fost însoþitã de proiecþia unor
fragmente din schimbul epistolar în lectura unor
tineri actori români, Chris tine Cizmaº ºi Ovidiu Mi -
hãiþã, membri ai ansamblului „Auãleu - teatru de
garaj ºi curte”, din Timiºoara. Pentru studenþii pre -
zenþi, ICR Viena a pregãtit exemplare gratuite ale
volumelor Dulcea mea Doamnã/ Eminul meu iubit
(Chris tina Zarifopol-Illias, Polirom 2000) ºi Despre
omul din scrisori. Mihai Eminescu (Dan C. Mihãi -
lescu, Humanitas, 2009).

De douã ori Veneþia

Institutul Român de Culturã ºi Cercetare U -

ma nisticã din Veneþia a organizat în acest an douã
man i festãri ded i cate lui Mihai Eminescu.

La aniversarea din acest an a zilei de naºtere a
Poetului Naþional, în Aula Magna a prestigiosului
Ateneo Veneto, a avut loc pe 15 ianuarie, 2010
începând cu ora 19.00, o manifestare la care ºi-au
dat concursul bursierii instituþiilor de culturã ale
altor þãri la Veneþia, precum ºi colaboratori ve ne -
þieni ai Institutului Român. Invitaþii au dat expresie
origi nalitãþii ºi muzicalitãþii poeziei eminesciene,
prin lectura ºi interpretarea unor traduceri ale a -
cesteia în di verse lim bi.

Dupã doi ani de inventariere ºi catalogare cu
metode moderne a bogatului fond de carte, pe 15
iunie 2010, la comemorarea Poetului Naþional, va fi
deschisã oficial publicului, cu numele „Mihai Emi -
nescu”, biblioteca Institutului Român de Culturã ºi
Cercetare Umanisticã de la Veneþia.

http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/ziua-poe
tului-eminescu-160-de-ani-de-posteritate-5325546/

50 de min ute cu Eminescu 
la Televiziunea Turcã

Precedatã de o publicitate de 3 zile, emisiunea 
„Mihai Eminescu - poetul legendar al României.
120 de ani de la moarte” a fost realizatã ºi transmisã
în di rect pe 12 iulie 2009, de cãtre Canalul ULUSAL 
TV, „singurul ca nal de literaturã din Turcia”, la o
orã de maximã audienþã: duminicã seara, între orele
20.10 ºi 21.00, avându-l drept realizator pe cu no -
scutul poet Huseyin Haydar ºi drept invitaþi pe scrii -
torul ºi traducãtorul Ali Narc2n, autorul re cent apã -
rutului volum Eminescu - poetul legendar al ver -
sului românesc, ºi pe prof. univ. dr. Mihai Ma xim,
directorul Institutului Cul tural Român „Di mi trie
Can temir” din Is tan bul, directorul Centrului de Stu -
dii Turce al Universitãþii din Bucureºti.

S-a discutat despre contextul istoric în care a
trãit poetul naþional al românilor, despre re volu -
þionarea limbii literare române de cãtre Eminescu,
despre perceperea în Turcia a operei „ultimului mare 
ro man tic al Europei", despre similitudini cu creaþiile 
marilor poeþi turci Yunus Emre, Nam2k Kemal ºi
chiar Naz2m Hikmet, despre numele cu rezonanþã
turcã Emin-escu. În fine s-au citit în paralel, în
românã (Mihai Maxim) ºi turcã (Ali Narc2n), versuri 
din creaþia eminescianã. 

http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/buletin-
de-stiri-cum-a-ajuns-mihai-eminescu-pe-ecranele-d
in-turcia-4673069/
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CONSTANTIN MÃLINAª - IN MEMORIAM 

CONSTANTIN MÃLINAª
 - biobibliografie selectivã - 

Ana GRIGOR

REPERE BIOGRAFICE:

S-a nãscut la data de 21 mai 1943, în oraºul
Buzãu, unde pãrinþii Dumitru ºi Laura s-au refugiat
temporar în urma Dictatului de la Viena.  

S-a stins din viaþã miercuri, 24 februarie
2010.

Studii: 

1949-1956 - A urmat cursurile primare ºi cele
gimnaziale la Bistra (fost Spurcani), Almaºul Mare
ºi la Popeºti, judeþul Bihor;

1956-1960 - liceul la Colegiul Naþional „Sa -
muil Vul can” din Beiuº ºi „Emanuil Gojdu” din
Oradea;

A urmat cursurile Facultãþii de litere, spe -
cializarea limba ºi literatura rusã - limba ºi literatura
românã din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca, pe care absolvit-o în 1969;

1978-1985 - specializare în domeniul biblio -
te co nomiei;

1993 - specializare în educaþia adulþilor (Di -
ploma Infocenter - Danemarca);

1999-2000 - Cursuri postuniversitare de „Bi -
blio teconomie ºi ºtiinþa in formãrii” la Universitatea
Bucureºti; 

2001 - obþine titlul de doc tor în filologie, cu
teza Contribuþii la istoria iluminismului românesc
din Transilvania: Viaþa ºi op era filologicã a lui Ioan 
Corneli 1762-1848, la Universitatea „Babeº- Bo lyai”
din Cluj-Napoca.

Activitate socio-profesionalã: 
1963-1966 - bibliotecar la B.C.U. Cluj-Na -

poca, Filiala „Emil Racoviþã”;
1966-1971 - profesor la ºcolile gen er ale din

Bogei, Ciutelec ºi la liceul din Popeºti;

1971-1978 - di rec tor al Casei de culturã a
sindicatelor din Oradea;

1978-1990 - bibliotecar la Biblioteca Ju de -
þeanã Bihor;
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1990-1991 - ziarist la cotidianul „Criºana”,
secþia cul turalã, unde a realizat pagina nouã:
„Lumea creºtinã”;

1991-1995 - consilier cul tural la Inspectoratul 
pentru culturã Bihor, sectorul biblioteci - muzee -
artã plas ticã;

1996-2006 - bibliotecar la Biblioteca Jude -
þeanã „Gheorghe ªincai” Bihor;

1997-2006 - di rec tor al Bibliotecii Judeþene
„Gheorghe ªincai” Bihor;

1998-2002 - lector universitar la Universitatea
din Oradea, specialitatea biblioteconomie - biblio -
logie - bibliografie;

2001 (feb.-iun.) - consilier ºef interimar ºi
primul di rec tor, care organizeazã noua Direcþie
pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cul tural Na -
þional al judeþului Bihor;

2002-2008 - conferenþiar universitar la Uni -
ver sitatea din Oradea, specialitatea biblioteconomie
- teorii ºi tehnici de catalogare - bibliologie - biblio -
grafie;

2008- 2009 - ªef serviciu Biblioteca Uni -
versitãþii din Oradea.

Afiliere profesionalã:

� Preºedinte al A.R.E.L. - Asociaþia Românã
pentru Ex li bris, Oradea, afiliatã internaþional la
Federaþia de specialitate de la Londra;

� Secretar cul tural al Fundaþiei de Prietenie

Româno-Slovace, Oradea;
� Membru al S.N.R. - Societatea Nu mis maticã

Românã;

� Membru al A.F.C.E.L. (L’Association Francaise 
pour la Conaissance de l’Ex Li bris) – Nancy;

� Membru în Fundaþia Franco-Românã, Oradea;

� Membru fondator al asociaþiei Gruparea
colecþionarilor „Mihai Eminescu”, Botoºani;

� Membru al A.S.L.A. - Ac a de mia de ªtiinþe,
Litere ºi Arte, Oradea;

� Membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România;

� Membru de onoare al Societãþii
culturale-române „Fa milia” din Cringilla - Aus -
tra lia;

� Vicepreºedinte al Despãrþãmântului Oradea al
Astrei, (1997-2007); 

� Vicepreºedinte al Fundaþiei culturale a
Bibliotecii „Gheorghe ªincai” Oradea,
(2000-2006);

� Membru al Biroului executiv al A.B.B.P.R.
(1997-2007);

� Membru asociat al Comisiei Naþionale a
Bibliotecilor din România;

� Membru în Comisia F.A.B.R. pentru colecþii
speciale, conservare ºi restaurare;

� Preºedintele Filialei Bihor a A.B.B.P.R. (1997-
 2007);

� Membru al Asociaþiei bibliotecarilor din
învãþãmânt România;

� Con sul tant de specialitate în redacþia revistei
„Biblioteca”;

� Membru în Colegiul de redacþie al revistei
„Magazin bibliologic”, Chiºinãu;

� Re dac tor ºef ad junct al revistei „Cele trei
Criºuri”, Oradea, 1991-1993;

� Re dac tor ºef al revistei „Povestea vorbei”,
Oradea;

� Re dac tor al gazetei „De la lume adunate”,
Oradea;

� Re dac tor ºef al buletinului „Ex li bris românesc”, 
Oradea;

� Di rec tor al revistei „Sãnãtatea cãrþilor”, Oradea;

� Re dac tor ºef al revistei „Fa milia românã”,
Oradea, 1999-2006.

Premii, distincþii ºi decoraþii:

1971 – Premiul I ºi titlul de laureat la Festivalul
naþional de teatru pentru amatori „I.L.
Caragiale”, Bucureºti (26 apr.);

1977 – Premiul pentru traduceri de poezie, Oradea;

1979 – Premiul revistei „Fa milia” pentru literatura
de reportaj, Oradea (febr,); 

1984 – Premiul revistei „Orizont” (Timiºoara)
pentru ciclul de poeme „Horea”, la
concursul literar „Moºtenirea lui Iosif Vul -
can”, Oradea (1 nov.);

1990 – Premiul de istorie literarã „M.G.
Samarineanu” , acordat de revista „Fa -
milia”, pentru lucrarea „Biblioteca ediþiilor
Eminescu româneºti ºi strãine : 1879-1989” 
(oct.);

– Di ploma „Centenar Ion Creangã” pentru
catalogul dedicat lui Ion Creangã, Oradea
(ian.);

1992 – Premiul pentru cercetare ºtiinþificã al
Inspectoratului pentru culturã Bihor -
Oradea, pentru volumul „Eminescu – un
secol în medalii 1889-1989” (10-17 iun.); 

1995 – Medalia „Tu dor Arghezi - 100 de ani de la
începuturile literare”, sub semnul de
preþuire a limbii româneºti, Lausanne -
Oradea (16 dec.);

– Medalia „Constelaþia Eminescu”, Bucureºti 
- Bãlþi (15 iun.);

1996 – Medalia de argint „Slovenska Republika
dakyie” [Republica Slovacã mulþumeºte],
oferitã de Fundaþia „Matica Slovenska”,
Mar tin - Oradea;

– Medalia comemorativã „Ion Creangã” a
Universitãþii Pedagogice din Chiºinãu (31
aug.);
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1998 – Di ploma de excelenþã a revistei
„Biblioteca”, la semicentenarul acesteia
(nov. 1998);

2000 – Premiul pentru carte - doc u ment al
Salonului Internaþional de carte, ediþia a
8-a, de la Oradea, pentru lucrarea „Cu
«Astra» în regiunea Odesa” (28 oct.);

– Di ploma de fidelitate ºi devotament a
Uniunii „Vatra Româneascã”, Filiala
Bihor, la zece ani de la înfiinþare (1 mart.);

– Di ploma „Eminesciana 2000” a Asociaþiei
Filateliºtilor din Botoºani (21 ian.);

– Di ploma Consiliului lo cal ºi Primãriei
Oradea pentru deschiderea filialei
„Decebal” a Bibliotecii Judeþene
„Gheorghe ªincai” Bihor (8 oct.);

2001 – Di ploma de excelenþã a Universitãþii
„Vasile Goldiº”, din Arad;

– Di ploma de merit oferitã de Consiliul ºi
Comitetul de organizare a Festivalului de
folclor ºi muzicã româneascã din
Voivodina, Republica Ser bia, Petrovãsâla,
ediþia 41-a;

2002 – Di ploma „Bibliotecarul anului”, Oradea
(5-6 dec.);

– Di ploma de fidelitate pentru întreaga
activitate în bibliotecã ºi biblioteconomie,
Oradea (5-6 dec.);

– Gramota [Diplomã de excelenþã] ca 
membru de onoare al Consiliului Uniunii
„Dacia” al românilor din dreapta Tisei -
Apºa de Jos (12 ian.);

– Di ploma de onoare „Uspenia - 450” -
Botoºani (17 aug.);

– Di ploma jubiliarã a S.N.R. Secþia Botoºani,
la 20 de ani de la înfiinþare - Botoºani 
(7 dec.);

– Medalia Consiliului Judeþean Botoºani, la
zece ani de la constituire, în legãturã cu
formarea Cabinetului de medalisticã de la
Biblioteca judeþeanã „Mihai Eminescu” din
Botoºani, pe baza planurilor trimise de la
Oradea;

2003 – Di ploma „În semn de preþuire” datã de
S.L.A. „Tibiscus” din Uzdin, Ser bia, pentru 
„colaborarea prietenoasã ºi beneficã întru
slujirea limbii, spiritului ºi unirii cugetului
românesc ºi pentru merite deosebite în
promovarea ideilor umaniste ºi a culturii
româneºti” (27 mart.);

– Di ploma de învestiturã de „Cavaler al Bunei 
Speranþe”, la împlinirea vârstei de 60 de ani, 
oferitã de colectivul Bibliotecii Judeþene
„Gheorghe ªincai” Bihor, Oradea (21 mai);

2004 – Premiul „Mihai Eminescu” la Festivalul
Internaþional de poezie „Mihai Eminescu
Voievodul Poeziei Româneºti” - Târgoviºte,
ediþia a 5-a, pentru întreaga activitate în
slujba operei eminesciene;

– Medalia „Meritul cul tural”, Clasa a III-a,
categoria A - Literaturã;

2005 – Premiul ºi medalia „Teiul de aur” -
Botoºani, pentru volumul „Medalia 
ca doc u ment de bibliotecã”;

2006 – Di ploma pentru nominalizarea la Premiul
de literaturã al Primãriei Oradea, cu cartea
de prozã „Cavalerul” ºi întreaga activitate a 
anului;

– Di ploma Secþiei Botoºani a S.N.R. pentru
contribuþia deosebitã la cercetarea ºi
promovarea medalisticii eminesciene (15
iun.);

2007 – Di ploma de excelenþã a Bibliotecii Naþionale 
a României, Bucureºti, acordatã pentru
sprijinerea proiectelor acestei instituþii ºi în
spe cial pentru apãrarea clãdirii noi a B.N.R.
în 2002 (14 dec.);

– Di ploma de excelenþã a Asociaþiunii
ASTRA, oferitã de Despãrþãmântul Iaºi al
Astrei, pentru merite deosebite în
promovarea culturii scrise în spaþiul
românesc (16 dec.);

2008 – Di ploma de excelenþã ºi premiu – la
Conferinþa Naþionalã a Asociaþiei
Bibliotecarilor din România (ABR) –
Piteºti, pentru „Activitate îndelungatã în
slujba bibliotecii ºi a profesiei de
bibliotecar” (16-19 sept.).

– Di ploma de fidelitate pentru profesia de
bibliotecar, acordatã de cãtre Rectoratul
Universitãþii din Oradea (4 dec.).
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În perioada 1978 - 2007 a participat cu lucrãri
personale la 116 sesiuni ºi simpozioane cu tematicã
bibliologicã, biblioteconomicã, literarã ºi de istorie
culturalã. Dupã Revoluþia din Decembrie 1989 a
luat parte la 18 sesiuni ºi simpozioane inter na þio -
nale: Bu dapesta (1992), Gyula (1992, 1993,
1995, 1997, 2002, 2005), Chiºinãu (1994, 1996),
Copen haga (1993), Pe ters burg (1994), Torun -
Varºovia (1995), Budapesta (1996), Paris (1998),
Odesa (1999).

Ex pert pentru manuscrise, carte veche ºi bi -
bliofilie, a publicat peste 160 de studii ºi referate de
specialitate, în domeniul biblioteconomiei, bi blio -
logiei, bibliofiliei, istoriei culturale ºi istoriei li -
terare, în reviste ºi vol ume. 

A publicat cinci vol ume de literaturã – poezie
ºi prozã, a editat ºi prefaþat peste treizeci de cãrþi de
istorie, culturã ºi literaturã, care privesc românii de
pretutindeni, precum ºi integrarea Bihorului în va -
lorile culturale naþionale ale tuturor românilor.

BIBLIOGRAFIA OPEREI:

Vol ume:

Afinitatea lui Gheorghe ªincai faþã de Ora -
dea : Gheorghe ªincai : biobibliografie : 1780-1979. 
Oradea : Biblioteca Judeþeanã Bihor, 1979. 34 p.

Biblioteca ediþiilor Eminescu : (1883 1986): 
Cat a log. Oradea : Biblioteca Judeþeanã Bihor, 1986.
12 p.

Scriitori, opere ºi personaje din literatura
ro mânã în Ex li bris : Cat a log. Oradea : Biblioteca
Ju deþeanã Bihor, 1986. 24 p.

Ediþia a 2-a. 1988. 24 p.
Ediþia a 4-a. 1991. 24p.

Eminescu în Ex li bris : Cat a log. Oradea : Bi -

blioteca Judeþeanã Bihor, 1989. 24 p.
Centenar Ion Creangã : 1889-1989 : Cat a -

log de ediþii ºi graficã. Oradea : Biblioteca Judeþeanã
Bihor, 1990. 64 p.

Eminescu - un secol în medalii : Expoziþie ºi
cat a log de Constantin Mãlinaº. Oradea : Editura
Mihai Emi nescu, 1992. 36 p.

Cat a log de carte româneascã veche : [1643-  
1830]. Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1993.
168 p. (Bibliotheca bibliologica, 1).

Traian Goga : 1917-1989 : Cat a log de Con -
stantin Mãlinaº. Oradea : Editura Mihai Eminescu,
1993. 56 p.

„Biblioteca pentru toþi” la centenar : 1895-
1995. Oradea : Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªin -
cai” Bihor ; Editura Mihai Eminescu, 1995. 42 p.

Eminescu printre noi : Al bum orãdean. Ora -
dea : Editura Mihai Eminescu, 1995. 36 p. ; 12 f. il.

Tipografi, tipografii ºi edituri în Bihor :
1565-1948. Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1995. 
60 p. (Bibliotheca bibliologica, 2).

Personaje eminesciene : Cat a log de graficã.
Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1996. 44 p. il. 

Cu „Astra” în regiunea Odesa : iunie 1999.
Oradea : Redacþia revistei „Fa milia românã” ; Aso -
ciaþia Cul turalã Românã „Fa milia Eminescu”, 2000. 
146 p.

Eminescu ºi Oradea : Studii de istorie lite -
rarã pentru perioada 1866-1884. Oradea : Biblioteca 
Ju de þeanã „Gheorghe ªincai” Bihor, 2000. 64 p.

Oradea în plãci memoriale exterioare : Stu -

diu ºi al bum. Oradea : Biblioteca Judeþeanã „Ghe or -
ghe ªincai” Bihor, 2002. 112 p.

Contribuþii la istoria iluminismului ro mâ -
nesc din Transilvania : Ioan Corneli (1762-1848). 
Oradea : Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai”
Bihor, 2003. 316 p. : facs.

Bicentenarul Elegiei lui Gheorghe ªincai la 
Ora dea 1804-2004. Oradea : Asociaþia Românã
pentru Ex li bris ; Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe
ªincai” Bi hor, 2005. 80 p.

Cavalerul : Prozã. Oradea : Arca, 2006. 158 p.
Iosif Vul can ºi Mihai Eminescu (1866-1906)

: Al bum de expoziþie. Oradea : Asociaþia Românã
pentru Ex Li bris, 2006. 70 pl.

Împrumutul de carte la Oradea prin 1784-
 1810. Oradea : Asociaþia Românã pentru Ex Li bris ;
Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” Bihor, 2006. 
28 p. il.

Sfragistica de bibliotecã : Propunere de curs
spe cial. Oradea : Asociaþia românã pentru Ex Li bris, 
2006. 120 p.

Medalia ca doc u ment de bibliotecã. Cluj- Na -
poca : Universitatea „Babeº-Bolyai” ; Oradea : Aso -
ciaþia Românã pentru Ex Li bris, 2007. 200 p. il.
(Biblio theca bibliologica, 30).

Scutierul : Prozã : [Romanul unei biografii].
Ora dea : Pri mus, 2007. 120 p.

Elegii din aer - în o sutã de respiraþii pe
secundã. Oradea : Pri mus, 2008. 112 p.

Din literatura veche a Bihorului : Studiu ºi
editare de manuscris vechi în facsimil ºi transliterare.
Oradea : Pri mus, 2009. 144 p. (Biblioteca scriitorilor
bihoreni, 3).

Proza de trans port : Schiþe neîntrerupte.
Ora dea : Editura Pri mus, 2009. 120 p.

Eminescu în arta medaliei : 1871-1989 :
Studiu, cat a log ºi al bum. Botoºani : Geea, 2010.
144 p.

Vol ume în colaborare:

Caragiale-op era în ediþii româneºti : (1887-
1987) : Cercetare bibliograficã. Oradea : Biblioteca
Judeþeanã Bihor, 1987. 24p. (Cu Elisabeta Pop).

Biblioteca ediþiilor Eminescu româneºti ºi
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strã ine : 1879-1989. Oradea : Biblioteca Judeþeanã
Bihor, 1989. 64 p.  (Cu Liviu Papuc).

Biblioteca gimnaziului greco-catolic de bã -
ieþi de la Beiuº 1828-1918 : Reconstituire docu -
mentarã. Oradea : Lo gos, 2006. 302 p.  (Cu Iudita
Cãluºer).

Din arhiva unei familii de bibliotecari. Ora -
dea : Pri mus, 2010. (Cu Elena Mãlinaº).

Vol ume îngrijite, prefaþate ºi/sau
postfaþate:

Armonii bihorene : Culegere de poezie din
crea þia scriitorilor bihoreni din Cenaclurile „Iosif
Vul can” ºi „Ady Endre”. Antologie îngrijitã de C.
Mãlinaº. Oradea : Consiliul judeþean al sindicatelor
Bihor, 1977. 

Alecsandri, Vasile. Cântecul gintei latine :
[Cen tenar 1890-1990]. Ediþie plurilingvã îngrijitã
de Con stantin Mãlinaº. Oradea : Editura Mihai Emi -
nescu, 1991.

Eminescu printre noi. Al bum redactat ºi în -
grijit de Constantin Mãlinaº. Oradea : Editura Mihai
Emi nescu, 1991.

Chira, Mi nerva. Man ual de târâre. Ediþie de
C. Mãlinaº. Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1992.

Chira, Mi nerva. Þara nimãnui. Ediþie de C.
Mã linaº. Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1993.

Cornuþiu, Gavril. Din grijile speranþei. Ed.
de C. Mãlinaº. Oradea : Editura Mihai Eminescu,
1993.

Miclãu, Ioan. Versuri de durere = Verses of

pain. [Ediþie îngrijitã de Constantin Mãlinaº]. Ora -
dea : Editura Mihai Eminescu, 1993.

Drecin, Mihai. Din viaþa ºi activitatea eco -
no mistului profesor Vic tor Jinga : Culegere de
studii. Ed. C. Mãlinaº. Oradea : Editura Mihai Emi -
nescu, 1994.

Mãlinaº, Ioan Marin. Situaþia învã þã mân -
tului bi sericesc al românilor 1740-1792. Oradea :
Editura Mihai Eminescu, 1994.

Miclãu, Ioan. Cântarea primãverii = Spring 
song : Poeme în ediþie bilingvã. Prefaþã ºi ediþie de
C. Mãlinaº. Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1995.

Arghezi, Baruþu T. Înaintea uitãrii. Ediþie de
C. Mãlinaº. Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1996.

Arghezi, Baruþu T. Povestiri din Mãrþiºor.
[Ediþie îngrijitã de Constantin Mãlinaº]. Oradea:
Editura Mihai Eminescu, 1996.

Maliþa, Petru. Folclor literar din Bihor:
Stri gãturi de joc. [Re dac tor responsabil de carte:
Constantin Mãlinaº]. Oradea : Editura Mihai Emi -
nescu, 1996.

Meciu, Dimitriu. Poema munþilor Beiuºului
1816. Ediþie de Constantin Mãlinaº. Oradea : Edi -
tura Mihai Eminescu, 1996.

Mãlinaº, Ioan Marin. Bizanþ, Roma, Viena ºi 
fenomenul uniatist. [Responsabil de carte: Con -
stantin Mãlinaº]. Oradea ; Viena : Editura Mihai
Eminescu, 1997.

Mãlinaº, Ioan Marin. La um bra Sar mi se -
getusei romane: Ba sil ica din Densuº. [Re dac tor
resp. de carte: Constantin Mãlinaº]. Oradea : Editura 

Mihai Eminescu, 1997.
Mãlinaº, Ioan Marin. Satul ºi biserica din

Ciutelec Bihor: file de monografie : tezã de licenþã
în teologie. [Ediþie îngrijitã de Constantin Mãlinaº].
Oradea : Editura „Mihai Eminescu”, 1997.

Caraiman, Emilia ; Moisi, Viorica. Catalogul 
cãrþii cu autograf. Cuvânt înainte de Constantin
Mãlinaº. Oradea : Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe
ªincai” Bihor, 1998.

Munteanu, Ioan. Proclamaþia de la Sarcãu
datã luni dupã Rusalii, 12 iunie 1848. Reeditare ºi
studiu bibliografic de Constantin Mãlinaº. Oradea :
Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” Bihor, 1998.

Bacinschi, Vadim. Cântece pentru Ba sa ra -
bia : [Simpozionul Internaþional „De la Eminovici la 
Eminescu” : Ediþia a treia 24-26 martie 2001, Ora -
dea]. Ediþie îngrijitã ºi postfaþã de Constantin Mã -
linaº. Oradea ; Odesa : Asociaþia Cul turalã „Fa milia
Românã Eminescu”, 2001.

Vagonul „Basarabia”, rãtãcit în stepa su -
dicã : Publicisticã, studii, prozã ar tis ticã, poezie de
autori din sudul Basarabiei (regiunea Odesa, U cra -
ina). Postfaþã de Constantin Mãlinaº. Cluj-Napoca :
Dacia, 2001.

Cartea bicentenarului „Emanuil Gojdu” :
1802 – 2002. Re dac tor coordonator Conf. univ. dr.
Constantin Mãlinaº. Oradea : Biblioteca Judeþeanã
„Gheorghe ªincai” Bihor, 2003.

Davideanu, Ion. Singura mea lunetã : Ver -
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suri. [Ediþie ºi postfaþã de Constantin Mãlinaº].
Oradea: Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai”
Bihor, 2003.

Cristea, George. În cãutarea centrului geo -
grafic al Europei. [Ediþie îngrijitã ºi postfaþatã de
conf. univ. dr. Constantin Mãlinaº]. Oradea : Biblio -
teca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” Bihor, 2004.

Eminescu, Mihai. Luceafãrul = Eve ning
Star. [Ediþie îngrijitã de Constantin Mãlinaº]. Ora -
dea: Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” Bihor ,
Editura Mihai Eminescu, 2004.

Miclãu, Ioan. Poezii alese. [postfaþã de Con -
stantin Mãlinaº]. Craiova : Cuget Românesc, 2005.

Cojocaru, Eufrosinia. Exod : Versuri. [Post -
faþã de Constantin Mãlinaº]. Oradea : Asociaþia Ro -
mânã pentru Ex Li bris, 2006.

Ilica, Vasile. Basarabia la întâlnire cu isto -
ria : 1917-1918 : Evocarea evenimentelor revo -
luþionare în preajma constituirii „Sfatului Þãrii” la
Chiºinãu, la aniversarea a 90 de ani de la Unirea cu
România – 27 martie 2008. Cu o prefaþã de Con -
stantin Mãlinaº: Pentru iubirea adevãrului istoric.
Oradea, 2008.

Ilica, Vasile. Bucovina pe calea reîntregirii :
1775-1918. Cu o prefaþã de Constantin Mãlinaº: O
carte pentru tineret. Cluj-Napoca : Editura Pro
Vita, 2008.

Roca, George. Evadare din spaþiul vir tual :
florilegiu de poezie. [Postfaþã de Constantin Mã -
linaº]. Bucureºti : Editura Anamarol, 2009.

În vol ume:

Re lief : [Poezie]. În Ate lier al cercurilor
literare : [Antologie din 22 de cenacluri literare].
Timiºoara : Facla, 1977, p. 229.

O im por tantã tipãriturã în revoluþia de la
1848 : Proclamaþia de la Sarcãu, Bihor. În: Bi -
blioteca ºi cercetarea. Vol. 4. Cluj-Napoca, 1980,
p. 302-311. (Cu Iuditha Cãluºer).

Manuscrise vechi româneºti din Bihor. În:
Valori bibliofile din patrimoniul cul tural na þio -
nal : cercetare ºi valorificare. [Vol.] 2. Bucureºti,
1983, p. 154-168.

Îndreptãri ºi completãri la bibliografia edi -
þiilor Eminescu în limba românã. În: Eminescu:
Sens, timp ºi devenire istoricã. Iaºi : Universitatea
„Al. I. Cuza”, 1988, p. 1045-1056.

Din corespondenþa cu profesorul Dan Si mo -
nescu. În: Centenar Dan Simonescu : Cartea ºi
biblioteca: Contribuþii la istoria culturii româneºti. 
Târgoviºte : Editura Bibliotheca, 2002, p. 190-195.

Bibliografia gen eralã Emanuil Gojdu. În:
Car tea bicentenarului „Emanuil Gojdu” : 1802 – 
2002. Oradea : Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªin -
cai” Bihor, 2003, p. 17-34.

Cartea Eminescu : [poezie]. În: Cupolã de
veac : Antologie de versuri ded i cate Poetului Naþio -
nal Mihai Eminescu. Târgoviºte : Editura Macarie,
2003, p. 167.

Cu Eminescu ºi Gojdu la Budapesta. În:

Car tea bicentenarului „Emanuil Gojdu” : 1802 – 
2002. Oradea : Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªin -
cai” Bihor, 2003, p. 262.

Insula Eminescu : [poem]. În: Cupolã de
veac : Antologie de versuri ded i cate Poetului Naþio -
nal Mihai Eminescu. Târgoviºte : Editura Macarie,
2003, p. 168; în: Almanah Mihai Eminescu :
2004. Târgoviºte : Editura Macarie, 2004, p. 311.

Memoria Eminescu locuieºte pe insula ªerpilor
sufletul Eminescu lumineazã în acel far
priveºte de acolo toate vãmile
nu se lasã aruncat în mare
de acolo scrie cu lu mina de-a pururi
adevãrul peste flamura Europei de chinovar.

Steaua Eminescu : [poezie]. În: Cupolã de
veac : Antologie de versuri ded i cate Poetului Naþio -
nal Mihai Eminescu. Târgoviºte : Editura Macarie,
2003, p. 167; în: Almanah Mihai Eminescu : 2004.
Târgoviºte : Editura Macarie, 2004, p. 307.

Eminescu ºi revista „Fa milia”. În: Almanah 
Mihai Eminescu : 2004. Târgoviºte : Editura Ma -
carie, 2004, p. 283-286.

Vizita în satul Glubocoie ; Valul lui Traian
[în regiunea Odesa]. În: Pe valul împãratului Tra -
ian : [Basarabia de jos - istorie ºi actualitate]. Anto -
logie de Vadim Bacinschi. Cernãuþi : Editura Zoloti
Lytavry, 2005, p. 37-44.

Biblioteconomie din însemnãri pe carþi ºi pe
manuscrise vechi. În: Ga briel ªtrempel la 80 de
ani : ...o viaþã închinatã cãrþii. Satu Mare : Editura
Muzeului Sãtmãrean, 2006, p. 425-447.

Douã manuscrise vechi din Bihor dupã pro -
totipuri de la Sibiu ºi Iaºi. În: Lu mina slovei scrise. 
Vol. 3. Sibiu : Techno-Me dia, 2006, p. 16-27.

Contribuþii la istoria presei scrise a ro mâ -
nilor din jurul României. În: Secvenþe din istoria
presei româneºti. Cluj – Napoca : Tri buna, 2007,
p. 355-367. 

Un manuscris de la 1766 în Banat. În: Isto -
ricul Liviu Mãrghitan la a 70-a aniversare. Arad : 
Ramira, 2007, p. 177-187.

În periodice:

Setea : [analiza romanului lui Ti tus Popo -
vici]. Fa milia, 6 (106), nr. 3 (55), mar. 1970, p. 11.

Întrebãri ºi rãspunsuri : [la festivalul de tea -
tru scurt de la Oradea]. România literarã, 11, nr. 10,
9 mar. 1978, p. 16.

Despre niºte constructori de tractoare cu bu -
le tin de Oradea. Fa milia, 14, nr. 8 (156), aug. 1978,
p. 9.

Bibliografie-antologie de manifeste literare
[de Paul Magheru]. Fa milia, 14, nr. 9 (157), sep.
1978, p. 15.

Iancu, Domnul moþilor. Tri buna, 23, nr. 10,
8 mar. 1979, p. 7.

Da vid Sava, Foc nestins: Copilãria ºi ti ne -
reþea lui Avram Iancu. Biblioteca, 2, nr. 3, mar.
1979, p. 203-204.
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Gheorghe ªincai ºi Oradea : [1796-1811].
Fa milia, 15, nr. 3, mar. 1979, p. 4.

„Inima”, de Mircea Bradu : cronicã dra -
maticã de spre spectacolul de la Teatrul de Stat din
Oradea. Orizont (Timiºoara), 18, nr. 580, 3 mai
1979, p. 6.

Corida ; Dimineaþa ; Ipoteze : [versuri]. Fa -
milia, 15, nr. 5, mai 1979, p. 5.

Nu duºmanul luminii : [versuri]. Tri buna,
23, nr. 1178, 19 iul. 1979, p. 4.

Delavrancea în conºtiinþa noastrã. Fa milia,
15, nr. 10, oct. 1979, p. 11.

Trei piese de teatru despre Bãlcescu. Fa -
milia, 16, nr. 1 (174), ian. 1980, p. 12.

Cartea româneascã veche în Dobrogea. Fa -
milia, 16, nr. 3 (176), mar. 1980, p. 15.

Relansarea bibliografiei româneºti scrise.
Fa milia, 16, nr. 5 (177), mai 1980, p. 15.

Bicentenarul primei gramatici tipãrite ro -
mâneºti : Elementa linguae daco-romanae sive vala -
chicae. Biblioteca, nr. 2, iun. 1980, p. 40-41.

O carte despre „dacism” [de Ovidia Babu
Buznea]. Tri buna, 24, nr. 12/28, 3 iul. 1980, p. 6-7.

Fântâna : [versuri]. Orizont (Timiºoara), 34,
nr. 21, aug. 1980, p. 6.

Sadoveanu ºi Bihorul. Fa milia, 16, nr. 10
(182), oct. 1980, p. 9.

Însemnãri patrimoniale pe „Îndreptarea
legii”. Biblioteca, nr. 3, 1980, p. 38-39.

Poemul sentimentului de primãvarã : [ver -
suri]. Fa milia, 17, nr. 4 (188), apr. 1981, p. 10.

Despre bucurie : [versuri]. Orizont (Timi -
ºoara), 32, nr. 18, 7 mai 1981, p. 5.

Ioan Munteanu - activitatea literarã [1808-
 1860]. Orizont (Timiºoara), 32, nr. 20, 21 mai 1981,
p. 7. 

Biblioteca ºi cercetarea. Fa milia, 17, nr. 5
(189), mai 1981, p. 15.

Reeditarea primei gramatici moderne a lim -
bii române de la 1828. Fa milia, 17, nr. 5 (189), mai
1981, p. 10.

Teresa Reiner ; Jocul florii de colþ : [Poeme]. 
Fa milia, 17, nr. 6 (190), iun. 1981, p. 15.

Biblioteca liceului din Beiuº în 1848. Bi -
blioteca, nr. 4, 1981, p. 28-29.

Arma seminþelor : [versuri]. Orizont (Ti mi -
ºoara), 33, nr. 35, 3 sep. 1982, p. 11.

Diferenþe proxime în structura ªcolii Ar -
delene. Steaua, 33, nr. 11, nov. 1982, p. 39-40.

Carte ºi periodice în sprijinul Unirii. Bi -
blioteca, nr. 3-4, mar.-apr. 1983, p. 7-9.

În pregãtirea Unirii : autori ºi cãrþi din Bi -

hor. Fa milia, 19, nr. 11 (219), nov. 1983, p. 7.
Alte cãrþi vechi româneºti de la Bãlgrad în

Bihor. Acta Musei Apulensis : Arheologie, Istorie;
Etnografie, vol. 21, 1983, p. 203-206.

Valorificarea unei experienþe /în materie de
perfecþionare profesionalã a bibliotecarilor/. Bibli -
oteca, nr. 1, ian. 1984, p. 20.

Însemnãri pe marginea sesiunii de la Galaþi. 
Biblioteca, nr. 3, sep. 1984, p. 28.

Horea în dramaturgie. Fa milia, 20, nr. 10,
oct. 1984, p. 12.

Autori ºi cãrþi preferate de tineri. Biblioteca,
nr. 4, dec. 1984, p. 11-12.

Biblioteca iluministului IoanCorneli (1762- 
1848) : Pe urmele vechilor bilioteci. Biblioteca, nr.
1-2, 1985, p. 55-56.

Când omul sfinþeºte locul. Biblioteca, nr.
1-2, 1985, p. 28.

Ex librisuri beiuºene. Biblioteca, nr. 1-2,
1985, p. 29.

„Zilele Bibliotecii Astra” Sibiu. Biblioteca,
nr. 1-2, 1985, p. 25.

Ioan Slavici la Oradea. Manuscriptum, 16,
nr. 4, 1985, p. 151-152.

O nouã calitate a cercetãrii bunurilor bi -
bliofile de patrimoniu. Biblioteca, nr. 2, iun. 1986,
p. 14-17.

Un loc pentru Ioan Alexi (1801-1863). Stea -
ua, nr. 8, aug. 1986, p. 38.

Ex li bris-ul vechi românesc ºi formele diplo -
matice uzuale în documentele pri vate. Biblioteca,
nr. 3, 1986, p. 29-31.

Colaborarea prin culturã – poveste rarã.
Fla cãra, 36, nr. 4, 3 apr. 1987, p. 11.

Boabe de grâu : [indice bibliografic de Emil

Pintea]. Fa milia, 23, nr. 4 (260), apr. 1987, p. 15. 
Oradea vãzutã de pictori. Astra (Braºov), 17,

nr. 4 (139); apr. 1987, p. 12.
Primele consemnãri de folclor în Banat. Ori -

zont (Timiºoara), nr. 27, 3 iul. 1987, p. 2.
Drumul spre Ac a de mia Românã : [Ma nu -

scrisul Vasile Mangra de la Oradea]. Fa milia, 23, nr.
10 (266), oct. 1987, p. 8-9.

Documente bihorene: Proclamaþia de la
Sar cãu, din iunie 1848. Fa milia, 24, nr. 6 (274), iun. 
1988, p. II.

Alte exemplare din Gramatica de la 1826
alui Ioan Alexi. Militantismul lor intertextual.
Acta Musei Apulensis : Arheologie, Istorie, Etno -
grafie, Vol. 25, 1989, p. 385-394.

Sankt Pe ters burg – note de bibliotecã. Fa -
milia, nr. 7-8, iul.-aug. 1994, p. 117-121.

Pentru Fundaþia sau Societatea Românã de
Ex li bris. Biblioteca, 6, nr. 3, mar. 1995, p. 85-86.

Despre grafica micã de carte : „Personaje
eminesciene în ex li bris”. Biblioteca, 8, nr, 3, mar.
1997, p. 87-89.

Din istoriile ºi glumele luminate ale lui Ioan
Alexi la 1826. Fa milia, 34, nr. 4, apr. 1998, p. 51-53.

Con curs de Ex Li bris. Biblioteca, 9, nr. 7, iul. 
1998, p. 195.

Apel la Bunavestire ! Biblioteca, 9, nr. 8, aug. 
1998, p. 236-237.

Un adevãrat tezaur [bibliografic]. Biblioteca, 
9, nr. 11, nov. 1998, p. 325.

Biblioteca „Mihai Eminescu” din Crin gila,
Aus tra lia. Fa milia românã, 1, nr. 1, iun. 1999,
p. 16-17.

Simpozionul Eminescu de la Oradea. Fa -
milia românã, 1, nr. 1, iun. 1999, p. 2.
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Vitraliul tuturor românilor. Fa milia românã,
1, nr. 1, iun. 1999, p. 4-5.

Mediateca din Selestat. Biblioteca, 10, nr. 7,
iul. 1999, p. 223-224.

Pe urmele lui Bãlcescu la Seghedin. Cetatea
cul turalã (Cluj-Napoca), 2, nr. 7, iul. 1999, p. 14.

Biblioteca „Mãrþiºor” : 1931-1937. Bibli ote -
ca, 10, nr. 9, sep. 1999, p. 31-33.

Cu „Astra” în regiunea Odesa. Fa milia ro -
mânã, 1, nr. 2, sep. 1999, p. 2-25.

Douã medalii Eminescu. Fa milia românã, 1,
nr. 2, sep. 1999, p. 44-46.

Festivalul coral de la Coºtei – Iugoslavia.
Fa milia românã, 1, nr. 3, dec. 1999, p. 21-24.

Medalie Eminescu la Budapesta, 1947. Fa -
milia românã, 1, nr. 3, dec. 1999, p. 49.

Pelerinaj la Leta Mare. Fa milia românã, 1,
nr. 3, dec. 1999, p. 2.

Mihai Eminescu - Predebutul de la Oradea
(1864). Fa milia, nr. 1, ian. 2000, p. 68-75.

De „Bunavestire” la Oradea ºi Holod (I) :
(25-26 martie 2000). Fa milia românã, 2, nr. 1 (4),
mar. 2000, p. 15-17.

Medalii Eminescu 2000. Fa milia românã, 2,
nr. 1 (4), mar. 2000, p. 44.

Puntea sãtmãreanã. Fa milia românã, 2, nr. 1
(4), mar. 2000, p. 20-22.

Apel pentru cãrþi, ziare ºi reviste. Fa milia
românã, 2, nr. 2 (5), iun. 2000, p. 44.

Fondul documentar Eminescu de la Oradea. 
Fa milia românã, 2, nr. 2 (5), iun. 2000, p. 44-46.

Mihai Viteazul – personaj eu ro pean. Fa milia 
românã, 2, nr. 2 (5), iun. 2000, p. 1-2.

Ex li bris mod ern în România. Biblioteca, 11, 
nr. 7-8, iul.-aug. 2000, p. 241-243.

Crucea lui ªerban Cantacuzino de la Viena,
1683. Fa milia românã, 2, nr. 3-4 (6-7), dec. 2000,
p. 21-22.

Vitrina cu cãrþi vieneze. Fa milia românã, 2,
nr. 3-4 (6-7), dec. 2000, p. 47-48.

Zãpada de la Alba Iulia : [versuri]. Fa milia
românã, 2, nr. 3-4 (6-7), dec. 2000, p. 2.

Dupã Anul Internaþional Eminescu începe
mileniul Eminescu. Fa milia românã, 3, nr. 1 (8),
mar. 2001, p. 3-5.

Maramureºul nostru de dincoace ºi de din -
colo. Fa milia românã, 3, nr. 1 (8), mar. 2001,
p. 28-29.

Corespondenþa „Iosif Vul can”. Fa milia ro -
mânã, 3, nr. 2 (9), iun. 2001, p. 12.

Din luminosul ev mediu românesc. Fa milia
românã, 3, nr. 2 (9), iun. 2001, p. 49.

Douã medalii de la Baia Mare. Fa milia ro -
mânã, 3, nr. 2 (9), iun. 2001, p. 12.

Modelul cul tural Iosif Vul can. Fa milia ro -
mânã, 3, nr. 2 (9), iun. 2001, p. 2-3.

La Mãnãstirea Peri, din nordul Mara mu -
reºului istoric ; La Muzeul pop u lar din Peri ; Pe
locul Mãnãstirii Peri. Fa milia românã, 3, nr. 3-4
(10-11), sep.-dec. 2001, p. 4-17.

Presa românilor din dreapta Tisei ; Conti -
nuarea de la Oradea ºi voievozi. Fa milia românã, 3,
nr. 3-4 (10-11), sep.-dec. 2001, p. 26-28.

Funcþiile teritoriale ale bibliotecilor publice
judeþene. Biblioteca, 53, nr. 10, oct. 2001, p. 300-302.

Am primit gazeta „Apºa”. Fa milia românã, 4, 
nr. 1 (12), mar. 2002, p. 52.

Bicentenarul Emanuil Gojdu a început la
Giula. Fa milia românã, 4, nr. 1 (12), mar. 2002,
p. 20-40.

Emanuil Gojdu – un român eu ro pean (I-II-
III). Fa milia românã, 4, nr. 1 (12), mar. 2002,
p. 22-40; 4, nr. 2 (13), iun. 2002, p. 10-13; 5, nr. 1
(16), mar. 2003, p. 4.

Reapare dupã 44 de ani [Vorba noastrã] ;
Publicaþia sectorului VII din Budapesta. Fa milia
românã, 4, nr. 1 (12), mar. 2002, p. 62-63.

Ex-librisurile ca documente de bibliotecã :
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EPILOG

Aceste elegii au venit din aer în mintea mea
Cu respiraþia greu le-am tras lângã mine,
Ele sunt blânde ºi au corpul de nea,
Dupã cum a fost aerul în acel timp,
Sunt reci, sau sunt calde, sunt jucãrii stricate
În ele se ascunde Dumnezeu tot mai palid,
Stingher ºi cu chipul în rate.
Intrã cu leziuni adânc în plãmânul meu jeluit,
Strigã-mã Ioane,
Panseazã-te degrabã cu un curcubeu,
ªi pune-te pe spate sub telefonul lor uriaº
Ca niºte mem brane.

EPILOG GEAMÃN

Luaþi, mâncaþi,
Acesta e trupul meu transcris pe lemn,
Frângeþi-l cu dinþii,
Rupeþi cu mintea din minereu,
Înþepaþi-l la subsioarã, bateþi-l cu spini,
Pânã se pref ace în suflet
ªi se ridicã, vã ridicã cu mine pe cer,
În formã armonioasã de curcubeu.

ALT EPILOG

Ca un geam curat stau în parbriz,
Fãrã a mã de cide dacã sã trãiesc
Cu lu mina scrisã – n dâre pe obraz,
Aº putea rãmâne ºi aºa, ºi aici,
Raze sã mã rupã mari ºi multe mici,

Dar pãºesc de foame zilnic înainte
ªi mã înfig cu floarea gurii într-un arici
Þepos de cuvinte.

Constantin Nicolae Mãlinaº, Elegii din aer -
în o sutã de respiraþii pe secundã, Oradea,
Ed. Pri mus, 2008



Propunere pentru descrierea uni formã I.S.B.D.
Bi blio teca, 13, nr. 6, iun. 2002, p. 175-178.

Simpozionul Gojdu - Oradea, 21 februarie
(I). Fa milia românã, 4, nr. 2 (13), iun. 2002, p. 22-23.

90 de ani de lecturã pub licã la Oradea
(1912-2002). Biblioteca Bucureºtilor, 5, nr. 8, aug.
2002, p. 24-29; nr. 9, sep. 2002, p. 20-25; nr. 10, oct. 
2002, p. 24-27.

Puntea conservãrii. Biblioteca, 13, nr. 10,
oct. 2002, p. 290-291.

Prin Cimitirul PPre-Lachaise din Paris. Ce -
ta tea cul turalã (Cluj-Napoca), 5, nr. 11, nov. 2002,
p. 10; 5, nr. 12, dec. 2002, p. 5; 6, nr. 1 (53), ian.
2003, p. 10; 6, nr. 2 (54), feb. 2003, p. 10; 6, nr. 3
(55), apr.-iun. 2003, p. 37-39.

Am primit la redacþie. Ex li bris românesc
(Oradea), 7, nr. 11, dec. 2002, p. 11. 16-20.

Ex li bris de Balajti Károly, A.R.E.L., Filiala
Zalãu. Ex li bris românesc (Oradea), 7, nr. 11, dec.
2002, p. 11.

Formarea cataloagelor de Ex li bris în bi -
bliotecã. Ex li bris românesc (Oradea), 7, nr. 11, dec.
2002, p. 1.

Placa me mo rialã ºi Simpozionul Emanuil
Gojdu, Budapesta, 26 octombrie 2002. Fa milia ro -
mânã, 4, nr. 3-4 (13-14, dec. 2002, p. 23-40.

Propunere pentru descrierea uni formã
I.S.B.D. a Ex librisurilor ca documente de biblio -
tecã = Uni form bib lio graph i cal de scrip tion (I.S.
B.D.) for book plates as li brary doc u ments a prop o -
si tion. Ex li bris românesc (Oradea), 7, nr. 11, dec.
2002, p. 2-10.

Cu Eminescu ºi Gojdu la Budapesta. Fa milia
românã, 5, nr. 1 (16), mar. 2003, p. 2.

Din nou despre descrierea uni formã a ex
librisurilor. Ex li bris românesc (Oradea), 8, nr. 12,
iun. 2003, p. 1.

Grafician ºi poet : [Constanþa Abãlaºei Do -
nosã de la Brãila]. Ex li bris românesc (Oradea), 8,
nr. 12, iun. 2003, p. 15.

Întâlnirea anualã a revistei „Fa milia ro mâ -
nã” de la Oradea. Fa milia românã, 5, nr. 2 (17), iun.
2003, p. 2-4, 59.

Simbolurile alfanumerice ale tehnicilor
pentru Ex li bris. Ex li bris românesc (Oradea), 8, nr.
12, iun. 2003, p. 17-19.

Dupã bicentenarul Emanuil Gojdu. Fa milia
românã, 5, nr. 3-4 (18-19); dec. 2003, p. 70-71.

Rãdãcini noi! Fa milia românã, 5, nr. 3-4
(18-19); dec. 2003, p. 56.

Revista de francofonie românã. Fa milia ro -
mânã, 5, nr. 3-4 (18-19); dec. 2003, p. 69.

Zece ani de cercetãri la românii din Un -
garia. Fa milia românã, 5, nr. 3-4 (18-19); dec. 2003, 
p. 2-6.

Timpul reformei în bibliotecã. Magazin Bi -
blio logic (Chiºinãu), nr. 1, 2003, p. 64-65.

Din efectele Legii bibliotecilor. Biblioteca,
15 (56), nr. 1, ian. 2004, p. 4-5.

Bicentenarul „Elegiei” lui Gheorghe ªin -

cai, Oradea 1804-2004. Fa milia românã, 6, nr. 1-2
(20-21), mar.-iun. 2004, p. 15.

Floare de latinitate în Ser bia. Fa milia ro -
mânã, 6, nr. 1-2 (20-21), mar.-iun. 2004, p. 68.

Gheorghe ªincai ºi Oradea. Fa milia românã,
6, nr. 1-2 (20-21), mar.-iun. 2004, p. 5-9; Libraria
(Tg. Mureº), 3, 2004, p. 146-156.

Reviste ºincaiene. Fa milia românã, 6, nr. 1-2
(20-21), mar.-iun. 2004, p. 54.

Un sfert de mileniu ªincai 1754-2004. Fa -
milia românã, 6, nr. 1-2 (20-21), mar.-iun. 2004,
p. 44-49.

Cartea – obiect. Biblioteca, 15 (56), nr. 10,
oct. 2004, p. 316-317.

Descrierea uni formã I.S.B.D. a unui „Ex Li -
bris” ca doc u ment de bibliotecã. Biblioteca, 15
(56), nr. 10, oct. 2004, p. 304-305.

Despre varietatea documentelor de bibliotecã
ºi prelucrarea lor. Biblioteca, 15 (56), nr. 11-12,
nov.-dec. 2004, p. 367-369.

Anuarul ªincai. Fa milia românã, 6, nr. 3-4
(22-23), dec. 2004, p. 33, 37.

Calendarul cul tural al bibliotecii. Fa milia
românã, 6, nr. 3-4 (22-23), dec. 2004, p. 1, 2.

Din calendarul Anului „ªtefan cel Mare –
500” (1504-2004). Fa milia românã, 6, nr. 3-4 (22-
23), dec. 2004, p. 20-25.

Din calendarul cul tural 2005 (I-II). Fa milia
românã, 6, nr. 3-4 (22-23), dec. 2004, p. 68-69; 7, nr.
1-2 (24-25), mar.-iun. 2005, p. 40-41.

Reviste sosite la redacþie. Fa milia românã, 6,
nr. 3-4 (22-23), dec. 2004, p. 70.

ªtefan cel Mare în mijlocul Transilvaniei. Fa -
milia românã, 6, nr. 3-4 (22-23), dec. 2004, p. 18-19.

Dom’ Trãian. Fa milia românã, 7, nr. 1-2 (24-
25), mar.-iun. 2005, p. 20-21.

Întoarcerea la manuscrise. Fa milia românã,
7, nr. 1-2 (24-25), mar.-iun. 2005, p. 1-6.

Gojdu în oglinda presei. Fa milia românã, 7,
nr. 3-4 (26-27), dec. 2005, p. 65.

Medaliile lui Nichita. Fa milia românã, 7, nr.
3-4 (26-27), dec. 2005, p. 12.

Op era flu o res centã. Fa milia românã, 7, nr.
3-4 (26-27), dec. 2005, p. 9.

Reinstalarea Monumentului Gojdu. Fa milia
românã, 7, nr. 3-4 (26-27), dec. 2005, p. 63-64.

Alcãtuirea Calendarului cul tural de biblio -
tecã. Biblioteca, 17 (58), nr. 1, ian. 2006, p. 11-12.

Reiterarea Testamentului lui Gojdu (1869).
Flacãra lui Adrian Pãunescu, 7, nr. 5 (228), 3-9 feb.
2006, p. 13.

Mintea din urmã a lui Gojdu. Flacãra lui
Adrian Pãunescu, 7, nr. 6 (229), 10-16 feb. 2006,
p. 13.

Testamentul lui Gojdu, mai cunoscut ºi mai
înþeles. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 7, Nr. 9 (232),
3-9 mar.2006, p. 10.

Salutãm iniþiativa luatã prin numeroase bi -
serici, prin ºcoli, prin organizaþii nonguvernamen -
tale de a aduna semnãturi pentru a reþine Guvernul
român de la fãptuirea unei cedãri regretabile, pe
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care nici nu are dreptul sã o facã, vom da aceste
semnãturi pentru ca sufletul lui Emanuil Gojdu sã se
poatã odihni în pace, vãzând cã urmaºii sãi, la care
s-a gândit cu atâta credinþã ºi generozitate, i-au
înþeles mesajul, sunt conºtienþi ºi îi re spectã voinþa
testamentarã. 

Alerta Gojdu. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 7, 
nr.16 (239), 21-27 apr. 2006, p. 10.

Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” Bi -
hor  - Un an cu noi provocãri (I-II). Biblioteca, 17
(58), nr. 4, apr. 2006, p. 105-107; nr. 6, iun. 2006,
p. 171-173.

Dimineþi cu poezia lui Adrian Pãunescu.
Fla cãra lui Adrian Pãunescu, 6, nr. 42 (265), 17-23
nov. 2006, p. 5.

Argumente ºi dovezi : Prin fax de la Oradea.
Flacãra lui Adrian Pãunescu, 7, nr. 44 (267), 1-7
dec. 2006, p. 6.

Împrumutul de carte la Oradea prin anii
1784 -1810. Revista românã de istorie a cãrþii, 3, nr.
3, 2006 – 4, nr. 4, 2007, p. 193-2002.

Un an cât un secol : Perenitatea lui Gojdu
(1870-2007). Flacãra lui Adrian Pãunescu, 8, nr. 5
(276), 9-15 feb. 2007, p. 3.

Limba românã pro hibitã în Ungaria. Revista
românã, 12, nr. 2 (48), iun. 2007, p. 29-30.

Racordarea la Blaj (I, III, IV, V, VI, VII).
Cetatea cul turalã (Cluj-Napoca), 9, nr. 3, mar. 2008,
p. 8-10; nr. 5, mai 2008, p. 8-9; nr. 6, iun. 2008,
p. 20-24; nr. 7, iul. 2008, p. 9-11; nr. 8, aug. 2008,
p. 15-19; nr. 9, sep. 2008, p. 34-39.

Proclamaþia de la Sarcãu, 12 iunie 1848 (II).
Cetatea cul turalã (Cluj-Napoca), 9, nr. 4, apr. 2008,
p. 6-8.

Tiparul în pregãtirea unirii din 1918. Fa milia
românã, 9, nr. 1 (28), apr. 2008, p. 31-35.

Frontierele spaþiului românesc în con text eu -
ro pean. Fa milia românã, 9, nr. 2-3 (29-30), sep.
2008, p. 50-54.

Preocupãri academice la Oradea 1788-1806.
Cetatea cul turalã (Cluj-Napoca), 9, nr. 10, oct. 2008, 
p. 17-23.

Bibliografia retrospectivã a României. Ro -
mânia literarã, 41, nr. 49, 12 dec. 2008, p. 20-21.

Reaºezarea etapelor în Bibliografia re tros -
pectivã a României. Fa milia românã, 9, nr. 4 (31),
dec. 2008, p. 63-67.

Omagiu lui Grigore Vieru. Fa milia românã,
10, nr. 1 (32), apr. 2009, p. 22.

Poeme la lectura din cartea lui Grigore Vie -
ru. Fa milia românã, 10, nr. 1 (32), apr. 2009, p. 22.

Traduceri:

Balla István. Gen eraþii. Fa milia, 13, nr. 6,
iun. 1977, p. 14.

Balla István. Întoarcere acasã. Fa milia, 13,
nr. 11, nov. 1977, p. 15.

Farkas Antal. Me mento. Fa milia. 13, nr. 11,
nov. 1977, p. 15.

Gittai István. Automutilare 7, 8, 9. Fa milia,
16, nr. 3, mar. 1980, p. 14.

Hunyadi Mátyas. Respingerea spaþiului ;
So net. Fa milia, 16, nr. 3, mar. 1980, p. 14.

Körössi p. József. Pe drum ; Impresie. Fa -
milia, 16, nr. 3, mar. 1980, p. 14.

Pataki István. Imponderabilã ; Timp
rãposat. Fa milia, 16, nr. 3, mar. 1980, p. 14.

Horváth Imre. Cuvânt frumos. Fa milia, 17,
nr. 4, apr. 1981, p. 7.

Horváth Imre. Joc grav ; Capul sau scrisul ;
Amintirile mele ; Cuvânt frumos ; Dans. Fa milia,
17, nr. 11, nov. 1981, p. 6. (Cu Elena Mãlinaº).

Recenzii:

[Tacoi, Cristina. Aºezare de lucruri. Bu cu -
reºti : Editura pentru Literaturã, 1968]. Fa milia, 5
(105), nr. 1 (41), ian. 1969, p. 2.

[Berény, Maria. Viaþa ºi activitatea lui E ma -
nuil Gojdu : 1802-1870. Gyula : Editura „Noi”,
2002]. În: Cartea bicentenarului „Emanuil Gojdu” :
1802 – 2002. Oradea : Biblioteca Judeþeanã „Gheor -
ghe ªincai” Bihor, 2003, p. 156-160.

Emanuil Gojdu ca umanist : [Cherescu, Pa -
vel. Un umanist român, marele mecenat Emanuil
Gojdu (1802-1870). Bucureºti : In tact, 2002]. Fa -
milia românã, 5, nr. 1 (16), mar. 2003, p. 6-8; În:
Cartea bicentenarului „Emanuil Gojdu” : 1802 –
2002. Oradea : Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªin -
cai” Bihor, 2003, p. 184-186.

Refacerea tabloului bursierilor Fundaþiei
Gojdu (1873-1919) : [Sigmirean, Cornel ; Pavel,
Aurel. Fundaþia Gojdu 1871-2001. Târgu Mureº :
Editura Universitãþii „Petru Maior”, 2002]. Fa milia
românã, 5, nr. 1 (16), mar. 2003, p. 9-10; În: Cartea
bicentenarului „Emanuil Gojdu” : 1802 – 2002.
Oradea : Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai”
Bihor, 2003, p. 187-188.

Cartea unei vocaþii depline : [Poptãmaº,
Dimitrie. Philobiblon mureºean : O viaþã printre
oameni ºi cãrþi. Târgu Mureº : Fundaþia cul turalã
„Vasile Netea, 2003]. Fa milia românã, 6, nr. 1-2
(20-21), mar.-iun. 2004, p. 92-93..

Douã manuscrise inedite de Gheorghe ªin -
cai (I-II) : [Gherman, Alin-Mihai. Literatura ro -
mânã din Transilvania între preiluminism ºi pre ro -
mantism. Cluj-Napoca : Casa Cãrþii de ªtiinþã,
2004]. Fa milia românã, 6, nr. 1-2 (20-21), mar.-iun.
2004, p. 62; nr. 3-4 (22-23), dec. 2004, p. 32-33.

Al bum de artã : [Theodorescu, Rãzvan ; Sol -
canu, Ion ; Sinigalia, Terezia. Artã ºi civilizaþie în
timpul lui ªtefan cel Mare. Bucureºti : Ministerul
culturii ºi Cultelor, 2004] ; Al bum Rompres : [Cti -
torii sub semnul crucii : ªtefan cel Mare ºi Sfânt
1504 - 2004 = Foun da tions in the Name of the Holy
Cross : St. Ste phen the Great 1504 - 2004. Bucureºti: 
Agenþia Naþionalã de Presã – Rompres, 2004]. Fa -
milia românã, 6, nr. 3-4 (22-23), dec. 2004, p. 29.

Ecoul în medalisticã : [Dogaru, Ioan. ªtefan
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cel Mare ºi Sfânt în medalistica româneascã (1871-
 2004). Al ex an dria : Cartea Ortodoxã, 2004]. Fa milia 
românã, 6, nr. 3-4 (22-23), dec. 2004, p. 28.

Pe valul Împãratului Traian : [Bacinschi, Va -
dim. Basarabia de Jos: istorie ºi actualitate. Cernãuþi :
Zalati Lytavry, 2005]. Fa milia românã, 7, nr. 3-4
(26-27), dec. 2005, p. 51.

Gojdu în oglinda presei : [Moºtenirea Gojdu
în oglinda presei române ºi maghiare (1995-2005) =
Gozsdu öröksége a román és a mag yar sajtó tükrében
(1995-2005). Budapesta, 2005,]. Flacãra lui Adrian
Pãunescu, 7, nr. 4 (227), 27 ian.-2 feb. 2006, p. 9.

Interviuri (date ºi luate):

Brîndã, Nicolae. Întîlnire la Beiuº : Cu poetul
Nicolae Brîndã. [Interviu realizat de C. Mãlinaº]. Fa -
milia, 14, nr. 5 (153), mai 1978, p. 14.

Biblioteca – între deciziile lo cale ºi nece si -
tãþile dezvoltãrii moderne : Convorbire cu Constan -
tin Mãlinaº, directorul Bibliotecii Judeþene „Ghe or -
ghe ªincai” Bihor. [Interviu realizat de Emil
Vasilescu]. Biblioteca, 8, nr. 11-12, nov.-dec. 1997,
p. 314-315.

Popon, Ioan. In memoriam Dr. Ioan Popon.
[Interviu realizat de C. Mãlinaº]. Fa milia românã, 2,
nr. 1 (4), mar. 2000, p. 11-13.

Maier, Radu Anton ; Iliescu, Vasile. So -
cietatea „Apoziþia” de la München. [Interviu realizat
de C. Mãlinaº]. Fa milia românã, 2, nr. 3-4 (6-7), dec.
2000, p. 38-43.

Opriº, Gheorghe. Asociaþia so cial-cul turalã
„George Coºbuc” a românilor din Transcarpatia. Fa -
milia românã, 3, nr. 1 (8), mar. 2001, p. 30-33.

Moiº, Lidia. La Biserica Albã. Fa milia ro -
mânã, 3, nr. 3-4 (10-11), sep.-dec. 2001, p. 20-21.

„Drumul spre profesie trebuie gãsit cât mai
devreme” : Interviu cu lect. univ. dr. Constantin
Mãlinaº, di rec tor al Bibliotecii Judeþene „Gheorghe
ªincai” Bihor. [Interviu realizat de Maria Mol do -
veanu]. Biblioteca, 13, nr. 4-5, apr.-mai 2002,
p. 122-124.

Lungu, Mircea Al. Cãlin. Refacerea Monu -
mentului funerar [Emanuil Gojdu]. [Interviu realizat 
de Constantin Mãlinaº]. Fa milia românã, 4, nr. 3-4
(13-14), dec. 2002, p. 2-13; În: Cartea bicen te na -
rului „Emanuil Gojdu” : 1802 – 2002. Oradea :
Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” Bihor,
2003, p. 124-135.

Stanciu, Ioan Horea ; Popescu Aldo,

Ovidiu. Refacerea Monumentului Gojdu la Oradea.
[Interviu realizat de Constantin Mãlinaº]. Fa milia
românã, 5, nr. 1 (16), mar. 2003, p. 11-21; În: Cartea
bicentenarului „Emanuil Gojdu” : 1802 – 2002.
Oradea : Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai”
Bihor, 2003, p. 171-181.

„Mormântul lui Gojdu are valoare de simbol

pentru românii din Ungaria” : Interviu cu Con -
stantin Mãlinaº. [A consemnat Cãtãlin Fudulu]. His -
toria, 2, nr. 24, oct. 2003, p. 36-39, 41-42.

Glass, Ingo. Interviu cu Ingo Glass. Con -
semnare de Constantin Mãlinaº. Fa milia românã, 5,
nr. 3-4 (18-19); dec. 2003, p. 59-60.

Dreptate pentru Gojdu. [Interviu de Iosif
Popa]. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 5, nr. 19, 13-19

mai 2005, p. 10.

Pentru un proces eu ro pean Gojdu. [Interviu
de Iosif Popa]. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 5, nr.
28, 15-21 iul. 2005, p. 9.

Fundaþia Gojdu, furatã de Ungaria. [Inter -
viu de Iosif Popa]. Flacãra lui Adrian Pãunescu. 5,
nr. 47/48 (218/219), 25 nov.-8 dec. 2005, p. 20.

Românii din Ungaria se tem de scamatoria
pol i ticã „Fundaþia Gojdu”. [Interviu de Iosif
Popa]. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 7, nr. 11 (234),
17-23 mar. 2006, p. 7.

Dat afarã de actuala Putere pentru cã
susþine Moºtenirea Gojdu. A consemnat Iosif Popa. 
Flacãra lui Adrian Pãunescu, 6, nr. 41 (264), 10-16
nov. 2006, p. 8.

Gojdu susþinut la Oradea. A consemnat Iosif
Popa. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 6, nr. 42 (265),
17-23 nov. 2006, p. 3.

Cismaº, Ion. De la românii din Ser bia (I).
[Interviu realizat de Constantin Mãlinaº]. Fa milia
românã, 10, nr. 1 (32), apr. 2009, p. 58-62.

Condrei; Elena. Eminescu nestins : Interviuri
cu conf. univ. dr. Constantin Mãlinaº. Botoºani :
Geea, 2009. 316 p. il. 
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Baia Mare, octombrie 2009
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REFERINÞE CRITICE DESPRE AUTOR ªI OPERÃ:

Vol ume:

Condrei, Elena. Eminescu nestins : Interviuri
cu Conf. univ. dr. Constantin Mãlinaº. Botoºani :
Geea, 2009. 316 p. il.

Poezia ºi proza la mine au în comun cu ce -
lelalte, pânã acum vãzute, locul pe care s-au cernut ºi
au crescut , grãdina, în care s-au rãstãvit! Asta au
comun, þãrâna mea! Þin de diversitatea din grãdinã!
Toate ºi-au tras seva din acelaºi pãmânt, binecuvântat 
de Dumnezeu prin botez cu numele meu!... Prin
urmare, au în comun podiumul de pãmânt ºi tocul
veg e tal de scris, ochii inimii ºi degetele minþii. În rest,
nu au nimic comun, dar stau alãturi, trãiesc împreunã
în fa milia mea interioarã! Ca florile ºi buruienile, ce
în mod surprinzãtor ies din acelaºi pãmânt ºi se agaþã
cu urechile lor de luminã!

În vol ume:

Petraº, Irina. Ion Creangã-povestitorul.
Ediþie revãzutã ºi adãugitã. Bucureºti : Editura Di -

dac ticã ºi Ped a gogicã, 1992, p. 94. 
Ioachim Crãciun ºi bibliologia româneascã.

Cluj-Napoca : Philobiblon, 1994, p. 109-110.
Murgescu, Costin. Drumurile unitãþii ro mâ -

neºti : Drumul oilor ; Drumurile negustoreºti. Bu -
cureºti : Editura Enciclopedicã, 1996, p. 8, 102.

Vasilescu, Emil. Revista BIBLIOTECA : Stu -
diu monografic. Bucureºti : Revista „Biblioteca”,
1998, p. 64, 66, 94.

Buluþã, Gheorghe. Scurtã istorie a biblio -
tecilor din România. Bucureºti : Editura enci clo -
pedicã, 2000, p. 227.

Cubleºan, Constantin. Eminescu în oglinzile 
criticii. Cluj-Napoca : Dacia, 2001, p. 30-33.

Cumpãtescu, Andone. Personalitãþi ale Ia -
ºului în imagini medalistice. Iaºi : Junimea, 2002,
p. 114, 115, 215.

Fülöp Mária. Judeþul Mureº în cãrþi = Ma -
ros megye a könyvekben : 1990 – 1999 : Bibliografie 
= Bibliográfia. Târgu Mureº : Biblioteca Judeþeanã
Mureº, 2002, p. 9, 115.

Pãcurariu, Mircea. Dicþionarul teologilor ro -
mân. Ediþia a 2-a revãzutã ºi întregitã. Bucureºti :
Editura enciclopedicã, 2002, p. 15, 127.

Vasilescu, Stelian. Oameni din Bihor
1940-2000 : Dicþionar sen ti men tal. Vol. 1. Oradea :
Editura Iosif Vul can, 2002, p. 360-367.

Cele mai vechi cãrþi populare în literatura
românã. Vol. 8: Cãrþi populare de prevestire. Bu -
cureºti: Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã,
2003, p. 147.

Hangiu, Ioan. Dicþionarul presei literare ro -
mâneºti 1790-2000. Ediþia a treia. Bucureºti : Edi -
tura Institutului Cul tural Român, 2004, p. 142, 275-
276, 504, 707.

Bibliografia istoricã a României. Vol. 10. Bu -
cu reºti: Editura Academiei Române, 2005, p. 1072.

Cubleºan, Constantin. Eminescu în privirile
criticii. Cluj-Napoca : Grinta, 2005, p. 121.

Repertoriul lucrãrilor elab o rate de bi blio te -
cile din România. Vol. 1. Bucureºti : ABIR, 2006,
p. 29-43.

Hermeneutica Bibliothecaria : Antologie Phi -
lo biblon. [Vol.] 3. Cluj-Napoca : Presa Universitarã
Clujeanã ; Biblioteca Cen tralã Universitarã „Lucian
Blaga”, 2007, p. 402-404.

Buluþã, Gheorghe ; Petrescu, Vic tor. Biblio -
logie româneascã : Idei, portrete, controverse. Târ -
go viºte : Editura Bibliotheca, 2008, p. 110-112.

În periodice:

Parasca, Crãciun. Zilele teatrului de a ma -
tori : la Oradea ºi Zalãu. Fa milia, mar. 1976, p. 15.

Parasca, Crãciun. Armonii bihorene. Fa mi -
lia, 13, nr. 11, nov. 1977, p. 15.

Criºan, Teodor. Prima biobibliografie
Gheorghe ªincai, realizatã de C. Mãlinaº. Criºana,
35, nr. 10214, 5 ian. 1980, p. 2.

Lucaci, Vasile. Filobiblon : Revista dela
Ora dea. Tri buna, 25, nr. 5 (1288), 29 ian. 1981, p. 8.

Barbu, Cornelia. Popas de carte veche. Fla -
cãra, 30, nr. 33, 13 aug. 1981, p. 20.

Barbu, Cornelia. Expoziþie de documente ºi
carte ºtiinþificã-veche. Flacãra, 30, nr. 38, 17 sep.
1981, p. 11.

Þepelea, Ga briel. Momente, personalitãþi ºi
instituþii bihorene înainte ºi dupã Unire. România
literarã, 16, nr. 47, 24 nov. 1983, p. 2.

Vasilescu, Stelian. Momente, instituþii, perso -
nalitãþi. Fa milia, 19, nr. 11 (219), nov. 1983, p. 18. 

Faur, Viorel. Mãrturii inedite ale unitãþii
noastre naþionale. Fa milia, 20, nr. 1 (221), ian. 1984,
p. 4.

Parasca, Crãciun. Cântare pentru oamenii
de azi. Fa milia, nr. 11, nov. 1984, p. 14.

Regnealã, Mircea. Tineretul ºi biblioteca.
Biblioteca, nr. 2, feb. 1986, p. 12-13.

Gherghinescu, Dorin. Biblioteca ediþiilor
Eminescu. Contemporanul, nr. 19, 8 mai 1987, p. 5.

Popa, Iulius. Un cat a log despre Luceafãr cât 
un secol în medalii. Literatura ºi arta (Chiºinãu), 39,
nr. 25, 17 iun. 1993, p. 7.

Moldovan, Ioan. Oradea – autori ºi cãrþi.
Fa milia, 30, nr. 9, sep. 1994, p.71.

Mareº, Radu. Revista revistelor: Ex Li bris
românesc [în facsimil]. Tri buna, nr. 2147, 9-15 mar.
1995, p. 2.

Moldovan, Ioan. Confederaþia Eminescu.
Fa milia, 31, nr. 4, apr. 1995, p. 71-72.

Mârza, Iacob. Cat a log de carte româneascã
veche. Revista istoricã, 6, nr. 3-4, 1995, p. 435-436.

Vasilescu, Emil. Un topos spir i tual.
Biblioteca. nr. 11-12, nov.-dec. 1997, p. 312-313.

Sfârlea, Alexandru. „Fa milia Românã” an
1, nr. 1. Criºana, 10, nr. 2545, 6 iul. 1999, p. 4.
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Solonca, Georgeta. Drum bun „Fa milia Ro -
mânã”. Dimineaþa (Bucureºti), 10, nr. 165, 3 aug.
1999, p. 2.

Vasilescu, Emil. Fa milia românã nr. 2/2001. 
Biblioteca, 12 (53), nr.11, nov. 2001, p. 352.

Popa, Mircea. Un nou dicþionar re gional.
Tri buna, 2, nr. 15, 16-30 apr. 2003, p. 4.

Milca, A. „Fa milia românã” – o revistã
pentru solidaritatea românilor de pretutindeni. Cro -
nica Românã, 11, nr. 3392, 11 mar. 2004, p. 7.

Vasilescu, Emil. Fa milia românã : nr. 3-4/
2003. Biblioteca, 15 (56), nr. 3, mar. 2004, p. 94.

Vasilescu, Emil. Ioan Corneli în monografie. 
Biblioteca, 15 (56), nr. 2, feb. 2004, p. 59-60.

Vasilescu, Emil. Sãnãtatea cãrþilor : nr.
2/2004. Biblioteca, 15 (56), nr. 8, aug. 2004, p. 253.

Vasilescu, Emil. Fa milia românã nr. 3-4/
2004. Biblioteca, 16 (57), nr. 3, mar. 2005, p. 93.

Vasilescu, Emil. Fa milia românã nr. 1-2/
2005. Biblioteca, 16 (57), nr. 9, sep. 2005, p. 286.

Fa milia românã ajunsã la al ºaptelea an de
apariþie, reþine atenþia prin complexitatea tematicii
cuprinsã în paginile sale ºi deopotrivã prin aria geo -
graficã a subiectelor propuse atenþiei publice, multe
singulare în publicistica naþionalã. (...)  Autorul, conf.
univ. dr. Constantin Mãlinaº, realizeazã o cercetare
atentã a istoricului acestor manuscrise [Eminescu], a
studiilor aupra lor ºi a încercãrilor de editare între -
prinse de-a lungul anilor.

Vasilescu, Emil. Fa milia românã nr. 3-4/
2005. Biblioteca, 17 (58), nr. 3, mar. 2006, p. 93.

Brãtcanu, Iosif. Constantin Mãlinaº pe dep -
sit cu concedierea de la locul de muncã. Flacãra lui
Adrian Pãunescu, nr. 22, 2 iun. 2006, p. 11.

Mãnucã, Dan. Ediþii noi de poezie veche :
Despre reeditarea Elegiei lui Gheorghe ªincai,
1804- 2004, Oradea, 2005. Convorbiri literare, nr. 8,
aug. 2006, p. 62-64.

Buluþã, Gheorghe. Constantin Mãlinaº – om 
al cãrþii ºi al bibliotecii. Biblioteca, 17 (58), nr. 8-9,
aug.-sep. 2006, p. 258-259.

Papuc, Liviu. Cartea care urmeazã. Revista
românã (Iaºi), 12, nr. 3, oct. 2006, p. 50.

Vasilescu, Emil. O monografie insolitã.
Biblio teca, 17 (58), nr. 10, oct. 2006, p. 298.

Vasilescu, Emil. Elegia lui Gheorghe ªincai
la bicentenar. Biblioteca, 17 (58), nr. 12, dec. 2006,
p. 346.

Constantin, Letiþia. Bibliotecile ºi cãrturarii 
lor. Bibliopolis (Bucureºti), 4, nr. 1-2, 2006,
p. 34-35.

Popa, Iosif. Cavalerul la Zalãu. Flacãra lui
Adrian Pãunescu, 8, nr. 5, 9 feb. 2007, p. 10.

Manega, Miron. Cãrþile rare – un tezaur
inesti mabil la preþ de maculaturã. Sãptãmâna Fi -
nanciarã, 3, nr. 98, 19 feb. 2007, p. 43.

Stoie, Nicolae. Lu mina ºi umbrele slovei
scrise : Constantin Nicolae Mãlinaº. Astra (Bra -
ºov), 2, nr. 9, aug. 2007, p. 23.

Paºcu, Balaci. De la liniºtea cãrþilor în tu -
multul agorei. Revista românã (Iaºi), 13, nr. 3 (49),
sep. 2007, p. 50.

Autorul nu rãmîne indiferent nici la ruºinoasa
ºi dramatica realitate a bejeniei actuale a tinerilor
români spre Spania, Italia ºi alte þãri din Comunitatea
Europeanã, descriind în bucata „Satul de pãsãri” [din 
volumul „Cavalerul”] depopularea masivã a satelor
româneºti, acestea rãmânând doar sate cu bãtrâni,
care au ºi îngrijesc doar niºte biete galiþe, cu care se
mutã în tren ºi la oraº.

ªelaru, Vasile. Pornind de la sfragisticã spre 
o lume fãrã bla zon, fãrã identitate. Astra, 2, nr. 13,
dec. 2007, p. 20.

Vasilescu, Emil. Studiu bibliologic asupra
medaliei. Biblioteca, nr. 1, ian. 2008, p. 30.

Pârja, Gheorghe. „Fa milia românã”, ca
zes tre. Graiul Maramureºului, 20, nr. 5453, 25 feb.
2008, p. 1.

Dulf, Oana. „Fa milia românã” porneºte la
drum. Glasul Maramureºului, 12, nr. 3315, 3 mar.
2008, p. 3.

Negulici, Dorina. O propunere binevenitã.

Astra, 3, nr. 16, mar. 2008, p. 23.
Dulf, Oana. Revista românilor de pre tu tin -

deni : S-a lansat „Fa milia românã”. Glasul Ma -
ramureºului, 12, nr. 3389, 31 mai 2008, p. 7.

Goja, Anca. „Fa milia românã” - o revistã a
românilor de pretutindeni. Graiul Maramureºului,
20, nr. 5534, 31 mai-1 iun. 2008, p. 5.

Cozmuþa, Augustin. Revista revistelor.
Nord Literar, 6, nr. 6 (61), iun. 2008, p. 15.

Dulf, Oana. Revista românilor de pre tu tin -
deni : S-a lansat un nou numãr al „Familiei româ -
ne”. Glasul Maramureºului, 12, nr. 3505, 14 oct.
2008, p. 14.

„Fa milia românã” - o publicaþie de culturã ºi 
credinþã româneascã : Revista revistelor culturale.
Informaþia zilei de Maramureº, 8, nr. 2153, 18-19
oct. 2008, p. 7.

ICONOGRAFIE:

Biblioteca, 13, nr. 4-5, apr.-mai 2002, p. 122.
Fa milia românã, 4, nr. 2 (13), iun. 2002, p. 11.
Biblioteca, 17 (58), nr. 8-9, aug.-sep. 2006,

p. 258.
Flacãra lui Adrian Pãunescu, 6, nr. 41 (264),

10-16 nov. 2006, p. 8.
Flacãra lui Adrian Pãunescu, 8, nr. 5 (276),

9-15 feb. 2007, p. 3.
Sãptãmâna Financiarã, 3, nr. 98, 19 feb. 2007, 

p. 43.
În: Mãlinaº, Constantin ; Mãlinaº, Elena. Din

arhiva unei familii de bibliotecari. Oradea : Pri mus,
2010, p. 2.
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A plecat dintre noi un om de patrimoniu
Lu cia OLARU NENATI

scriitoare, Botoºani

Deºi mã aºteptam sã se întâmple, totuºi
ves tea sãvârºirii din viaþã a lui Con -
stantin Mãlinaº m-a luat prin sur prin -

dere, cãci cre deam cã va mai fi încã timp pentru el
sã-ºi ia rãmas bun de la noi toþi, cei ce l-am cunoscut
ºi preþuit. Dar n-a fost decât timpul de pânã atunci,
timpul vieþii lui pline în care, de fapt, a acumulat cu
asuprã de mãsurã mo tive  de-a nu se pierde în uitare.

L-am cunoscut cu mulþi ani în urmã, decenii,
la niºte sesiuni de comunicãri ded i cate lui Emi -
nescu, prilej cu care ne-am identificat reciproc, re -
marcându-ne unul altuia comunicãrile  ºi intrând în
discuþii avizate pe mar ginea lor. Am corespondat
din când în când, ne-am citit unul altuia cãrþi ºi
articole publicate în presã, con soli dându-ne im pre -
siile de început. A citit ºi ascultat cartea ºi caseta
mea de reconstituire a universului muzical emi nes -
cian ºi a reacþionat cu un entuziasm nãvalnic tri -
miþându-mi niºte aprecieri care m-au emoþionat ºi pe 
care apoi le-am inserat în ediþiile urmãtoare ale lu -
crãrii. I-am acordat cu sincerã bucurie recomandarea 
pentru intrarea în Uniunea Scriitorilor. Apoi am fost
iar într-o relaþie de confrerie, dobândind fiecare Me -
dalia Teiul de Aur, acor datã de Editura Geea din
Botoºani, condusã de jurnalista Elena Condrei care
apoi a avut iniþiativa de a edita niºte cãrþi de pre -
zentare monograficã a personalitãþilor  pre miate.
Prima ºi singura carte apãrutã pânã acum în aceastã
serie, numitã Eminescu nestins, are în centrul ei
personalitatea lui Constantin Mãlinaº. Am citit ºi
pre zentat aceastã carte pe scena Teatrului Eminescu
din Botoºani, unde el a fost prezent la Zilele Emi -
nescu de anul trecut, când mi-a înmânat ºi mie o
medalie Gojdu care-i poartã semnãtura.

Apoi i-am prezentat cartea la Suceava, îm -
preunã cu editoarea, în lipsa lui, de astã datã, în
cadrul unei man i festãri organizate de scriitoarea ºi
jurnalista Doina Cer nica - ºi ea un om de 24 de
carate culturale. Împrejurarea mi-a permis sã pot
întreprinde o evaluare de  sintezã  a regretatului
Constantin Mãlinaº ºi o situare a sa în con text. Asta,
deoarece cartea despre el mi-a produs revelaþia unei
personalitãþi din stirpea  celor pe care le-am studiat
în ultimii ani spre a le  restitui  profilul  ºi activitatea 
în cartea Ar cade septentrionale  (Ed. Academiei
Române 2007). Mã re fer la performerii localismului
cre ator, acea sintagmã acreditatã în anii ’30 de cãtre
profesorul Al. Dima ºi agreatã mult de cãtre Mircea
Eliade ºi care are în vedere  pe acei oameni „ai
energiilor luminate” - cum îi numea unul dintre ei -
care prin anvergura ºi dinamismul lor cul tural ºi

creativ con ferã locului unde trãiesc – fie acesta un
colþ de provincie neînsemnat - carate culturale ºi de
prestigiu  la nivel de metropole.  Am scris  în acea
carte, dar am ºi rostit în diferite împrejurãri, cã
asemenea oameni cum au fost cei de odinioarã ºi
cum a fost ºi Constantin Mãlinaº (dar mai ex istã încã
ºi alþii aidoma lor!), sunt purtãtori ai unor fãclii 
luminãtoare - acele lampada tradunt din antichitate,
de fapt, niºte repre zen tanþi ai spiritului ac a demic în
þinuturile lor, în sensul începuturilor culturale de
odinioarã, când dimensiunea filologicã, de pildã, era 
foarte im por tantã pentru statutul identitar naþional.

Zeci de domenii ºtiinþifice ºi cre ative: biblio -
te conomie, eminescologie, medalisticã, ex li bris,
nu mis maticã, eseisticã, literaturã, cercetare ºtiin þi -
ficã, istorie literarã ºi cul turalã, sute de titluri de cãrþi 
ºi articole, organizate deopotrivã într-o ordine far -
ma ceuticã, dar ºi scrise într-un un stil de o ex -
presivitate aleasã ºi orig i nalã; numeroase implicãri
în cauze majore ale culturii ºi vieþii naþionale, pre -
cum cea a moºtenirii Gojdu, scandalos exem plu de
nedreptate fla grantã ºi laº acceptatã de cei îndrituiþi
sã apere interesele naþionale; un doctorat sus þinut cu
seriozitate ºi merit, curajul de-a lua atitudine chiar ºi
atunci când faptul comporta riscuri personale, toate
aceste lucruri pe care mi le-a revelat mai sistematic
cartea pe care i-am prezentat-o, adunate laolaltã,  îl
de semneazã  pe cel plecat de curând dintre noi  ca re -
prezentând exemplul unui om de patrimoniu. Cãci
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de ce ar exista monumente, clãdiri, documente, cãrþi, 
tablouri etc de patrimoniu ºi n-ar putea fi admisã ºi
existenþa unor oameni de patrimoniu, cei care cre -
eazã, de fapt, toate acele lucruri inventariabile în
zestrea unei naþiuni? Oa meni pentru care timpul
vieþuirii este sinonim cu tim pul producerii de valori
dãinuitoare ºi, de aceea,  atât de preþios.  

În cartea cu pricina susþineam, la un mo ment
dat cã acei performeri ai localismului cre ator care au
existat în multe colþuri de þarã ºi care, în cazul în
speþã, au contribuit în nordul þãrii la consolidarea
prin culturã a Marii Uniri de la 1918, adicã la con -
stru irea identitãþii noastre statale majore, dar care
trãind  în colþuri de þarã neconsacrante, ºi-au jertfit
notorietatea la care aveau dreptul prin va loarea ºi
lucrarea lor meritorie, ar fi trebuit sã devinã, ºi de
iure, membri ai  Academiei Române, cum au ºi fost
de facto, adicã prin natura faptelor lor, instituindu-se 
la nivelul acestei instituþii de excelenþã naþionalã o
secþiune dedicatã acestor performeri ai localismului
cre ator. Men þin ideea, care nici azi nu e caducã ºi
care ar trebui aprofundatã ºi aplicatã în chip sti -
mulatoriu, cu atât mai mult cu cât exemplul celor ce
trãiesc la modul acesta al dãruirii culturale necon -
diþionate pentru cauza binelui co mun, fiind creatori
de valori de patrimoniu în colþurile lor de þarã, e tot
mai rar, aproape pe cale de dispariþie, înlocuiþi fiind
de indivizi al cãror merit este doar acela de-a fi intrat 
la timp într-un partid (afacere, grupare, gaºcã etc.)
avantajos. De câte ori a putut fi vãzut un om precum
Mãlinaº sau regretatul ac a de mi cian Constantin Cio -
praga, sau doamna Zoe Dumitrescu Buºulenga sau
atâþia alþi oameni ai spiritului înalt pe canalele
mass- me dia, acelea care, singure, acordã azi cer tif i -
cate de valoare ºi instituie modele demne de urmat?
Întrebarea este re toricã, de vreme ce ecranele abundã
de chipuri de creti noizi neînstare sã articuleze câteva 
fraze corecte, sau de silicoane cu ochi ori maneliºti
analfabeþi, plini de aur ºi de vul garã suficienþã, ale
cãror întâmplãri de viaþã per sonalã devin eve ni men -
te de importanþã ma jorã care ne invitã sã participãm
afectiv la cearta, împãcarea sau con cediul perechii
ce le bre a vreunui oarecare Minune cu Piranda lui la
fel de minunatã. Nu ºtiu dacã Mãlinaº a intrat pânã la 
urmã în Uniunea Scriitorilor ori dacã a primit acea
îndemnizaþie de merit de care beneficiazã destui
dintre descurcãreþii tuturor vremurilor, cei care au
ºtiut oricând sã se „facã cã lucreazã”. Mai curând îmi 
vine sã cred, însã, cã nu  reuºit nici una nici alta,
cãci prea a fost mereu preocupat sã realizeze lu -
cruri de valoare ºi mai puþin de propria sa  pro -
pãºire ºi imag ine.

Am scris aceste rânduri cu un nãduf pe care
nici nu vreau sã mi-l mai ascund cu de centã eleganþã,
cãci mi se pare cã deja e prea mult. Mã supãrã cã
numãrul celor despre care am simþit cã trebuie sã
scriu - cumva osten tativ compensatoriu faþã de pu -
þina reacþie a societãþii la dispariþia lor  spre a le
marca plecarea în altã lume - este deja prea mare,
încât aº putea deja sã adun o carte de necrologuri.
Îmi amintesc astfel de nostima întâmplare cu una

dintre cunoºtinþele mele care ºi-a exprimat în chip
can did dorinþa de-a pleca înaintea mea din lumea
asta, doar ca sã-i scriu eu necrologul!

Regãsind tonul grav, de la o vreme, am im -
presia cã nu au dispãrut dintre noi doar niºte oameni, 
fie ei ºi de patrimoniu, cum am considerat cã  pot fi
numiþi,  ci cã, încet-încet, dispare o întreagã lume,
aceea a no bleþii ºi caracterului, a valorilor profunde,
a vredniciei dublatã de modestie, a umanismului
înalt ºi frumos, lãsând în loc o altã lume cu mult mai
puþin atrãgãtoare, pe care nici nu mai trebuie sã mã
ostenesc s-o descriu, cãci o vedem cu toþii zi de zi,
mai ales în programele televiziunilor noastre cata -
strofale, care pescuiesc cu disperare în curgerea vie -
þii cotidiene ºi scot la luminã doar reziduurile mize -
rabile, spre a le prezenta ºi apoi a le transforma în
normã de con duitã. E nevoie sã þinem piept acestei
„alunecãri de teren” ºi sã acordãm mai multã atenþie
atât memoriei celor meritorii plecaþi dintre noi, cât ºi 
valoare timpului fertil al oamenilor de patrimoniu
care încã mai dãinuie ºi îºi continuã lucrarea crea -
toare. Acesta este dezideratul la um bra cãruia am
înºirat mai sus cuvintele de bun rãmas la plecarea
dintre noi a celui care a fost, la urma urmei, un sa -
vant enciclopedic care, vieþuind la Oradea, ne-a ofe -
rit tuturor exemplul vieþii sale laborioase ºi care ar fi
putut ºi ar fi trebuit sã fie membru al Academiei
Române. Dacã în rai va fi ex istând, aºa cum îºi
imagina Borges, o mare ºi minunatã bibliotecã, e
sigur cã laboriosul Mãlinaº îºi va gãsi curând de
lucru ºi acolo.
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Nicolae NICOARÃ-HORIA

Mãlin stins*…

În  lacrimã Poemul se-nveºmântã,
ªi plâng acum la cãpãtâiul tãu,
Prieten drag, FAMILIA ta sfântã
Cuprinsã-i toatã în pãreri de rãu...

Te-ai dus Mãlin, te aºteptam la varã
Sã înfloreºti din nou ºi sã ne dai
Parfumul risipit cu drag în Þarã,
În Þara-n care supãrat erai...

Sã te-ocroteascã în vãzduh Supremul,
Din truda ta duratã pe pãmânt,
Tu iartã-mi dar neterminat poemul,
Dar nu mai am, eu nu mai am cuvânt... 

24/25  Februarie  2010, Arad

* În memoria colegului meu, 
Bibliotecar Constantin Nicolae Mãlinaº 

(21 mai 1943 – 24 februarie 2010) 



Domnule Mãlin... sã-þi fie somnul lin!
Paºcu BALACI

avocat, membru al Uniunii Scriitorilor din România

Pat ria  cãrþilor ce se împuþinezã pe zi ce
trece a mai pierdut un oºtean  cre din -
cios: pe Constantin Mãlinaº, omul care

credea nea bã tut, asemenea marilor renascentiºti ai
lumii, cã „Litte rae faciunt humaniores” (învaþãtura,
cultura, ne face mai umani). Vestea despre moartea
sa ne-a îndurerat profund ºi clopotele au rãsunat în 
inimile noastre, aducându-ne aminte cã suntem doar
„o vâ nare de vânt”. 

L-am cunoscut pe „Mãlinu” de pe vremea
când era un simplu ºi meticulos bibliotecar la bi -
blioteca „Gheorghe ªincai”, pe vremea când  ne
citeam creaþiile la cenaclul instituþiei  înainte de
l989. Anii au trecut, dar „Mãlinu” a þinut drept
drumul de la  liniºtea bibliotecii la tumultul pol i tic al 
agorei. A fost di rec tor al prestigioasei instituþii orã -
dene, consilier lo cal, ed i tor (primul n.r.) al unei
publicaþii deosebite de un profund pa tri o tism „Fa -
milia românã”, consacratã dialogului între românii
„intra muros” ºi „ex tra muros”. A cãlãtorit  pentru
documentare la românii din afara graniþelor þãrii, de
la Giula ºi Novi  Sad  la românii  însinguraþi din Ma ra -
muresul istoric ºi chiar la acei din Crimeea, ca ºi cum
ar fi vrut sã-i stro peascã pe toþi cu flacãra vie a unirii.

Doc tor în filologie, iubitor de medalistica lui 
Emi nescu, documentat luptãtor pentru recuperarea
patri mo niului lui Emanuil Gojdu, Constantin Mã -
linaº ne-a uimit pe toþi în ul tima parte a vieþii. A scris 
mult dupã moartea soþiei sale, ca într-un gest suprem 

de recuperare a întregii sale vieþi. Cãrþile sale de
poezie ºi de prozã ºi le-a  lansat cu lume multã ºi
sufragii cinstite la Cenaclul Baroului Bihor. Ul tima
sa carte însã, intitulatã „Proza de trans port”, ºi-a
lansat-o la Primaria din Marghita, alãturi de cei dra -
gi lui, cei cunoscuþi din copilãrie ºi juneþe.

Scriitorul s-a întors în chip simbolic spre iz -
voare ºi iatã cum ul tima sa carte a devenit o operã
premonitorie, înainte de a fi o op era care sã sur -
prindã rãtãcirile oralitãþii ur bane ºi stricãrii limbii
române. Constantin Mãlinaº a fost, în sensul nemþesc
al cuvântului,  „ein bucherwurm” (un ºoarece de bi -
bli o tecã), dar în sensul bun al denominaþiunii, un om 
care se retrage în himerã pentru a se întãri pentru
lupta cu realitatea de dincolo de zidurile reci ale
bibliotecii. Ajuns în agora, Constantin Mãlinaº a
învins. A pãºit pe calea re galã de la admirarea cãrþii
la facerea ei.

Ceea ce nu-i puþin lucru. Moartea lui este o
pierdere grea pentru intelectualitatea din Oradea ºi
Bihor, dupã cum va fi ºi o absenþã de neînlocuit
pentru ºedinþele cenaclului nostru, unde a luat de
atâtea ori cuvântul, fie în calitate de autor, fie în
calitate de critic literar.

În semn de oraþie funebrã, chiar dacã tân -
guirea noastrã nu atinge dramatismul celor ale lui
Bossuet, la cãpãtâiul celui dispãrut dintre noi, plân -
gem cu acest sonet despre omul iubitor de carte
aleasã ºi ziditoare de spirit ºi simþire:

ªpalturi sparte

Din spuma cãrei Mãri, apari, Tu, Carte
Cu ochii grei de plumb, Tu, Fãt Frumos
Plângând cu litere, pe Criº, în jos,
Vãradiei cu ºpalturile sparte.

De Tine, numai moartea  mã desparte.
Tiparniþa e un con cert duios,
Ca mersul Domnului cel Viu, pe jos,
Mustrare blândã a  Mãicuþei Arte.

Precum un panaceu mi-astâmperi chinul,
Mã faci mai tare ºi mai bun, mai drept,
Mã-mbeþi în nopþi târzii, mai rãu ca vinul

Dar dup’-orgie, sunt mai înþelept,
Cãci schimb într-un surâs can did, suspinul,
Ce mi se-mplântã, deseori, în piept...

Dumnezeu sã te aºeze la dreapta Sa, iubitor ºi
slujitor al Cãrþii!

(Din partea Cenaclului literar „Barbu ªte fã -
nescu Delavrancea” al Baroului Bihor)
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Ex li bris Constantin Malinaº,
autor D. Duinea, Colecþia Bibliotecii

Centrale Universitare Bucureºti



„S-a dãruit meseriei de 
bibliotecar 

ca nimeni altul...”
Prof. univ. dr. Mircea REGNEALÃ

preºedinte ABR

Aplecat dintre noi ºi Constantin Mãlinaº,
bi blio tecar, bibliofil, di rec tor de re vis -
te, pro fe sor, an i ma tor cul tural. A ple -

cat cu acea mo destie ºi del i cateþe pe care i le
cunoaºtem de peste 30 de ani. S-a dãruit meseriei de
bibliotecar ca nimeni altul, meserie pe care a înno -
bilat-o prin marea sa dãruire. Bi blio teconomia a
pierdut pe unul din cei mai redutabili apãrãtori ai
cãrþii rare ºi bibliofile, ai manuscriselor vechi ºi
incunabulelor, ai miniaturii ºi ex-librisurilor. A pier -
dut cultura românã pe un veº nic apãrãtor al ro -
mânilor de dincolo de fron tierele þãrii pe care i-a
sprijinit prin carte, reuniuni ºi conferinþe.

Ul tima datã când l-am vãzut a fost în sep -
tembrie anul trecut, la Conferinþa Naþionalã ABR.
Ca un semn de adâncã recunoºtinþã, colegii l-au ales
atunci preºedinte al Secþiunii Carte rarã, manuscrise, 
dar nu a mai apucat sã se bucure de aceastã nouã
poziþie, în care putea sã-ºi punã în practicã multe din 
ideile sale, împãrtãºite cu acest prilej.

Ca un ultim gest de sprijin al profesiei este
lucrarea ,,Biblioteconomie practicã” pe care domnul 
Constantin Mãlinaº o oferea asociaþiei spre a fi pu -
blicatã. Era cân tecul sãu de lebãdã ºi crezul sãu în
profesia noastrã.

Iatã textul scrisorii prin care ni se comunica
acest lucru, aºa cum a redactat-o domnul Constantin
Mãlinaº la data de 23 noiembrie 2009:

Cãtre

ASOCIAÞIA BIBLIOTECARILOR 
DIN ROMÂNIA

Domnului Preºedinte 
Prof. univ. dr. Mircea REGNEALÃ

Vã cer permisiunea sã folosesc împrejurarea
cã în plenul Conferinþei de la Constanþa, din luna
septembrie trecut, când se discuta cartea Dv. de
studii de biblio teconomie, foarte bunã ºi utilã, aþi
avut bunãvoinþa de a-mi adresa pub lic invitaþia sã
trimit o carte la Asociaþie, pentru eventuala pu -
blicare. De atunci am lucrat ºi acum vã pot oferi
textul alãturat, pe CD, sub titlul BIBLI OTE CONOMIE

PRACTICÃ, privind istoricul ºi rea li tatea bi blio te -
cilor, care este ilustrativ pentru lupta dusã de bi -
blio tecari, pentru a ridica bibliotecile la misiunea

lor. Aceastã luptã a fost peste tot ºi de aceea am
socotit cã asemenea documente, foarte perisabile,
nu este bine sã se piardã, ele conþin viaþa noastrã ºi
onoreazã profesia de bibliotecar. În aceastã încor -
dare am fost cuprins ºi eu ºi soþia, formând o familie
de bibliotecari timp de trei decenii. Împreunã am
trecut prin toate, bune ºi rele. Am datoria faþã de ea,
care m-a sprijinit necontenit, sã o þin alãturi de
mine. Fiind ºi eu bolnav, aº dori foarte mult sã las
acest mesaj pentru bibliotecarii mai tineri [subli -
nierea ne aparþine].

Se vede din totul situaþia în societate a bi -
bliotecii ºi caracterul ei luminat, în pofida vici -
situdinilor ºi a nepãsãrii oficiale, se mai vede e for tul
bibliotecarilor mari ºi mici, de a scoate la liman ºi
la misiune biblioteca, pãzind-o cum au putut de
deformarea ei, se vede preo cuparea lor de a fi for -
matori în comunitate. Se vede cum s-au ferit pe cât a
fost posibil de ideologizarea excesivã a bibliotecii. 

Vã rog, Domnule Preºedinte, sã binevoiþi a
vedea cele 342 de pagini de text, tras de mine în
formatul A5, precum ºi proiectul de copertã, ºi sã
dispuneþi cum veþi considera mai bine. Eu sper în
tipãrire ºi sunt gata sã achiziþionez 80 de exem -
plare, pe lângã cele circa 20, care ar putea fi dreptul 
de autor. Deci, în to tal o sutã de exemplare ar veni
la Oradea. Pentru noi ar fi o mare onoare, dacã aþi
fi de acord sã semnaþi o succintã Prefaþã de semnal
a valorii documentare ºi ontologice a cãrþii, la pa -
gina ºase din faþã. Vã fac aceastã propunere ºi
rugã minte totodatã.

Cu recunoºtinþã!

Constantin Mãlinaº, membru ABR 

Oradea, 23 noiembrie 2009

Dumnezeu sã-l aºeze între cei drepþi.
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S-a ridicat la cer

„Toþi suntem nemuritori. Dar trebuie sã murim întâi”  (Mircea Eliade)

Gabriela PETCU
re dac tor „Curentul Internaþional”

Octombrie 2009. Culorile de verde arã -
miu se revãrsau în cel mai frumos ta -
blou al naturii. Toamna respira mires -

me de gutui coapte ºi tufãnele albe. Eram invitatã de
dom nul George Roca la Oradea, pentru a participa la 
un eveniment în Tinca. Liceul „Nicolae Jiga”  îm -
plinea 10 ani de la botezul cu numele marelui om de
suflet, prilej pentru o frumoasã  manifestare. Au fost
invitaþi speciali printre care ºi scrii torul Constantin
Nicolae Mãlinaº, pe care am avut bucuria sã-l cu -
nosc ºi sã petrecem împreunã, câteva ore minunate.

Îmi amintesc privirea aceea care pe mo ment,
nu am înþeles-o... În ochii sãi, jucau lumini ºi um -
bre... un fel de bucurie amestecatã cu nostalgie, cu
îndoialã dar ºi cu oarecare consolare... cu întrebãri ºi 
rãspunsuri deo po trivã. Un zâmbet fragil se risipea
printre cuvinte… însã cuvintele erau ferme. Aºa
sunt ºi acum, cuvinte scrise, rãmase mãrturie gân -
durilor ºi faptelor sale.

Întoarcerea de la Tinca  spre Oradea, a fost o
plãcere. Eram în maºinã împreunã cu scriitorul
George Roca, cu profesorul Iosif Popa ºi cu cel care
azi este la cer ºi cãruia îi dedic un gând etern,
Constantin Nicolae Mãlinaº. Se fãceau glume într-o
atmosferã de veselie ºi încântare. Ziua era frumoasã, 
însoritã ºi coloratã în toam nã ruginie. Uneori, îmi
aruncam privirea în oglinda retro vizoare (eu con -

duceam) ºi reuºeam sã-i surprind, pentru o clipã,
chipul ra dios care rãzbãtea dintre gândurile adu nate
prea multe ºi prea grele. Ajunºi în Oradea, l-am lãsat 
acasã... Dupã ce ne-am luat rãmas bun ºi a coborât
din maºinã, George Roca mi-a ºoptit „este tare bol -
nav...” Atunci, m-am întors brusc ºi am privit în
urmã. L-am vãzut... da, era acolo ºi ne fãcea cu
mâna... Am simþit atunci cã nu îl voi mai vedea ºi am 
înþeles toate acele lumini ºi umbre din privirile lui.
Îmi venea sã plâng ºi nu ºtiam atunci cã va veni ºi
timpul în care lacrima se înlocuieºte cu amintirea,
pentru cã moartea nu este altceva decât o cale spre
eternitate.

În ianuarie, am aflat cã starea de sãnãtate s-a
înrã utãþit. Se afla la Cluj, la un centru de recu -
perãri... Am îndrãznit sã-l sun. ªi mi-a rãspuns.
Glasul îi era stins, dar duios... ºi liniºtit... se pregãtea 
sã meargã dincolo...

Azi, Constantin Nicolae  Mãlinaº este la cer.
Dumnezeu i-a fãcut loc printre îngeri iar noi, cei care 
l-am cunoscut, ne vom ruga pentru ca toate ce-au
fost pe pãmânt sã fie în iertare. Eu ºtiu cã acolo, unde 
se aflã acum, este bine. Din acest motiv, nu am sã
plâng, ci voi pune o mânã pe piept, acolo unde
sufletul pulseazã iubire ºi îmi voi îndreptata privirea
spre cer, acolo unde începe nemurirea.

Dumnezeu sã-l odihneascã! 

Un intelectual de marcã
al Bihorului

S-a stins din viaþã, dupã o lungã ºi ne -
cruþãtoare boalã, încã un in te lec tual de
marcã al Bihorului, omul de cul turã

CONSTANTIN MÃLINAª, per so na li tate proe mi -
nentã, care s-a distins în varii do menii ale vieþii
spirituale: animaþie cul turalã, educaþie, bibliofilie ºi
bi blio teconomie, isto rie cul tu ralã, jurnalisticã, poe -
zie ºi prozã. ªi-a a dãu gat la aces tea propria editurã
„Mihai Emi nescu” ºi calitatea de fondator al unor
reviste, mai mult sau mai puþin efemere, precum:
Po vestea vorbei, Confederaþia Eminescu ºi Fa mi lia
românã.

Nãscut la 21 mai 1943, la Buzãu, unde pãrinþii 

sãi, Dumitru ºi Laura, s-au refugiat tem porar în urma 
Dictatului de la Viena, ºi-a pe trecut copilãria în satul 
Ciutelec, situat pe Valea Bistrei. A urmat ºcoala
primarã în localitãþile Bistra, Almaºu Mare ºi Po -
peºti, frecventând apoi liceele: „Samuil Vul can” din
Beiuº ºi „Ema nuil Gojdu” din Oradea. A absolvit
Fa cultatea de Filologie din Cluj-Napoca, în anul
1967, dupã care a profesat la ºcolile din Bogei,
Ciutelec ºi Liceul din Popeºti. Între anii 1971- 1978,
este directorul Casei de Culturã a Sin dicatelor Ora -
dea. Din anul 1978, lucrezã ca bi blio tecar (secþia
patrimoniu) la Biblioteca ju deþeanã Oradea, ca zia -
rist la redacþia ziarului „Cri ºana”, consilier cul tural
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la Inspectoratul pentru Culturã Bihor, o scurtã pe -
rioadã fiind di rec tor interimar la aceeaºi instituþie
devenitã Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Pa tri mo -
niu Cul tural Naþional ºi, din anul 2001, pânã la
pensionare, di rec tor al Bibliotecii „Gheorghe ªin -
cai” Oradea. A obþinut titlul de doc tor în filologie cu
teza „Contribuþii la istoria ilu mi nismului românesc
din Transilvania: Viaþa ºi op era filologicã a lui Ioan
Corneli” ºi a fost lector universitar la Universitatea
din Oradea pentru specialitatea biblioteconomie, bi -
blio lo gie ºi istoria bi blio tecilor. Op era sa este bogatã 
ºi diversã, încât doar enu merarea succintã a ti tlurilor 
(cãrþi, cataloage, albume, articole) ar ne cesita zeci
de pagini. Printre multe altele, cer cetãtorul avizat
CONSTANTIN MÃLINAª ºi-a legat numele de
per sonalitãþi, evenimente, fe nomene ºi instituþii de
referinþã în cultura ro mânã: Gheorghe ªincai, Ion
Creangã, Vasile Alec sandri, pictorul Traian Goga,
Emanuil Goj du ºi Ioan Corneli; Tipografi, tipografii 
ºi editori din Bihor (1565-1948); Cartea româneascã
ve che (1643-1830); Biblioteca pentru toþi (1895- 1995) º.a.

Unul dintre cele mai dragi subiecte ale celui
dispãrut dintre noi rãmâne MIHAI EMI NESCU,

dovadã fiind cãrþile sau cataloagele: Biblioteca edi -
þiilor Eminescu, româneºti ºi strã ine (1879-1889);
Eminescu - un secol în medalii (1889-1989); Emi -
nescu ºi Oradea. Nu întâm plãtor, anul trecut, în
arealul na tal al poetului, Botoºani, o editurã i-a de -
dicat lui CON STAN TIN MÃLINAª volumul oma -
gial Eminescu nestins.

CONSTANTIN MÃLINAª a fost un lup tãtor
pe toatã durata vieþii. ªi-a prelungit exis tenþa mãr -
turisind ºi scriind, pânã în ultimele clipe ale vieþii.
Stau mãrturie, în acest sens, cãrþile Eminescu în arta
medaliei ºi Dinastia unei familii de biblio tecari pe
care nu a ajuns sã le prezinte per sonal pu blicului.
Pentru acti vi tatea sa deosebitã a fost distins cu pre -
mii li terare, medalii ºi diplome de merit, iar noi,
cole gi, prieteni ºi colaboratori, îi promitem o vie ºi
eternã recunoºtinþã.

Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! 

Direcþia Judeþeanã pentru Culturã,
Culte ºi Patrimoniu Cul tural Naþional Bihor

APRILIE 2010 71

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

M
AI

R
O

M
E

M 
NI - 

ª
A

NI
L

Ã
M 

NI
T

N
A

T
S

N
O

C

Nectarul din suflet*

Din lacrimi cristaline durute sub zãpezi
Un giuvaer de floare ºi-ascunde în petale
Întreaga-i prospeþime, iubirea din amiezi
ªi bucurie-ascunde, lu mina din pocale.

Vesteºte primãvara minunea cea suavã
ªi ochii ni-i încântã cu straiul alb ºi pur
Ridicã gingaº capul ºi parcã zice-n slavã:
Nu-i vreme de tristeþe, e bucurie-n jur!

Privesc spre ghiocelul ce mi-e atât de drag
ªi-i sorb duios lu mina ce-mprãºtie în cale
Nec tar din suflet tandru aºtern tãcut în prag
ªi-aºtept din depãrtare... chemarea vocii tale.

De-ai ºtii câtã iubire am adunat în suflet
ªi câtã primãvarã am strâns la pieptul meu

Câþi ghiocei sãdit-am ºi-al ramurilor scâncet
L-am ascultat cu jale ori l-am trãit mereu...

Ai alerga prin valuri, prin nori þi-ai face cale
ªi lumea ai strãbate-o, mi-ai cãuta privirea
Nectarul meu din suflet s-ar scurge prin petale
De ghiocei, ºi-n ºoapte þi-ar dãrui iubirea.

Te-mbracã-n primãvarã, iubito, vino-n grabã
Adu-mi iubirea-n dar ºi liniºtea-mi vegheazã
Un colier de vise ne-aºteaptã, tu... te-ntreabã
De-s eu sau de nu-s eu, ce mai conteazã...

ªi printre ramuri crude, priveºte-mi neputinþa
Eu voi pãtrunde tainic pãmântul ce musteºte,
În juru-mi totu’-nvie ºi-mbracã-n flori dorinþa
Dar astã primãvarã... „Mãlinul nu-nfloreºte...”

Aº vrea sã pot sã spun mai mult însã mi-e peste vrere... L-am cunoscut atât de puþin
pe-acest om dar m-a impresionat atât de mult... Când ne-am auzit pri ma ºi ul tima oarã
la te lefon, întrebându-l dacã pot a-i fi de folos cu ceva... mi-a rãspuns cu o voce caldã

ºi calmã: „Ru gaþi-vã sã-mi dea Dumnezeu doar un pic de sã nãtate...  nu vreau mai mult...” deja
ochii dom niei sale nu mai desluºeau lu mina... Însã LU MINA a rãmas ºi va rãmâne de-a pururi în
su fle tul celui ce-a fost scriitorul, prie tenul ºi mai ales OMUL - CONSTANTIN NICOLAE MÃ -
LINAª. A ple cat grãbit alãturi de doamna su fletului sãu, doam na Elena, ºi-acum ne va ve ghea
de-acolo de Sus... Odihneascã-se-n pace!

Georgeta RESTEMAN



Rãmas bun, Constantin Mãlinaº!

Cu greu ne luãm rãmas bun de la cel care
a fost dr. Constantin Mãlinaº, perso -
nalitate proeminentã ºi polivalentã a lu -

mii bibli oteconomice ro mâneºti, fost di rec tor al
Bi blio tecii Judeþene Bihor, autor a nu meroase lu -
crãri ºtiin þifice ºi literare, fondator de reviste ºi aso -
ciaþii cul turale. Moºtenirea sa este remarcabilã: o
operã ºtiinþificã solidã, cu menþiune spe cialã pentru
do meniile cat a logãrii ºi cãrþii vechi, dar ºi pentru
isto ria cul turalã, vol ume de poezie ºi prozã ºi o acti -
vitate neobositã pe tãrâmul culturii române, in di -
ferent de spaþiul geografic de manifestare.

Ne rãmâne o listã impresionantã de lucrãri ºi
iniþiative, dar ºi exemplul unui om care ºi-a înfruntat 
destinul cu mult curaj, care a luptat pânã în ul tima
clipã. Cu puþin înainte de moarte i-au apãrut lu -
crãrile: Eminescu în arta medaliei : 1871-1989: Stu -
diu, cat a log ºi al bum, Botoºani, Geea, 2009 ºi Din
arhiva unei familii de bibliotecari, Oradea, Pri mus,

2010, Constantin & Elena Mãlinaº (soþia decedatã în 
anul 2007).

Ca om a fost apreciat ºi contestat, a avut parte
de recunoaºtere ºi de ingratitudine, dar acestea sunt
lucruri omeneºti, pe care timpul le cerne. Ceea ce
rãmâne este valoarea autenticã.

Coincidenþa face ca în aceste zile de tristeþe sã
aparã numãrul 4/2009 al revistei „Fa milia românã”
(di rec tor fondator Constantin Mãlinaº, editatã în 1999-
2006 la Oradea, iar din 2008 pânã în prezent la Baia
Mare, de cãtre Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” ºi 
Asociaþia cul turalã „Fa milia românã”), numãr de -
dicat bibliotecilor româneºti din întreaga lume.

Bucuria apariþiei este umbritã de tristeþea des -
pãrþirii, dar ce frumos rãmas bun! O revistã care îm -
binã, iatã, cele douã mari pasiuni ale lui Constantin
Mãlinaº: Fa milia românã ºi Biblioteca!

Dumnezeu sã îl odihneascã în pace!

Redacþia revistei „Fa milia românã”
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În luna septembrie am participat la Con -
ferinþa Naþionala ABR, la Con stanþa,

unde a fost ºi domnul Constantin Mãlinaº. A
treia zi am avut o vizitã de docu mentare la
Balcic. În timp ce noi ieºeam agale, ne mul -
þumiþi cã nu dis punem de mai mult timp, din
vila Re ginei Maria, domnul Mãlinaº s-a dus pe
falezã ºi ne privea de la distanþã. Obser vân du-l,

l-am stri gat ºi i-am fãcut o pozã. Mi s-a pãrut o
ipostazã mai deosebitã. Bine înþeles cã i-am tri -
mis-o la sosirea acasã, motiv pentru care s-a
bu curat foarte mult ºi mi-a mulþumit, pre ci -
zând „parcã ar fi un fel de adio”. Atunci nu am
înþeles nimic. Azi, ni se relevã tuturor înþelesul. 

Di ana IONESCU



 RESTITUIRI 

Simpozionul „Ziaristica lui Eminescu”
Oradea, 8-10 martie 1999

Conf. univ. dr. Constantin MÃLINAª

Putem întemeiat spune cã ideea acestei re -
viste, deºi mai veche în preocupãrile ºi vederile
noastre, s-a cristalizat în zilele Simpozionului „Zia -
ristica lui Eminescu”, de la Oradea, din 8-10 martie
a.c., prin care s-a încheiat ediþia a ºaptea a Pro -
gramului de manifestãri, numite spir i tual „De la
Eminovici la Eminescu”, în memoria debutului din
1866. Întâlnirile noastre ºi ale publicului cu dele -
gaþiile românilor din Cernãuþi, Chiºinãu, Jula, Buda -
pesta ºi Mos cova au început din prima zi la sediul
noii Academii orãdene pentru ºtiinþe, literaturã ºi
arte, avându-l drept gazdã ºi mod er a tor pe excep -
þionalul an i ma tor cul tural conf. univ. dr. Ioan Þe -
pelea, apoi au continuat dupã amiazã la Biblioteca
Judeþeanã „Gheorghe ªincai”, unde acelaºi rol ºi l-a 
asumat prof. univ. dr. Valentin Chifor. Am regretat
nesosirea fraþilor noºtri din Iugoslavia, care ne-au
încunoºtiinþat printr-un fax cã nu pot veni din cauza
stãrii de sãnãtate. Dupã evenimentele ce în scurt
timp au urmat în Iugoslavia, am înþeles despre ce
putea fi vorba ºi i-am admirat, cãci sãnãtatea þãrii
este mai presus decât a persoanei. Dar i-am simþit
alãturi de noi pe domnii Vasile Barbu, re dac tor ºef al 
revistei Tibiscus din Uzdin, Traian Trifu Câta, re -
dac tor ºef al Familiei din Petrovãsâi ºi Pavel Filip,

re dac tor ºef al gazetei Cuvântul românesc torãcean,
din Torac. Au fost împreunã cu noi, alãturi de nu -
meroºi intelectuali orãdeni, poetul Vasile Tãrâþeanu, 
re dac tor ºef la Arcaºul ºi ªtefan Broascã, re dac tor
ºef la Plai românesc, amândoi din Cernãuþi, scrii -
torul Mihai Prepeliþã, ca reprezentant al românilor
din Federaþia Rusã, Nina Negru, cercetãtor ºtiinþific
la Biblioteca Na þionalã din Chiºinãu, apoi din Un -
garia dr. Gheorghe Mihãiescu, directorul Editurii
Ethnycum din Budapesta ºi doamna Cornelia Taga,
consilier orãºenesc la Giula. Pânã în ultimul mo -
ment am tot aºteptat delegatul Foii româneºti de la
Giula. Redãm în continuare principalele vorbiri din
Simpozion, care totodatã propun platforma pu bli -
caþiei ce acuma îºi începe drumul ºi care putem cu
îndreptãþire spune cã s-a nãscut im plicit prin spri -
jinul acordat acestei acþiuni de cãtre Consiliul Ju -
deþean Bihor, Universitatea Oradea, Prefectura Bi -
hor ºi Inspectoratul pentru Culturã al Judeþului
Bihor,  prin ilustrele per so nalitãþi care se aflã în con -
ducerea acestor instituþii. Tu turor le adresãm calde
mulþumiri. În numãrul urmãtor vom con tinua pu -
blicarea lucrãrilor din Simpozion, deoa rece au idei
perene, care sunt vrednice de luat în seamã. 

(Fa milia românã, AN 1, Nr.1, pg.2)

Gheorghe ªincai ºi Oradea

Conf. univ. dr. Constantin MÃLINAª

Împlinirea, la 28 februarie 2004, a 250 de ani
de la naºterea marelui ªincai ne dã prilejul sã re -
vedem iarãºi drumurile sale prin centrele de idei ºi
acþiune ale ªcolii Ardelene, între care Oradea a
ocupat un loc remarcabil, gen er a tor de conºtiinþã
româneascã în cadrul eclesiastic, de care biografia
ºincaianã este puternic legatã. De altfel, tocmai a -
ces tea au fost temeliile care ne-au motivat sã acþio -
nãm în 1990, pentru ca Biblioteca Judeþeanã Bihor
sã-i primeascã numele, ca pa tron cul tural, fapt cu
care ne mândrim ºi pe care în fiecare an îl sãrbã -
torim, în luna noiembrie, în memoria Elegiei sale,
publicatã în anul 1804 la Oradea ºi a scrisorii din 2
noiembrie 1811, prin care îºi lasã manuscrisele la
Oradea, în grija Episcopului Samuil Vul can.

Dar legãturile lui Gheorghe ªincai cu Ora dea
au fost mai multe decât aceste douã, citate mai sus,

au fost mai de duratã, ceea ce ne propunem sã re -
facem ºi sã dezvãluim în cele ce urmeazã.

Gheorghe ªincai a fost calificat de B.P. Has -
deu ca fiind „sublim Prometeu al neamului ro mâ -
nesc”, deoarece ºi-a asumat „de bunã voie furia unui
martiriu de o viaþã întreagã, fiindcã în drãznise ne -
norocitul a rãpi pentru fraþii sãi… fulgerul lui Joue:
Istoria Românilor”, pe care a dorit ºi a reuºit sã o
restituie poporului ºi cer ce tãtorilor. Putem spune, ca 
ipotezã de lucru, cã le gãturile lui Gheorghe ªincai
cu Oradea au fost ac ti vate, dupã 1794, de necazurile
pe care acesta a început sã le aibã la Blaj, din cauza
con flictului cu episcopul greco-catolic Ioan Bob,
când cronicarul a fost rãu tratat ºi a simþit nevoia
unui sprijin, gãsind de bine sã porneascã spre Ora -
dea, ca sã ajungã la curtea episcopalã a lui Ignatie
Darabant, pe care-l cunoºtea de amic, încã de la Blaj, ºi
spera sã fie ajutat, ca sã-ºi recapete postul de di rec tor
ºcolar, de pe care fusese alungat fãrã un temei intrinsec.
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Bibliografia de pânã acum ne motiveazã sã
ob servãm chiar o afinitate a lui Gheorghe ªincai
pentru Oradea ºi nu numai a lui, ci ºi a lui Samuil
Micu, deoarece oraºul se ridica treptat ºi ajunsese un 
loc luminat ºi atrãgãtor pentru cariera pub licã a unor
cãrturari de seama lor. Acest proces se cristalizeazã
în veacul al XVIII-lea ºi îºi are începutul de pe la
1730, când sunt atestate primele ºcoli, apoi se întã -
reºte sub episcopul Moise Dragoº (1775-1787), dar
mai cu seamã sub pãstorirea lui Ignatie Darabant
(1788-1805), care a ºtiut sã fie acel Mecena, în
preajma cãruia corifeii ªcolii Ardelene au roit ºi au
gãsit adãpost ºi o atmosferã propice ideilor ºi acti -
vitãþii lor. Remarcabilã hotãrârea lui Darabant, sau
Dorobanþu, cum îl scria A. Papiu Ilarian, ca în ºcoala 
de pe lângã reºedinþã sã se înveþe în limba românã ºi
nu în limba ger manã atunci obligatorie. Ca ºi intensa 
corespondenþã cu frun taºii miºcãrii româneºti din
imperiu, Oradea devenind centrul spre care se în -
dreptau speranþele românilor de sub coroana
habsbur gicã, într-o vreme când Blajul era în scãdere, 
din cauza episcopului Bob, ce nu folosea nea mului.
Acad. D. Prodan, refãcând procesul de formulare a
„Supplexului…” la 1790-1791, spunea cã „ac þiu nea
se concentreazã acum în jurul lui Ignatie Darabant,
care e printre cei mai zeloºi, la Ora dea, mai prielnicã
acum decât Blajul episcopului Bob”. Iar Samuil
Micu se adresa lui Darabant la 30 octombrie 1791,
cerându-i sã fie pentru români ca Moise, care sã
conducã poporul din robie la li bertate: „Vestra
III[us]t[r]as si quod potest agere pro sua nationae
non intermittat, sit al ter Moises qui populum suum
educat de captivitate in liber tatem”. Oradea la acei
ani era totodatã un centru de manifestare a in te -
lectualilor maghiari, dintre care mai mulþi îm pãr -
tãºeau sau cel puþin discutau ideile revoluþiei fran -
ceze. În câteva linii, acesta este locul spre care se
îndreaptã ªincai prima datã în 1796, dupã ce fusese
destituit din demnitatea de di rec tor al ºcolilor, an -
chetat, închis ºi bãtut în temniþã la Aiud. Opþiunea
lui pentru Oradea era deplin întemeiatã deoarece,
fiind, cum îl cali ficã Mircea Tomuº „un ideolog al
miºcãrii Supple xului…”, hrãnindu-ºi ideile din bo -
gata informaþie isto ricã despre români, culeasã din
bibliotecile Romei ºi Vienei, venea la Darabant ca la 
un vechi pro tec tor al trimiterii la Roma ºi mil i tant
pentru cauza Supple xu lui…”. Gân dul lui ªincai era
sã meargã la Viena, pu nându-ºi speranþa într-o au -
dienþã, dar în curând va trebui sã-ºi mute gândul de
la dreptatea caezaro-crãiascã. Dara bant îl sprijinã cu 
20 de galbeni pentru drum. La în toarcere ªincai,
dezamãgit ºi învins, se opreºte iarãºi la Oradea,
întãrindu-ºi prin erudiþia sa prieteniile printre inte -
lectualii români ºi maghiari. Cãutând o formã de
viaþã demnã de sine, încearcã sã obþinã postul liber
atunci de di rec tor al ºcolilor române din Bihor, fiind
sprijinit de Ioan Corneli. Nu reuºeºte, fiind preferat
un anonim lo cal ºi rãtãceºte un an prin Transilvania,
rãu tratat de autoritãþi ºi desigur bine primit prin sate
de învãþãtorii ºcolarizaþi de el la Blaj. În 1803 în -
cheindu-se ciclul di dac tic de ºase ani, asumat de

ªincai faþã de copiii Toma, Ioan ºi Gheor ghe ai
contelui Dan iel Vass de Taga, timp în care, dupã
cum spune, „nu puteam uita de istoria daco-romanã
sau valahicã…”, istoricul îºi punea întrebarea re -
venirii în viaþa pub licã ºi se de cide din nou pentru
Oradea. Opþiunea aceasta într-un mo ment de rãs -
cruce, cu un nou comportament so cial, umil în apa -
renþã, dar de mare de cizie ºi potenþial in te rior, ni se
pare cea mai grãitoare dovadã pentru specificul Orã -
zii, unde dupã eºuarea „Sup ple xu lui…” se fãceau
eforturi de supravieþuire în forme culturale mod er ate 
a miºcãrii de emancipare a ro mânilor. Nu e lipsit de
importanþã cã Episcopia din Oradea dispunea ºi de
colonia românã din Buda, micã dar puternicã eco -
nomic ºi avea tot acolo rãs punderi ºi om pentru
tipãrirea cãrþilor în limba ro mânã la tipografia re -
geascã a universitãþii din ca pitala Ungariei: „unde se 
va stabili începând de atunci pentru o bucatã de timp
centrul cel mai activ al culturii româneºti din im -
periu, prin oste nelile fructuoase ale unor benedictini
ai scrisului nostru…” La Oradea, cum spune A.
Papiu Ilarian: „toþi cu bucurie ºi cu inima deschisã
îmbrã þiºarã pre celeberimul ªincai”. Rãmase trei
luni în casa lui Darabant, stând zilnic la masa-i
ospitalierã. Pe atunci Engel, rivalul lui de la Viena,
pregãtea istoria românilor, ceruse ºi primea do cu -
mente despre ro mâni, de la Blaj ºi de la Oradea. Sub
supravegherea lui Samuil Vul can, aici se traducea
„pe latinie” pentru Engel cronica lui Miron Costin,
dupã cum va consemna ªincai însuºi într-o di gre -
siune la anul 1449 din Hronica Românilor. El con -
stata cu bucurie cã atât Samuil Vul can, cât ºi George
Farcaº, despre care spune „întotdeauna i-am gãsit ci -
tind ºi scriind”, aveau gata pentru tipar o sumedenie
de manuscrise în limba românã, totalizând mai multe
vol ume ºi care tipãrite s-ar fi integrat în conceptul
lui Ioan Bianu de bibliografie româneascã veche.

Dintre intelectualii locali s-a apropiat de slo -
vacul Mi chael Tertina, erudit de formaþie clasicã,
prodirector al gimnaziului, unde preda arta po eticã,
posesor al unor titluri academice din Europa ºi ad ept 
a lui Bachus. ªincai îl vedea zilnic, purtau discuþii
si-i cerceta biblioteca, analizau cultura Europei ºi
revoluþia francezã. Tertina i-a dat sã citeascã din
op era po eticã a lui Ladislau Nagy de Periceiu (Salaj) 
ºi apoi i-a mijlocit întâlnirea cu poetul maghiar de
expresie latinã, a cãrui operã a stârnit admi raþia
învãþatului român. Stima devenind reciprocã, La -
dislau Nagy i-a propus colaborarea la antologia de
ver suri omagiale, ce voia s-o editeze la Oradea.

Din aceastã relaþie se va naºte o im por tantã
paginã de culturã comunã românã-ma ghiaro- slo -
vacã. În volu mul editat de Ladislau Nagy în 1804,
sub titlul Orodias, lui ªincai i se tipãreºte Elegia…,
de 91 de stihuri latine, însoþitã de note ex pli ca tive ºi
care de fapt este o autobiografie în care autorul îºi
deseneazã drumul vieþii, idealurile, dar ºi piedicile
de care s-a izbit. Deºi avea ca model elegiile exaltate 
ale lui Tertina ºi Ladislau Nagy, ªincai dã dovadã de 
mãsurã în evaluarea reali zãrilor sale de pânã acum, e 
reþinut în aprecieri, nu amin teºte numele inamicilor,
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având în autoanalizã o dis tanþare care, ferindu-l de
noi neplãceri, sã-i per mitã sã comunice adevãrul.
Elegia… cu notele ei este fun da men talã pentru cer -
cetãtor ºi a fost intens folo sitã, începând cu T. Ci -
pariu, care, iniþial, se pare cã nu a înþeles importanþa
ei, dar a revenit ul te rior, ºi pânã în zilele noastre. În
Ele gie… Oradea e nu mitã de autor „dulcea lui ma -
mã, lãcaºul de Muze” sau „cetatea cu învãþãturile în
floa re, care, priel nicã, sprijinitori îmi nutrea o mul -
þime”. Istoricul prescrie cu insistenþã „pe ocrotitorii
mei de acolo… cãrora cinste le-am dat în casa prie -
tenã mie”.

La Oradea, în 1803, spune ªincai, „pe la
mulþi… am fost eu atuncea, pe care/ Mi s-a în -
tâmplat sã-i cunosc din popor sau din nobilime/
Mulþi doar acolo-s în floare, nu numai prin steme de
nobili”. Am citat din traducerea fãcutã de Teodor A.
Naum, Nestorul latiniºtilor români ºi pu blicatã în
1940 în revista Gând românesc. Cu o scrisoare de
recomandare din partea lui Tertina, dez vãluitã în
1927 de A. Veress, ªincai soseºte la Buda în
noiembrie 1803 ºi va rãmâne acolo mai mulþi ani
fecunzi, câºtigând bune relaþii cu istoricii celebri ai
Ungariei, Stefanus Katona ºi mai ales Kovachich
Marton Gyorgy, lângã care a lucrat intens ºi fãrã
salariu, îngri jindu-se ca un di rec tor de Muzeul Ju -
ridic Dip lo matic Istoric ºi având acces în colecþiile
de documente ºi ma nuscrise ale Bibliotecii Uni -
versitãþii ºi ale Bibliotecii Naþionale „Szecsenyi”,
în fiinþatã în 1802 ºi condusã de orãdeanul Miller J.
Ferdinand. În toþi aceºti ani, ªincai a fost ajutat
bãneºte de Darabant ºi Ioan Corneli, cu cel din urmã
purtând o îndelungatã corespondenþã. Sprijinul prie -
tenilor orãdeni a fost im por tant ºi pentru dobândirea
ºi pãstrarea postului de corector al cãrþii româneºti la 
tipografia universitãþii, ceea ce i-a asigurat o stare fi -
nanciarã mai favorabilã preocupãrilor sale. Datorãm 
lui A. Veress o preþioasã informaþie, despre pro -
gramul zilnic de lucru al lui ªincai, culeasã din scri -
soarea cãtre Corneli, datatã la 31 iulie 1804: „Trã ind
numai din corecturã, aceleia la zi dacã-i jertfesc mai
mult de douã ore, tot restul timpului îl consacru
naþiunii, deoarece în lo cuinþa mea din cetate la
Wiener Thor mã scol dis-de-dimineaþã la ora 4, mã
aºez la masã, corectez, scriu sau citesc pânã la opt ºi
jumãtate, atunci merg la Pesta ºi la ora nouã intru în
vreo bibliotecã. Acolo pânã la douãsprezece citesc ºi 
mai ales manuscrise la care foarte greu am avut
acces, apoi mã reîntorc în cetate sã iau masa,
isprãvind pe la ora douã masa. O jumãtate de orã o
dau destinderii sufle teºti, plim bându-mã cu unii ºi
cu alþii, la douã ºi jumãtate mã duc din nou la Pesta ºi 
de la trei la ºase sunt din nou în bibliotecã, dupã
masã re întors la Buda peste o ju mãtate [de orã] mã
apuc iar de lucru, pânã la opt, dar asta nu totdeauna,
cãci adeseori fac vizite, uneori eu sunt vizitat, iar la
opt seara, dupã alergãturã, merg ºi mãnânc ºi beau,
dacã am ce, în sfârºit la ora zece vin la culcare.
Martori despre aceasta invoc Buda ºi Pesta, cãci sunt 
cunoscut la foarte mulþi, mai ales învãþaþi”.

Respectarea acestui orar cerea un or gan ism de 

fier, cu resurse ieºite din comun ºi o pasiune în -
dârjitã pentru istoria românilor pe care, dupã cum
scria lui Corneli, „o completez aproape în fiecare zi
ºi o voi completa pânã la vârf, dacã voi trãi, cãci am
un câmp foarte îm belºugat”. Deoarece nu ne-am
propus sã arãtãm cum ªincai a refãcut han dicapul
istoriografiei româneºti, le gând-o la pulsul isto rio -
grafiei arhivistice europene, dând un ma te rial despre 
români cum va mai aduna numai Xenopol în istoria
sa publicatã dupã 1888, ne vom re zuma în a arãta cã
a patra venire a lui ªincai la Oradea se pro duce în
anul 1811, probabil în februarie. Istoricul va rãmâne
aproape un an în preajma noului episcop Samuil
Vul can, lucrând intens la „Hronica”. În 2 noiembrie
1811, îi comunicã în scris: „Dupã ce cu multã oste -
nealã am alcãtuit cronica daco- ro ma nilor, pânã la
timpul împãrãtesei Maria Tereza, socot cã înainte de 
toate nu am altceva de fãcut, decât sã rog cu umilinþã
pe Ilus tratea Voastrã ca pentru revizuirea ei sã bi -
nevoiascã a numi gra þios pe cine va voi…”. Nu se
putea ironie mai mare! În acest text se cuvine sã
vedem cã nu un revizor aºtepta istoricul, ci sprijin
ed i to rial. Este astfel lim pede cã op era sa de temelie a 
terminat-o la Oradea ºi aici a supus-o voinþei lui
Samuil Vul can, noul Me cena ºi vechi amic, de a
cãrui bunãvoinþã îºi lega, desigur, speranþele ti pã -
ririi ei. Cã ªincai a in ten þionat ºi a sperat sã tipã -
reascã Hronica la Oradea, unde atunci funcþionau
douã tipo grafii, o probeazã faptul cã depune per -
sonal manuscrisul la cenzura de aici ºi obþine la 6
martie 1812 (6 mai, ap. M. Tomuº), aprobarea cen -
zorului Anton  Szerdahelui, dar nu gãseºte ed i tor
care sã achite costurile. Episcopul Samuil Vul can a
ezitat sã plãteascã editarea cronicii, motivând prin
cheltuielile mari, cu ridicarea bise ricii catedrale
„Sfân tul Nicolaie”, care i s-a pãrut mai im por tantã.

Potrivit dorinþei testamentare, exprimate încã
în 1808, când era bântuit de nesiguranþã în viitor,
ªincai lasã manuscrisele sale lui Samuil Vul can, „cu 
condiþia sã con tinue lucrarea.” Ceea ce nu s-a în -
tâmplat. Ter minând-o, apoi, el însuºi, tot aici, face o
copie cu care umblã în desagã prin Transilvania,
cãutând ed i tor ºi avi zul cenzurii, cel de la Oradea
fiindu-i contestat la Alba- Iulia ºi Cluj. Din aceºti ani 
se ºtiu puþine date despre el, mai mult a înflorit
legenda. A cincea venire la Oradea ºi ul tima, se pro -
duce în 1812, vara sau toamna. A sosit pe jos, cu
toiagul în mânã ºi desagii în spinare, plin de mâh -
nire: „Samuile, sã mã primeºti iar în curte-þi, nu pre
nimicu, dar voiu sã-þi fac o copie din Chro nica
pentru cã mã vei þine”. A stat câtva, fãcând parþial
copia ºi a plecat, pierzându-i-se urma. S-a ºtiut de
moartea sa abia în 1866, din Gazeta Con cordia nr.
51 (514), unde se publica o matricolã ce-i arãta
sfârºitul în anul 1816 la Siena (lângã Kosice, în
Slovacia), unde nu i s-a putut identifica mormântul.

Manuscrisele i-au rãmas Oradiei ºi au proli -
ferat în copii, cunoscând ºi o circulaþie demnã de
atenþie cãtre Bucureºti ºi Iaºi, de unde manus crisele
s-au întors înapoi la Oradea, în a doua jumãtate a
veacului al XIX-lea. De pe o copie a învãþat istorie
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M. Kogãlniceanu, iar Eminescu a fãcut însemnãri pe 
una din primele ediþii parþiale, ale unei copii ajunse
la Iaºi. Duse la Cluj-Napoca dupã al doilea rãzboi
mondial, manuscrisele se aflã la Biblioteca Centralã
Universitarã „Lucian Blaga” ºi au stat la baza ediþiei
ºtiinþifice a ope relor lui ªincai, începutã de Florea
Fugaru în 1967 ºi ajunse la volumul patru. Precum
stau ºi la baza altor ediþii ºi editãri ºtiinþifice din
ultimele decenii.

Credem cã mulþimea datelor extrase din is to -
riografia problemei, probeazã nu numai bio gra fic,
dar ºi ideatic, legãtura dintre ªincai ºi Oradea, în
spe cial partea a doua a vieþii lui, decisivã în for -

marea ºi terminarea „Hronicii”, care se poate socoti
ca fiind cu adevãrat catedrala istorio gra ficã a ro -
mânilor, pe care Samuil Vul can nu a vãzut-o! În ea a
gãsit ilustrul învãþat oaza de liniºte ºi prietenie, din
care se fortifica, chiar dacã nu cu toate speranþele
îndeplinite. Orãdenii i-au pãstrat manuscrisele peste
un secol ºi jumãtate, ºi i-au cultivat memoria în
numeroase man i festãri de conºtiinþã pub licã, la care
adãu gãm ºi pe cele din acest timp aniversar.

(Din arhiva Bibliotecii „Mihai Eminescu”-
Aus tra lia - prin bunãvoinþa Dlui Ioan MICLÃU)

Colecþia de medalii „Constantin Mãlinaº”
Simona DUMUÞA 

Într-un spaþiu spe cial din cadrul Bibliotecii Ju -
de þene „Petre Dulfu” Baia Mare, ºi-a gãsit locul o co -
lecþie deosebitã de medalii: Colecþia „Constantin Mã -
li naº”. Inau gurarea acesteia s-a fãcut la începutul
lunii iunie a anului trecut, odatã cu deschiderea lu -
crãrilor Conferinþei româno-americane organizate de
bibliotecã în acea pe rioadã ºi beneficiind de prezenþa
a numeroºi invitaþi.

Achiziþionatã de la cel al cãrui nume îl poartã,
ºi care a fost un cunoscãtor ºi un mare pasionat al
acestui domeniu, colecþia constituie un prim pas în
conturarea unui viitor cab i net de medalisticã în bi -
bliotecã. Ea nu mãrã peste o sutã de piese, unele
dintre ele unicat, altele lucrate man ual, realizate din
cupru, bronz, aluminiu, tom bac, nichel ºi purtând
semnãtura unor renumiþi artiºti gravori cum sunt:
Constantin Dumitrescu, Maximilian Fetiþa, Nestor
Culluri, Semion Odainic, Gheorghe Adoc  ºi Vasile
Gabor.

Ideea organizãrii unui spaþiu dedicat meda -
liilor în biblioteci nu este nouã, existã ºi „a existat o
îndelungatã tradiþie de colecþionare a medaliilor în
bibliotecã, în lume ºi în România”1. În þara noastrã,
totuºi, colecþionarea medaliilor de cãtre biblioteci a
fost vreme de aproape cinzeci de ani practic anulatã,
din cauza perceperii, ero nate de altfel, a medalisticii
ca fiind similarã cu numis matica2, lãsându-se colec -
þionarea medaliilor în seama muzeelor. 

Iniþiativa de a crea un spaþiu dedicat me da -
liilor la biblioteca bãimãreanã nu poate fi decât be -
neficã pentru iubitorii ºi cunoscãtorii medalisticii
din Maramureº sau de oriunde. Mai mult, este cât se
poate de naturalã ºi de fireascã aceastã idee dacã ne

gândim cã la Baia Mare, încã din secolul al XIV-lea,
exista o vestitã monetãrie, una dintre „cele mai vechi 
monetãrii din Transilvania”3, care „în 1411 este a -
tes tatã documentar, fiind amintitã tex tual”4  într-o
scrisoare a regelui Sigismund ºi care, pe lângã mo -
nedele necesare regatului, a bãtut ºi medalii. De
numele oraºului nostru se leagã ºi apariþia primei
medalii româneºti, o medalie omagialã, bãtutã în
aur, pentru Mihai Viteazul, în anul 1600.

Amenajatã într-un cadru adecvat, Salonul ar -
telor, expoziþia este structuratã pe secþiuni: medalii
omagiale, medalii realizate la aniversarea unor per -
sonalitãþi, la ani versarea atestãrii documentare a
unor localitãþi, la ani versarea unor evenimente isto -
rice ori aniversarea unor instituþii importante (uni -
versitãþi, ºcoli, muzee).

 Marelui poet naþional Mihai Eminescu îi este
consacratã o întreagã secþiune, având în vedere nu -
mãrul mare de medalii ded i cate lui, cu diferite oca -
zii, atât în România, cât ºi în Republica Moldova,
Ungaria, Rusia sau chiar în Letonia. 

Pe lângã aceste medalii deosebite, expoziþia
are în componenþã mulaje de ghips, platouri din
porþelan ºi ceramicã, din acelaºi registru omagial ori
aniversar, pre cum ºi o colecþie cuprinzând peste 30
de titluri de cãrþi de specialitate din domeniul nu -
mismaticii ºi medalisticii.

Un îndrumar valoros în prelucrarea biblio -
teco no micã a acestei colecþii ne este lucrarea conf.
univ. dr. Constantin Mãlinaº, Medalia ca doc u ment
de bibliotecã (Oradea, 2004, reeditatã în 2007), lu -
crare distinsã cu Premiul ºi medalia „Teiul de aur” la 
Botoºani, în anul 2005.
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1  Constantin Mãlinaº – Medalia ca doc u ment de bibliotecã, Oradea, 2007, p. 10.
2  idem
3  Gheorghe Csoma – Baia Mare 670, Ed. Helvetica Press, Baia Mare, 1999, vol. 1, p. 216.
4  idem



FILE DE ISTORIE

Na po léon III et la Roumanie

„Le ressort d’un peuple, c’est l’ambition.” („Puterea unui popor este ambiþia.” )
(Charles de Gaulle)

Dr. Mirel GIURGIU

1. Un cunoscut istoric francez, domnul Alain
Decaux, se adresa într-o emisiune televizatã pu -
blicului punându-i o întrebare la care tot el rãs -
pundea cu multã convingere: „Voulez vous des rou -
mains...? — Alors lisez l’histoire”. „Vreþi români...? 
— Atunci citiþi istoria”. Când va fi tradusã în ro mâ -
neºte, lu cra rea istoricilor fran cezi Abel Douay ºi
Gerard Hertault inti tulatã Na -
po leon III et la Rou manie, în -
trebarea ºi rãspunsul dom nu -
lui Decaux vor cãpãta o nouã
confirmare. Am con statat acest
lucru citind vo lu mul apã rut în 
anul 2009 la Paris editat de
„Nou veau Mon de” Edi tions /
Fon dation Na po le on - ce în -
ge mãneazã  deo po trivã harul
li terar al po vestirii cu do cu -
mentaþia ri gu roasã, din iz -
voare istorice dintre cele mai
autorizate în cadrul isto rio -
grafiei româ neºti ºi fran ceze.

De la început m-a im -
presionat arta prin care au torii 
încearcã sã-l introducã pe ci -
titorul de limba francezã în
atmosfera istoricã spe ci fi cã
tim pului ºi locului geo gra fic
asupra cãruia se apleacã cu
rãbdare ºi tal ent pentru a re -
liefa cât mai veridic starea
„Pro vinciilor Româneºti de la 
Dunãre”. Sã precizãm cã
perioada de care se ocupã cei
doi autori francezi este
cuprinsã între sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi al
celui de-al XIX-lea veac al istoriei Principatelor
Române, Moldova ºi Mun tenia. Ei se aratã surprinºi
sã constate pe de o parte înapoierea economicã ºi po -
lit ico-administrativã  a Þãrilor Române, pe de alta
faptul cu rios pentru dân ºii cã deºi în aceste provincii 
dunãrene, ca ºi în Transilvania, majoritatea popo -
rului vorbeºte aceeaºi limbã, se bucurã de o  culturã
comunã - un trecut istoric le apropie - nu se putea
vorbi la acea datã de România - fiindcã pe harta

Europei aceastã þarã nu figura, spre deosebire de
Polonia, care deºi fusese împãrþitã între ruºi - ºi
prusaci - era cunoscutã în istorie ca un stat unitar.

O explicaþie oferitã de istoricii mai sus amin -
tiþi o constituie faptul cã Transilvania-Moldova ºi
Muntenia erau oprimate de cãtre cele trei mari im -
perii care erau cel Habsburgic, cel Rusesc ºi cel

Otoman - cele douã Prin ci -
pate de la Dunãre fiind supuse 
„Sublimei Porþi” denumire
adesea folositã în epocã la a -
dresa Turciei de cã tre isto rio -
grafii din Apus.

2. La început de secol
al XIX-lea, la Paris erau deja
tineri români - fii de boieri
munteni ºi mol doveni, care
fie cã studiau la mari licee, fie 
cã urmau cursuri  de drept,
istorie, filosofie ºi medicinã
la celebra Universitate Sor bo -
na sau la alte ºcoli înalte din
„Ora ºul luminã”. 

În afara studiilor de
spe cialitate, aceºtia parti cipau
la conferinþe ºi dezbateri pe
teme po lit ico- sociale, bucu -
rân du-se de minunatul pri vi -
legiu de a-i asculta ºi cu noa -
º te pe Thiers, Ed gar Quinet,
La martine ºi alþi co rifei ai
cul turii franceze a vre mii...
Pentru viitorul Þãrilor Ro mâ -
ne, va fi extrem de im por tant

accesul pe care vii toa rele elite academice îl vor avea
la ideile democratice ale timpului - idei cu care se
vor întoarce acasã, încercând sã le traducã în fapte
pe pãmântul românesc. Autorii îl menþioneazã pe
Ion Ghika - cel care în anul 1844 pune bazele
„Societãþii Literare”- asociaþie pentru progresul lite -
raturii ro mâne în ca drul cãreia aveau loc ºi diferite
dezbateri de ordin pol i tic ºi chiar acþiuni conspi -
rative... Mem brii acestei asociaþii vor deveni curând
figuri pro emi nente ale revoluþiei de la 1848 din
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Principatele Ro mâne: Nicolae Bãlcescu, Ion Ghika,
A. T. Laurian, Ion Voinescu II, D. Brãtianu, C. A.
Rosetti, Cezar Bolliac, ªtefan C. Golescu ºi alþii.

Curând acþiunile lor vor fi cunoscute la Paris:
„Nu exista o zi, scria Nicolae Bãlcescu lui Ion Ghika 
la 3 februarie 1847, fãrã ca sã nu gãsim ceva în
gazete în ceea ce ne priveºte”. Dupã pãrerea isto -
ricilor Hertault ºi Douay – „suflul pa tri otic al ro -
mânilor se propaga cu scopul de a crea o uniune a tot
ceea ce este românesc”.

În anul de graþie 1848, prinþul Louis Na po -
leon Bonaparte a fost ales preºedinte al celei de-a
doua Republici Franceze - eveniment care va avea o
mare importanþã pentru multe popoare din Europa
între care ºi poporul român. Dupã expresia lui Ale -
xandre Walewski - vãrul prinþului preºedinte nou
ales - Franþa a stat la originea „Primãverii po poa -
relor”- unele sit u ate la rãsãrit, altele la nord sau la
sudul bãtrânului con ti nent. Istoricii francezi mai sus
amintiþi remarcã rolul jucat de Rusia în Þãrile Ro -
mâne dupã tratatul de la Adrianopol din 1826 - când
prin intermediul „Regulamentelor Organice” vor
reu ºi sã controleze viaþa politicã din Principate pe
pãmântul cãrora aveau loc adesea invazii ºi con flicte 
militare dese ºi devastatoare. Neînþelegerile dintre
Aus tria, Rusia ºi Turcia continuau tradiþia rãz boa -
ielor austro-ruso-turce din secolul al XVIII-lea.
Rusia se proclama „þarã protectoare” a creºtinilor
ortodocºi din Imperiul Otoman care la acea vreme
cuprindea ºi Palestina. Aus tria era tot mai interesatã
de comerþul de la gurile Dunãrii - iar Turcia era þara
suzeranã, controlând Moldova ºi Muntenia pol i tic ºi
administrativ. Starea de tensiune dintre puterile eu -
ro pene de la Rãsãrit ºi din Apus creºtea. La 2 de -
cembrie 1851 Ludovic Na po leon - (fiul fratelui lui
Na po leon I-Louis ºi al lui Hortense -fiica Jo se phi -
nei) - nepotul de frate al lui Na po leon I, se proclama
Împarat al Francezilor sub numele de Na po leon III -
urcându-se pe tronul celui de-al II-lea Imperiu al
Franþei. Acest eveniment va influenþa curând soarta
Franþei ºi a Europei pe fondul neîn þelegerilor dintre
Turcia ºi Rusia în privinþa creºti nilor din Imperiul
Otoman. Turcii vor scoate primii sabia din teacã
pentru a-ºi distruge inamicii - pro vocând astfel aºa
numitul „Rãzboi al Crimeii” în ceput în vara anului
1853. Acest rãzboi devenise inevitabil dupã ce la
masa tratativelor, unde stãteau Anglia ºi Franþa, de o 
parte, ºi Rusia, de cealaltã - nu se ajunsese la nici un
rezultat mulþumitor pentru vre una din pãrþi. Rusia
invadase Principatele Române - le ocupase militar ºi
nu avea de gând deloc sã se retragã, fapt care înfurie
pe francezi în primul rând ºi apoi pe englezii foarte
interesaþi de comerþul pe Dunãre ºi de echilibrul eu -
ro pean la care dintot deauna þineau foarte mult...

3. Dupã cum se ºtie, „Rãzboiul Crimeii” s-a
soldat cu vic to ria alianþei dintre Anglia-Franþa ºi
Turcia în dauna Rusiei, care în urma congresului de
Pace de la Paris (25 februarie - 30 martie 1856) - a
fost silitã sã renunþe la „Protectoratul” sãu asupra
„Principatelor Române” - fiind obligatã în acelaºi

timp sã permitã libera circulaþie fluvialã pe Dunãre
ºi sã accepte statutul de neutralitate al Mãrii Negre.
Bineînþeles cã Rusia, în acest con text, nu mai putea
emite nici un fel de pretenþie - pre text în a-i proteja
în vreun fel pe creºtinii din Imperiul Otoman. Odatã
cu urcarea pe tron al lui Na po leon III, istoria con -
semneazã naºterea „Principiului Naþionalitãþilor” în
Europa. Ideile conforme cu acest principiu sunt ex -
presia viziunii istorice a împãratului - ele fac gran -
doarea personalitãþii lui Ludovic Na po leon - care,
dacã nu a fost un strateg militar de talia celebrului
sãu unchi Na po leon I, a fost un mare om de stat - pe
care pe nedrept Vic tor Hugo, supãrat pe el din mo -
tive ce aveau mai mult un caracter per sonal, l-a
numit „Na po leon cel mic”. Pentru noi, românii, el a
fost ºi rãmâne Na po leon cel Mare - fãrã nici o
exagerare ºi lãsând la o parte oximoronul - cel mic e
totuºi mare - avem mo tive destule sã ne aplecãm
asupra personalitãþii sale, încercând sã cunoaºtem ºi
sã înþelegem esenþa epocii sale. Aceastã epocã este
cea care co in cide cu apariþia pe harta Europei a
României, odatã cu crearea statului român mod ern.
Românii devin o naþiune, luând-o înaintea italie -
nilor, care se vor unifica la 1867 în urma bine -
cunoscutului „Rissorgimento”. Rãmânem mai de -
parte în com pania autorilor de carte istoricã Douay
ºi Hertault ca sã înþelegem mai bine în ce a constat
„Principiul Naþionalitãþilor”, care ne priveºte di rect
ºi pe noi, românii. Potrivit reflecþiilor ºi formulãrilor 
împã ratului - adevãrat crez pol i tic al acestuia - po -
poarele Europei, indiferent de mãrimea sau de aºe -
zarea lor geograficã, trebuiau sã aibã acces la
libertate, la independenþã ºi la emancipare naþionalã. 
Acest „Cre do” odatã tradus în faptã - era menit sã
asigure progresul ºi prosperitatea unor popoare asu -
prite crunt pânã atunci...

Având mereu grijã de a apãra interesele Fran -
þei în faþa celorlalte puteri europene (a se vedea Aus -
tria, Prusia ºi Rusia) - dorinþa monarhului de la Paris
era sã reaºeze þara Hexagonului în cadrul fronti -
erelor ei naturale. Prin vic to ria cuceritã cu mari
sacrificii în urma Rãzboiului Crimeii, el reuºeºte sã
repare prestigiul ºifonat al Franþei dupã înfrângerea
unchiului sãu la Waterloo, în acelaºi timp sã favo -
rizeze Unirea Principatelor Române (Conferinþa de
la Paris din 19 Au gust 1858 fiind consideratã ca un
preludiu al Unirii de la 1859) ºi sã dãrâme con -
strucþia politicã a cancelarului austriac Metternich -
numitã Congresul de la Viena - rãmasã în picioare
din 1815. În felul acesta, Franþa recupereazã locul de 
onoare pe care-l merita în Europa ºi în lume.

4. Un mare om pol i tic se caracterizeazã prin
aceea cã nu se mulþumeºte doar sã emitã idei, sã
formuleze principii ºi sã þinã discursuri - ci se încã -
pãþâneazã sã-ºi traducã gândirile ºi planurile în fapte…

Aºa a fost cazul cu Ludovic Na po leon, care a
creat o comisie prezidatã de Charles de Talleyrand
(strãnepot al celebrului ministru de externe al lui
Na po leon I) pe care o instaleazã la Bucureºti cu
scopul de a da o nouã organizare po lit ico-admi -
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nistrativã în Principate - ignorând participarea ru -
seascã ºi Regulamentele Organice... Intuiþia împã -
ratului ºi a apropiaþilor lui era cã trebuie acþionat
rapid pentru a instala o regentã dupã destituirea
caimacamilor - domnitori numiþi de Poarta Oto -
manã.

Studenþii români, întorºi de la Paris cu vederi
unioniste, vor fi încurajaþi în demersurile lor de cãtre 
consulii Franþei la Iaºi ºi Bucureºti - Vic tor Place ºi
Louis Beclard. Astfel, sub influenþa diplomaþilor
francezi ºi a tinerilor noºtri veniþi de la Paris, se va
crea, pe fondul unei dorinþe gen er ale existente în
cele douã þãri române, o puternicã miºcare unionistã.

5. Întrevederea de la Osborne dintre împãratul 
francezilor Ludovic Na po leon ºi re gina Vic to ria a
Angliei a marcat istoria Unirii Principatelor mult
mai mult decât se aminteºte îndeobºte. De altfel,
puþini istorici au cercetat documentele spre a scoate
la luminã însemnãtatea ei. Dintre acei puþini ºi rari
istorici fac parte cei doi autori de care ne ocupãm în
acest text-recenzie a unei cãrþi de excepþie. Ni se
aminteºte faptul cã, la 6 au gust 1857, cuplul im pe -
rial francez întâlneºte pe insula Wight fa milia regalã 
englezã, care-ºi petrecea acolo vacanþa. Acþiunea
fulger a împãratului ºi toate întrevederile avute cu
re gina Vic to ria a Angliei erau mo ti vate de terti purile 
la care a re curs caimacamul Vogoride pentru a fal -
sifica alegerile pentru divanul ad-hoc din Mol dova.
Între altele, Vogoride ameninþase ºi arestase parte
dintre opozanþi, participanþi la alegeri. Având în
vedere aceste stãri de lucruri, la care se adãugau ºi
fraudele electorale din Muntenia, francezii cer orga -
nizarea unor noi alegeri pentru desemnarea marilor
electori, care la rândul lor, sã aleagã cele douã
divane ad-hoc, în mãsurã sã punã bazele unei noi
constituþii în Principate...

Sã menþionãm cã pânã la aceastã istoricã în -
tâl nire de la Osborne - Anglia vroia sã menþinã statu
quo la Dunãre, preocupatã fiind de a menþine des
invocatul „echilibru în regiune”.. Ca ºi Aus tria, Ru -
sia ºi Turcia, diplomaþia britanicã nu vedea cu ochi
buni o viitoare unire care sã ducã la formarea unui
stat mai mare, care chipurile ar fi putut rãsturna
echilibrul de forþe în spaþiul moldo-valah.

Fin dip lo mat, având relaþii foarte bune cu re -
gina Vic to ria, Na po leon al III-lea obþine la Osborne
sprijinul britanicilor de a face presiuni asupra Tur -
ciei în vederea anulãrii alegerilor frauduloase ce
avuseserã loc în cele douã Þãri Române..

S-a fãcut, în felul acesta, un im por tant pas
înainte cãtre mult dorita Unire, chiar dacã Anglia
rãmânea deocamdatã favorabilã separãrii Moldovei
de Muntenia.

Dacã faptele istorice care au dus la alegerea
colonelului A. I. Cuza ca domnitor, mai întâi în
Moldova ºi apoi în Muntenia,  precum ºi cele care au 
favorizat ºi împlinit Unirea Principatelor Române la
1859, sunt în gen eral cunoscute, nu acelaºi lucru se
poate spune despre detaliile care þin de acþiunile

diplomaþilor francezi Vic tor Place la Iaºi ºi Louis
Beclard la Bucureºti.

Aceºti consuli ai Franþei îºi informau în fie -
care zi împãratul despre stãrile de fapt din Prin -
cipate. În acelaºi timp, menþineau legãtura per ma nentã
cu excelenþa sa domnul Thouvenel, am ba sadorul
im pe rial acreditat la Constantinopol.

Dupã alegerea surprinzãtoare a lui Cuza ca
domn în Moldova - potrivit expresiei consulului
francez de la Iaºi,  „la sur prise fut totale” – „surpriza
fusese totalã” - noul domnitor trebuia ales ºi-n Mun -
tenia, pentru ca Unirea doritã de români ºi de fran -
cezi sã se poatã înfãptui. Lucrurile nu erau nici pe
departe atât de sim ple cât pot pãrea astãzi.

6. În Muntenia existau multe reþineri ºi multe
rezerve din partea electoratului în privinþa unirii cu
Moldova, ca ºi în ceea ce-l priveºte pe domnul Cuza, 
care la acea vreme era cvasinecunoscut populaþiei.

Atunci s-au pus de acord cei doi diplomaþi
francezi cu tânãrul deputat român Vasile Boerescu -
avocat cu studii la Paris, care avea sã devinã un
foarte apreciat ju rist ºi om de stat sub domnia lui
Cuza.

Meritã sã citãm discursul lui Boerescu pentru
arta oratoriei ºi a puterii sale de persuasiune asupra
ascultãtorilor munteni, aºa cum ne este el redat în
carte: „Sã considerãm puþinii ani pe care noi toþi îi
avem de trãit ºi sã visãm la urmaºii noºtri care vor
culege roadele dãruirii noastre pentru cauza Unirii.
Fiind de acord cu principiul uniunii, noi suntem
legaþi de omul care personificã acest principiu -
Alexandru Ioan Cuza, Domnul Moldovei. Sã ne
unim în jurul acestui nume, iar amintirea noastrã va
fi binecuvântatã ºi din acest mo ment ne vom bucura
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de op era noastrã...” În cuvinte deosebit de emoþio -
nante, care meritã citite ºi recitite, consulul Beclard
relateazã contelui Walewski,  ministrul de externe al 
Franþei, entuziasmul mulþimilor dupã acest discurs
al lui Boerescu: strigãtul „Trãiascã Vodã Cuza” se
rãspândi ca o flacãrã vie dincolo de zidurile sãlii în
care se þinuse adunarea, cuprinzând mulþimea de
afarã, care iniþial venise sã asiste la o manifestare
improvizatã.

În acea zi de 5 februarie 1859 - dupã opinia
istoricilor francezi Abel Douay ºi Gerard Hertault -
s-a nãscut România; ea avea drept naº pe Na po leon
III ºi drept sorã mai mare Franþa...

Pagini admirabile ºi pline de inedit descriu
asemãnãrile izbitoare dintre A .I. Cuza ºi Na po leon
al III-lea, din lectura cãrora cititorul  avizat îºi dã
seama cã apropierile dintre cei doi oameni de stat  nu 
sunt deloc forþate de dragul unor pretenþii stilis tice
ale autorilor acestei lucrãri. De altfel, ase mã nãrile,
mai mult resimþite în cotidianul lor, decât con ºtien -
tizate de o mare parte a compatrioþilor noºtri, i-au
fãcut pe români sã se apropie cu sufletul ºi cu mintea 
de Franþa, de cultura ºi de istoria ei... Mulþi vor
deveni francofili ºi apoi francofoni, toc mai din
cauza înþelegerii ºi acceptãrii evenimentelor istorice
epocale care au dus la apariþia statului ro mân mod -
ern. Ni se reaminteºte, în paginile asupra cãrora ne
oprim acum, faptul cã nepotul lui Na po leon I a fost
cel care în anul 1861 a obþinut din partea marilor
puteri (Aus tria - Rusia -  Prusia - Anglia -  Turcia) -
recunoaºterea oficialã a Unirii Moldovei cu Þara
Româneascã din punct de vedere pol i tic ºi ad mi -
nistrativ. Tot cu sprijinul monarhului francez, la 5
februarie 1862, parlamentul unic având sediul la
Bucureºti a hotãrât ca denumirea oficialã a þãrii sã
fie ROMÂNIA; aceastã þarã, a noastrã, în temeiul
aceleiaºi hotârâri, va avea capitala la BUCUREªTI.

Din cercetarea detaliatã a bogatei co res pon -
denþe dintre domnitorul român (francofon cu studii
la Paris) ºi împãratul francez, rezultã cã la momentul 
la care au fost aleºi, ºi unul ºi altul, erau puþin

cunoscuþi electoratului, vic to ria lor în alegeri con -
stituind o veritabilã surprizã pentru acesta...

Amândoi au avut de luptat pe plan in tern cu
opozanþi foarte puternici; amândoi au dus o politicã
internã consideratã de autori ca fiind „de avangardã” 
pentru acele timpuri: în Franþa, acordarea pentru
prima oarã în istoria acestei þãri a dreptului la grevã,
în acelaºi timp cu interzicerea folosirii copiilor ca
mânã de lucru în industrie..

7. În România, Cuza hotãrãºte secularizarea
averilor mãnãstireºti ºi repartizarea unei pãrþi a
a cestor averi claselor sociale defavorizate. La
acestea se adaugã împroprietãrirea þãranilor prin le -
gea pro mulgatã la 26 au gust 1864 atât în Moldova,
cât ºi în Muntenia. Aceste legi - înaintemergãtoare
mo men tului istoric, nu puteau fi adoptate decât cu
aju torul poporului...

Aºa stând lucrurile, atât Cuza, cât ºi Na po leon 
III recurg la plebiscit...

Dupã modelul francez, A. I. Cuza pro mo -
veazã egalitatea obligativitãþii cetãþenilor în faþa im -
pozitelor, desfiinþeazã privilegiile, reorganizeazã
mi nisterele... învãþãmântul pub lic devine gratuit ºi
obligatoriu... înfiinþeazã o Universitate la Iaºi...

Cei doi autori scot în evidenþã ajutorul preþios
al Franþei acordat României pe diferite planuri ºi la
diferite nivele.

Consulul francez la Iaºi - Vic tor Place - scria
fratelui sãu în mai 1861: „Totul se va face, se va
organiza cu sprijinul oamenilor noºtri, limbii
noastre. Sper sã reuºesc sã introduc alãturi de codu -
rile noastre, sistemul nostru monetar, de asemenea
sistemul nostru de mãsuri ºi greutãþi ºi în felul acesta 
voi reuºi sã organizez în pãrþile astea o micã Franþã.”

Ca ºi Na po leon III, Vodã Cuza recurge la o
loviturã de stat pentru a-ºi  impune reformele ad -
versarilor politici - îndeosebi liberalilor.

Asta s-a întâmplat la 14 Mai 1864. Dom -
nitorul român face apel la plebiscit pentru a-ºi legi -
tima puterea la o sãptãmânã dupã lovitura de stat; el
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va obþine 682.621 voci în favoarea sa ºi 1.307 voci
con tra...

Atât Cuza cât ºi Na po leon III îºi vor sfârºi
viaþa obosiþi ºi bolnavi în exil fiind - Cuza la Hei del -
berg, Ludovic Na po leon la Londra.

Amândoi au murit în acelaºi an: Na po leon al
III-lea la data de 9 ianuarie 1873, A. I. Cuza la 15
mai a aceluiaºi an 1873.

8. Abdicarea lui Cuza a rãmas un fapt pe cât
de nedrept, pe atât de puþin elucidat. El a întins o
mânã acestui neam ºi acestei þãri - o mânã care i-a
fost retezatã înainte ca el sã apuce sã ºi-o retragã... o
mânã cu care a dat celor mulþi, o mânã cu care a
semnat legi în folosul þãrii ºi al unui popor care nu a
încetat niciodatã sã-l iubeascã ca pe nimeni altul
pânã la el...

Din cele scrise de istoricii francezi reiese ro lul
nefast al francmasoneriei în ceea ce priveºte domnia
lui Cuza ºi abdicarea lui forþatã. Cu atât mai absurdã
aceastã abdicare, cu cât Domnitorul român nu se
crampona de putere ºi afirmase în mai multe rânduri
cã doreºte sã renunþe la tron în favoarea unui prin cipe
strãin de neamul românesc ºi de þarã. Scri sese acest
lucru negru pe alb împãratului Na po leon al III-lea.

Potrivit istoricilor, autorii acestei apariþii edi -
toriale care îmbogãþeºte istoriografia româneascã ºi
pe cea francezã -cu referire la domnia lui Na po leon
III ºi relaþiile Franþei cu Þãrile Române de-a lungul
unei perioade însumând ceva mai mult decât un
secol de prefaceri extraordinare de o parte ºi de alta - 
Cuza ar fi cãzut în dizgraþia francmasonilor membri
unor loji foarte puternice între care „L’Etoile du
Dan ube” – „Steaua Dunãrii” ºi „Les Sages d’He -

liopolis” – „Înþelepþii din Heliopolis”. Mulþi dintre
membrii acestor societãþi se crete erau fii de mari
boieri sau înºiºi boieri, mari proprietari de pãmânt ºi
de numeroase alte bunuri.

Reformele lui Cuza îi deranjau - politica lui
de emancipare a maselor le convenea tot atât de
puþin cât exproprierile la care au fost siliþi...

În noaptea de 22 spre 23 ianuarie a anului
1866, Mãlinescu, ofiþer de gardã, împreunã cu cãpi -
tanii Pilat Costiescu ºi Lipoianu, primii trei membri
ai lojii francmasonice „Les Sages d’Heliopolis”, îl
trezirã pe Vodã Cuza din somn pe la 4 dimineaþa,
dupã care l-au silit sã abdice ºi sã semneze un doc u -
ment prin care ceda puterea în favoarea unei loco -
tenenþe domneºti…

Iatã textul abdicãrii: „Noi, Alexandru Ioan I,
în conformitate cu dorinþa întregii naþiuni ºi cu an -
gajamentul luat în momentul urcãrii pe tron, noi dãm 
frâiele guvernului în mâinile unei locotenenþi dom -
neºti ºi ale unui ministru ales de popor...”

Domnul a semnat fãrã sã ezite o clipã ºi nu a
opus nici o rezistenþã celor de faþã. Apoi a ieºit
printr-o portiþã dosnicã a palatului ºi, urcându-se
într-o trãsurã condusã de un prieten de-al lui Con -
stantin Rosetti, plecã pentru totdeauna…

Sic tran sit glo ria mundi…

Cred cã pentru orice român de bun simþ, textul 
abdicãrii Domnului A. I. Cuza frizeazã ridi colul prin 
conþinut ºi formã. „Dorinþa întregii naþi uni” care la
acea orã matinalã dormea neºtiutoare de toate aceste
aranjamente ticãloase, era cu totul alta… Dar cei sus  
puºi nu mai aveau rãbdare s-o asculte…

 Jurnal de front 

O întâmplare din rãzboi, 
rãmasã neuitãrii (I)

Col. (r) Ioan ROMANIUC 

La vârsta celor 86 de ani trecuþi, îmi trec
prin minte diferite amintiri din anii co -
pilãriei, dar ºi cele din perioada cea mai

tristã a vieþii me le, perioada anilor de front din al
doilea rãzboi mondial, atât din prima parte de pe
frontul din Rã sãrit în anii 1942-1944, cât ºi cea din
partea a doua pe frontul din Apus 1944-1945, pânã
la terminarea conflagraþiei de la 9 Mai 1945. Prin
urmare, încerc acum, la aceastã vârstã, sã-mi rãs -
colesc memoria ºi sã las urmaºilor o parte din cele
mai multe întâmplãri care mi-au marcat viaþa pentru
totdeauna. Nu pot sã dau uitãrii acele triste mo -

mente: teama de moarte, frigul sau cãldurile greu de
suportat, foamea ºi setea, greutatea ma te rialã de
luptã transportatã în spate zeci de kilometri pe zi ºi
pe timp de noapte ºi uneori clipe de emoþii.

Am fost încorporat militar la data de 22 fe -
bruarie 1942 – adicã cu 57 de ani în urmã – ºi
repartizat regimentului 29 infanterie din oraºul Do -
rohoi. Dupã primele trei luni de instrucþie, am fost
detaºat la compania de comandã aparþinând diviziei
a 8-a din oraºul Cernãuþi. La început am urmat un
curs de specializate în tehnica auto-moto pe maºini
militare de rãzboi, devenind tehnician ºi conducãtor
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auto. Cursurile le-am urmat în localitatea Sadagura,
cartier al oraºului Cernãuþi. Comandantul ºcolii era
cãpitanul Vulpe, profesor prin ci pal lt. inginer Io -
nescu, venit de la marele stat ma jor al armatei din
Bucureºti. Dupã cam pania de front din anul 1943 cu
unitatea din care fãceam parte pe frontul din Rãsãrit,
ne-am reîntors în þarã, având ca scop refacerea uni -
tãþii militare. Aceasta s-a întâmplat în luna no iem -
brie 1943. Nu a durat prea mult acest timp de re -
facere pentru cã la scurt timp – în decembrie 1943 ºi
ianuarie 1944, divizia a înfiinþat la iuþealã un
batalion de luptã ºi de poliþie militarã, for mat din
ostaºi ai diferitelor sub unitãþi. În acest batalion am
fost captat ºi eu împreunã cu cinci camarazi în a -
ceeaºi calificare militarã cu a mea, este vorba – în
mãsura cât memoria mã ajutã – de Cataramã, Con -
stantinescu, Asurdoaie, Cãrãbuº ºi Prelipcianu. Sco -
pul ºi misiunea batalionului nou înfiinþat erau de-a
face ordine pe frontul din Ucraina, mai pre cis de-a
stãvili invazia grupurilor de partizani sovietici care
atacau prin surprindere trupele armatei române ce se
aflau în retragere spre râul Nistru, spre patrie.

Nu pot uita ºi îmi amintesc cu multã tristeþe de 
acele locuri de luptã ale batalionului cu partizanii pe
o zonã îndepãrtatã peste râul Nistru, mai pre cis între
oraºul Moghiliev ºi valea râului Bug. Pe acele me -
leaguri au cãzut la datorie mulþi camarazi în timp ce
îºi îndeplineau datoria faþã de þarã. La începutul
lunii martie 1944, la batalion a sosit un ordin ca noi,
cei ºase camarazi ai companiei de comandã, sã ne

prezentãm de urgenþã la cartierul diviziei din Cer -
nãuþi. Pentru deplasarea noastrã pânã la trecerea
Nistrului, de unde trebuia sã luãm trenul spre desti -
naþie, distanþa era mare, peste o sutã de kilometri,
fãrã tren sau alte mijloace de trans port. Pânã la
principalul drum care venea dinspre oraºul Kiev
spre oraºul Moghiliov, distanþa era de 20 de kilo -
metri. O situaþie criticã se ivea în calea noastrã,
pericolul de-a nu cãdea victimele partizanilor care
miºunau peste tot, dar mai ales pe la grajdurile
colhozurilor. La plecare de la batalion, locotenentul
Apostol, co mandantul companiei ne-a pus la dis -
poziþie o pa trulã din mai mulþi militari, care ne-au
însoþit pe o distanþã de vreo zece kilometri, patrula
s-a reîntors la unitate, iar noi am continuat drumul
spre desti naþie. Când ziua a luat sfârºit, întunericul
apãruse, iar noi nu cunoºteam zona ºi drumurile care 
sã ne poatã înlesni ajungerea la ºoseaua prin ci palã
dintre oraºul Kiev ºi Moghiliov; am început sã ne în -
grijorãm, unii ziceau  sã rãmânem peste noapte în
vreun sat, alþii spuneau cã e mai bine sã cãlãtorim,
nu era recomandat nici într-un fel ºi nici nu ne trecea
prin cap cum sã procedãm într-o situaþie atât de
neplãcutã. Pânã la urmã, ne-am hotãrât sã rãmânem
peste noapte la un can ton silvic, pe care îl obser -
vasem izolat de sate ºi în acea direcþie ne-am
deplasat. Am fost primiþi ºi gãzduiþi într-o camerã
unde ne asiguram – prin rotaþie – paza împotriva
partizanilor, unii patrulau în jurul clãdirii, unii ne
odihneam îmbrãcaþi ºi cu armele încãrcate.

În zorii zilei, cam pe la ora 5, a intrat un
camarad din cei de pazã ºi, speriat, ne-a trezit anun -
þându-ne cã în apropierea cantonului un avion ina -
mic a paraºutat la sol un individ. La aceastã ºtire, am
pãrãsit cam era de odihnã ºi cu paºi înceþi, fãrã zgo -
mot, ne-am apropiat de pãdure ºi am observat,  într-o 
poianã apropiatã, unde se mai aflau pâlcuri de zã -
padã netopitã, cum un individ îºi adunã paraºuta;
l-am somat ºi avertizat sã nu foloseascã arma, pentru 
cã pãdurea este înconjuratã de armatã pentru a men -
þine ordinea ºi sã se predea. Prin urmare, paraºutistul 
s-a predat, noi l-am dezarmat ºi ne-am continuat
deplasarea cu prizonier cu tot. Din mers ne puneam
întrebarea ce sã facem cu individul care ne era pri -
zonier: unii ziceau sã-l predãm trupelor ger mane
care aveau la Moghiliov lagãr pentru prizonieri, un
alt camarad a zis încet cã ar fi mai bine sã-l achitãm
pentru cã partizanii la fel procedeazã cu ostaºii ro -
mâni. Prizonierul cunoºtea puþin limba românã ºi
auzind discuþia despre el ne ruga sã nu-l achitãm ºi
nici trupelor fasciste ger mane sã nu-l predãm, pentru 
cã ºi în acel loc germanii îi vor lua viaþa. Nu l-am
împuºcat, nici nu l-am predat trupelor ger mane, am
aruncat într-un iaz cu apã adâncã arma ºi muniþia pe
care i-o sechestrasem ºi când ne-am apropiat de
drumul prin ci pal – pe care îl cãutam – am pus pri -
zonierul în libertate. La aceastã mãsurã am aderat
pentru cã nu ne era la îndemânã sã-l ducem dupã noi
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pânã la divizie. Am judecat cã dacã l-am achita ar fi
fost un act în afara legilor de rãzboi. Dupã ce am
ajuns la ºoseaua prin ci palã, am solicitat unor for -
maþiuni ale armatei ger mane care circulau cu mij -
loace auto sã ne transporte pânã la Nistru, dar ne-au
re fuzat cat e goric, fãcându-ne dezertori. Am reuºit,
to tuºi, sã ne deplasãm cu o unitate românã de arti -
lerie. Dupã coborârea din camioane ºi când ne în -
dreptam spre podul peste care trebuia sã trecem în
þarã, acesta a explodat ºi a fost distrus în câteva
secunde. Unii ne spuneau cã ar fi fost aruncat în aer
de cãtre partizanii sovietici, alþii spuneau cã l-ar fi
distrus trupele ger mane. 

Indiferent cum s-au petrecut evenimentele,
noi trebuia sã ajungem la Cernãuþi. Pentru trecerea
râului Nistru, era o prob lemã dificilã, mai ales în
acele zile apa râului crescuse foarte mult ca urmare a 
topirii zãpezilor. Totuºi, cu mult curaj ºi cu ajutorul
Atotputernicului, am reuºit sã trecem râul – aºa cum
au procedat ºi alþi camarazi – pe sloiurile mari de
gheaþã, având asupra noastrã beþe lungi de sprijin.
Ajunºi pe teritoriul patriei, am luat primul tren cu
direcþia oraºului Cernãuþi. Am sosit la cartierul divi -
ziei a 8-a, de unde am primit misiunea de a ne
prezenta în oraºul Turnu Severin ºi din portul du -
nãrean sã preluãm un lot de maºini grele de rãzboi
sosite din Germania. Ne-am deplasat la locul desti -
nat, am preluat lotul de camioane ºi am plecat cu
acestea pe frontul din Moldova, unde se aflau tru -
pele diviziei a 8-a în zona Paºcani – Baia.

Cu acest episod din anii de rãzboi mã voi opri, 
dar voi con tinua sã povestesc o întâmplare plinã de
emoþii ºi care are legãturã cu tot ce-am scris pe
aceastã coalã de hârtie, întâmplare dupã 12 ani de la
terminarea rãzboiului.

În primãvara anului 1957, am fost numit sã
fac parte dintr-o delegaþie de ofiþeri români, care
aveau scopul de a depune coroane de flori la mo -
numentele eroilor români ºi sovietici cãzuþi în lupte
pentru eliberarea teritoriilor patriei din oraºul Beiuº,
regiunea Criºana. La depunerea de coroane s-au pre -
zentat ºi alte delegaþii din instituþii, întreprinderi,
sindicate ºi alte formaþiuni. Printre acestea se afla ºi
o delegaþie compusã din ingineri ºi tehnicieni so -
vietici, veniþi din oraºul ªtei, unde lucrau la între -
prinderea româno-sovieticã numitã „Kvarþit”, având 
preocuparea cu extracþia ºi prelucrarea parþialã a
producþiei de uraniu.

Dupã depunerea coroanelor de flori la mo -
numente, toate delegaþiile au fost invitate la sediul
Comitetului raional al P.M.R. Aici am fost serviþi cu
mici gustãri ºi câte un pãhãrel sau douã de þuicã. Voi
încerca sã redau numele ofiþerilor români din de -
legaþie – în mãsura în care memoria mã ajutã – lt. col.

Turcu, maior Ungureanu, cpt. Ivan, cpt. Popiºteanu ºi
alþii, tot grupul ne aflam într-un alt colþ al încãperii
unde discutam di verse probleme. În acest timp, se
prezintã un cetãþean din delegaþia sovieticã, ne
ureazã sãnãtate ºi mulþi ani – vorbea ºi limba românã
– afirmând, printre altele, cã el iubeºte foarte mult
militarii armatei române; un ofiþer din grupul nostru
i-a replicat sovieticului cã ºi noi iubim armata
sovieticã. Oaspetele nostru ne-a privit cu un gest
foarte serios, explicând sã înþelegem cã vorbele lui
nu sunt menite a ne face un simplu com pli ment ci cu
totul altceva, aminteºte cã viaþa lui a fost salvatã de
la moarte de un grup de militari români pe frontul
din Ucraina în primãvara anului 1944, ne-a mai
amintit cã el a fost lansat cu paraºuta dintr-un avion
sovietic pentru a lua legãtura cu partizanii din acea
zonã, dar a fost capturat de un grup de militari
români care puteau sã-l împuºte sau sã-l predea unui
lagãr de prizonieri al armatei ger mane. Mai spune cã
nu a fost persecutat ºi i s-a dat libertatea de-a pleca
teafãr. La cele spuse de inginerul rus, mi-am amintit
imediat de situaþia prin care am trecut în drumul meu 
spre Cernãuþi ºi tot în primãvara anului 1944 i-am
pus întrebarea oaspetelui nostru dacã nu poartã nu -
mele de Lazarov – acest nume mi-a rãmas în me -
morie de la data întâmplãrii evenimentului; so -
vieticul tresare, mã priveºte atent ºi îmi rãspunde cã
nu se numeºte Lazarov, dar in sistã sã-i spun de unde
ºtiu eu de acest nume. I-am rãspuns cã aºa, dintr-o
simplã curiozitate; rusul se apropie de mine ºi zice
cu voce apãsatã: „da, pe front mã chema Lazarov” ºi
in sistã din nou sã-i explic de unde ºtiu eu de acest
nume. Cu emoþie i-am spus cã acest nume îl ºtiu
tocmai de la el de la data capturãrii, amintindu-i de
poiana cu pâlcuri de zãpadã, despre cum i-am arun -
cat arma ºi muniþia în lacul cu apã. În acea clipã,
cetãþeanul sovietic se apropie de mine, a lãcrimat ca
un copil, ºi-a încruciºat mâinile ca la rugãciune, m-a
strâns în braþe, m-a sãrutat pe faþã ºi de emoþie nu
mai avea cuvinte sã vorbeascã. Lt. col. Turcu, din
delegaþia militarã românã, a zis printre altele:
„Mare-i Doamne lumea ºi totuºi e micã”. Emoþia
ne-a cuprins pe toþi din grup ºi nu numai pe noi cei
doi din cazul întâmplãrii.

Am dorit sã las scrise aceste rânduri, cu sco -
pul de-a se înþelege cã anumite clipe, anumite frân -
turi rãmase în memorie, meritã a fi destãinuite ver -
bal, dar ºi aºternute pe hârtie fãrã pretenþia de-a fi
re date în mod literar.

În încheiere, aº dori sã apelez cu toatã sin -
ceritatea la foºtii mei camarazi din grupul cu pricina
– dacã se mai aflã în viaþã – sã-ºi aminteascã de acel
eveniment ºi al primãverii anului 1944 ºi sã com -
pleteze ºi cu alte clipe din episod.
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CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

ROMÂNII DIN VECINÃTATEA IMEDIATÃ - O inþiativã a Institutului „Fraþii Golescu” 

Þinutul Herþa
15-28 februarie 2010 • Expoziþie foto VASILE BÂCU 

• Muzeul Þãranului Român, Bucureºti

În Þinutul Herþa, plasa Herþa din fostul
judeþ Dorohoi, viaþa curgea molcom, între
zilnici treburi gospodãreºti ºi în delet ni -

cirile agricole. Nu se în tâmpla mare lucru, iar eve ni -
men tele, din fericire, ocoleau þinutul. Pictorul
Ar thur Ve ro na (1868- 1946) care a trãit ºi a creat în
târgul Herþei îi spunea, tandru, „raiul meu”.

Aici se nãscuse, pe 1 martie 1788, Gheorghe
Asachi, chiar de „ziua Sfintei Dochii, humonima cu
Dachia sau Dacia”, cum zicea el. Un eveniment
trebuie sã fi fost prezenþa în 1808 a mitropolitului
Moldovei, venit sã sfinþeascã biserica „Sf. Spi ri -
don”. Reclãditã din zid, biserica domneascã ridicatã
din lemn la 1756 a fost declaratã în 1894 catedrala
ortodoxã româneascã. Herþenii nu erau însã indi -
ferenþi la nevoile þãrii, de vreme ce în 1877 au
sprijinit, aºa cum au putut, efortul de rãzboi, lucrând
112 fãlci ºi 36 prãjini de pãmânt în folosul celor 87
de familii de rezerviºti din þinut. Tot atunci, satele
Movila ºi Marmorniþa au dat oºtirii 28 de cãmãºi, 15
ºervete ºi 125 coþi de pânzã.

Dupã anexarea unei pãrþi a Moldovei de cãtre
Aus tria, localitãþi din fostul Þinut al Cernãuþilor
rãmase dupã 1775 în hotarele Moldovei continuã sã
figureze administrativ sub aceeaºi denumire, pentru
ca dupã 1789 sã primeascã denumirea de Þinutul
Herþa. În 1939 Herþa avea încã peste 92% populaþie
româneascã (potrivit Anuarului sta tis tic al Româ niei.)

Þinutul nu a fãcut parte din înþelegerea so -
vieto-ger manã cunoscutã drept „Pactul Ribben trop- 
Molotov” ºi nu este menþionat în Nota ulti mativã a
sovieticilor din 26-27 iunie 1940. ªi atunci, cum a
ajuns Herþa în componenþa U.R.S.S. ºi acum a Ucrainei?

În dimineaþa zilei de 29 iunie 1940, tancurile
armatei roºii ocupã prin surprindere Herþa. Cãpi -
tanul Ion Boros, Bateria 5 a Regimentului 16 Arti -
lerie, încearcã sã le opreascã înaintarea, ar gu men -
tând cã zona nu fusese cedatã prin convenþie. Este
mitraliat, împreunã cu sublocotenentul (r.) Ale xan -
dru Dragomir ºi soldatul Iancu Sol o mon. Dragomir,
rãnit grav la picioare, ar fi putut fi salvat, dar so -
vieticii i-au interzis medicului român sã-l panseze.
Moare, peste o jumãtate de orã, din cauza he mo -
ragiei. Sovieticii trec cu tancurile peste tunurile ro -
mânilor, dar la 11 km. de Herþa, în punctul numit
Stejarul Scorburos îi aºteptau trupe ale Regi men -
tului de Artilerie Bacãu. Comandantul regimentului, 

colonelul Bota, ordonã foc de avertisment. Surprinse
de hotãrârea românilor, trupele bolºevice se opresc
ºi declarã cã „au greºit”. Greºeala a rãmas. (Pe data
de 28 iunie 1940 regele Carol al II-lea notase în
Jurnal: „...dupã cum m-am aºteptat, U.R.S.S. nici nu
vrea sã stea de vorbã pe chestiunea Herþa”. „Eli -
beratorii” încep încã din 16 iulie 1940 arestãrile ºi
de portãrile. (Printre cei deportaþi este ºi Avasiloaie
Ilie, de 3 ani, din satul Hreatca...)

Pe data de 7 au gust 1940, Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. împarte teritoriul R.S.S. Ucrai -
niene în 23 de regiuni, formându-se ºi regiunea
Cernãuþi, incluzând marea majoritate a aºe zãrilor
din plasa Herþa a fostului judeþ Dorohoi.

Începând din vara anului 1944, dupã cea de-a
doua „eliberare” sovieticã, românii din Þinutul Her þa
sunt aban donaþi terorii roºii, martirizaþi prin în tem -
niþare, torturã, gulaguri, „deschiaburiri”, înfo metare
dirijatã, de portãri. Geografia genocidului cu prinde
lagãrele de muncã de pe þãrmurile Mãrii Albe, re -
giunea la cului Onega, minele de cãrbune din Don bas, 
coloniile de muncã silnicã din Karelia, Si be ria. Puþini
supravieþuiesc; ºi mai puþini revin acasã.

Satul Frunzã este ºters de pe faþa pãmântului
prin bombardare. Satul Tan þeni este depopulat, lo -
cuitorii sãi fiind deportaþi într-o regiune sudicã a
Ucrainei. (Existã supravieþuitori care s-au întors la
baºtinã.)

Pe data de 7 septembrie 1946, Prezidiul So -
vietului Suprem al R.S.S. Ucrainiene adoptã „De -
cretul cu privire la pãstrarea (sic!) denumirilor isto -
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rice”. Denumirile aºezãrilor, nume pãstrate vreme
de veacuri, sunt schimbate. Satul Culiceni, de exem -
plu, sat atestat documentar încã din 1575, devine
prin aplicarea decretului: Kulikivka. Pe data de 1
decembrie 1946, în conformitate cu împãrþirea teri -
torial administrativã a R.S.S. Ucrainiene, Þinutul
Herþa devine raionul Herþa, cu 24 de soviete sãteºti.

Bustul lui Asachi este distrus, dar reapare,
împreunã cu o placã me mo rialã pe peretele biblio -
tecii raionale, cinstindu-l pe (o superba expresie a
„internaþionalismului” oniric...) „scriitorul român ºi
moldovean care a militat pentru prietenia între po -
poarele rus ºi ucrainian”. Ave...

În Herþa trãiesc cca. 32.000 români în sate
compacte (ex istã un singur sat ucrainean). Ziarul
„Gazeta de Herþa” se tipãreºte în limba românã. Or -
ches tra pop u larã „Plaiul Herþei” funcþioneazã în ca -
drul Casei de Culturã Herþa. Corul de copii „Osana”
activeazã la biserica „Sf. Spiridon”.

VASILE BÂCU s-a nãscut în satul O -
priºeni, Hli boca, regiunea Cernãuþi. A ab solvit
Facultatea de Filologie a Uni ver si tãþii Cernãuþi
(limba ºi literatura românã) ºi Facultatea de
Drept a Institutului Buco vi nean. A lucrat în re -
dacþia ziarului „Zorile Bu covinei” (re dac tor ºi
fotoreporter). Re dac tor ºef al „Gazetei de Herþa” 
(din anul 1995) ºi ed i tor de carte româneascã.

Vasile Bâcu este preºedinte interimar al
„So cietãþii pentru cultura româneascã Mihai
Emi nescu” Cernãuþi.

„Þinutul Herþa... Aceastã palmã de pãmânt cu
dealuri, livezi ºi codri seculari a dat neamului ro -
mânesc nume de referinþã: „deschizãtorul de dru -
muri” Gheorghe Asa chi, „cel mai învãþat dintre ro -
mâni” Vasile Bogrea, pictorii familiei Ve ro na... Tã  -
vã lu gul istoriei nu l-a cruþat. Dezmãþul sovietic, dez -

naþionalizarea, de portãrile în Si be ria ºi alte locuri de
nepãtruns ale Rusiei, colec tivizarea... 

În spatele fie cãrui cuvânt enumerat în fraza
anterioarã se ascunde necazul ºi lacrimile românilor
bãºtinaºi, vinovaþi fãrã de vinã, care au suferit pe
pielea lor eveni mentele de tristã pominã.

Totuºi, acest þinut este binecuvântat de Bunul
Dumnezeu! Prin munca ºi rãbdarea lor, oamenii
ºi-au pãstrat limba maternã, portul, datinile ºi obi -
ceiurile. În fiecare an în satele noastre se ridicã case
noi, adunând mijloace, mânã de la mânã,  creºtinii
edi ficã biserici, paraclise. Tinere gen eraþii de cân -
tãreþi, meºteri, poeþi, profesori menþin nestinsã fã -
clia iu birii de neam, apar ziare, se editeazã cãrþi. Iar
a ceasta înseamnã cã avem un viitor. ªi mã bucurã
faptul cã am putut ºi eu cât de cât contribui la
descãtuºarea acestui izvor de apã vie. Chiar ºi prin
aceste modeste imagini”.

Invitaþii vernisajului au fost prof. dr. doc. Ion
Gher man (preºedinte, Societatea Cul turalã Þinutul
Herþa) ºi Gheorghe Ma rina (coordonator, Clubul
Maramureºenilor din Dreapta Tisei).

Institutul „Fraþii Golescu” este organizaþie
ne guvernamentalã, dedicatã relaþiilor cu românii din 
strãinãtate. Organizeazã concursul „Ars ado les cen -
tina”, în colaborare cu Ra dio Moldova, Chiºinãu (9
ediþii); premianþii primesc o „cãlãtorie în þarã”,
adicã aici, în þara noastrã ºi a lor. Spectacolul de
colinde „Noi umblãm ºi colindãm” în Slatina, în
dreapta Tisei, în colaborare cu Clubul mara mu re -
ºenilor din dreapta Tisei (9 ediþii). Dãm o mânã de
ajutor la înãlþarea bisericii „Sf. Apostoli Petru ºi
Pavel” din Hagi Curda, Sudul Bugeacului. ªi alte
multe ºi mãrunte.

Parteneri me dia: Ro ma nian Global News,
basarabeni.ro, Fa milia românã.

În Topcina-Ucraina

O sutã de copii s-au bãtut în Transcarpatia 
pentru Eminescu!

Florentin NÃSUI

La finele sãptãmânii trecute (n.n. - ianuarie
2010), m-am aflat din nou în Ucraina, în
dreapta Tisei, in vitat la Topcina, la

concursul literar „Mihai Eminescu”- Ediþia a IV-a ,
organizat de Uniunea Re gionalã a românilor din
Transcarpatia „Dacia”, Primãria Topcina ºi ªcoala
medie de gra dul 1-2 din localitate. (La primele ediþii
a contribuit ºi Secþia Re gionalã de Învãþãmânt a
Administraþiei raionale Teceu).

Într-o autenticã zi de iarnã, cu zãpadã de 20 de 

centimetri ºi Soare blând am vãzut, dupã foarte
mulþi ani în România, sãnii trase de cai. Localnicii
îºi transportau gunoiul de grajd pe dealuri ºi aduceau 
de pe dealuri clãile de fân pentru animale. Era ca-n
poveºtile din copilãrie, când ºi în România se trãia
frumos la þarã. 

Din Apºa de Jos, am pãrãsit drumul naþional
ºi am luat-o ºerpuind prin marea comunã ro mâ -
neascã, spre Strâmtura, iar apoi, dupã un kilometru
strãbãtut printre vilele înalte, cu 15-20 de sobe (ca -
mere), am cotit-o la dreapta spre Topcina, care, pânã
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în 1990 era cãtun al Apºei de Jos. Din 1991, Topcina 
a cãpãtat rangul de comunã. 

Pr. Gheorghe Ofrim a venit în 1994 la Top -
cina, localitatea în care s-au nãscut strãmoºi sãi.
Abia atunci s-a pus piatra de temelie pentru zidirea
Bisericii ortodoxe, lângã þintirim, sus, pe un deluþ
mândruþ, de unde vezi o parte din întinsa comunã.
Biserica a fost pictatã în 1996 de artiºti de la
Ternopol. Sunt peste 100 de familii ortodoxe restul
fiind neo-protestanþi sau fãrã nici o religie. Sub cele
640 de fumuri, trãiesc 2450 locuitori, care au în
bãtãturã 2.500 de oi, 400 de vaci ºi autoturisme
aproape la fiecare casã. Unii au chiar douã.

Topcina se întinde pe 10 kilometri de-a lungul 
ºi 5 de-a latul, pe 1840 hect are, pe o fâºie de pãmânt
între pârîurile Tetiº ºi Toporuþ la poalele dealului
Topcina, aºezat între Strâmtura, Apºa de Jos ºi 3 sate 
ucrainene. Locuitorii cresc animale, valorificã fruc -
tele din livezi sau se duc la lucru în Rusia (Si be ria)
ori în UE. Sus pe dealuri, s-au mai pãstrat casele
vechi din lemn, realizate în stil maramureºean. În
comunã fiinþeazã un ambulatoriu al Spitalului Re -
pub li can, o fab ricã de teglã (cãrãmidã) 10 unitãþi
comerciale, un res tau rant. ªcoala din centru are 270
de elevi. Mai este o ºcoalã în cãtunul Peºtere, sat cu
47 de fumuri. Natalitatea este uºor pozitivã. Anual
se oficiazã în medie 15 botejuni ºi 5 înmormântãri.
La slujbele sãptãmânale vin 70-100 de credincioºi.
Distanþele sunt mari, totuºi. Alãturi de români, în
comunã trãiesc ºi trei familii de ucraineni.

Concursul literar a fost precedat de un pa -
rastas ridicat în Bisericã în memoria poetului Mihai
Eminescu de cãtre preotul paroh Ofrim ºi pr. Vasile
Luþai din Viºeu de Sus.

La ºcoala medie, circa 300 de elevi, profesori, 
pãrinþi ºi invitaþi aºteptau cu nerãbdare deschiderea
man i festãrilor ded i cate lui Mihai Eminescu. În mul -
þime am zãrit doamne ºi domniºoare „îmblãnite”.
Dacã pe vremuri, la noi se purtau ursoane, aici am
remarcat atracþia pentru „nurcoane”, adicã pentru
blãnurile de nurcã, preþãluite la circa douã mii de
dolari bucata.

La con curs s-au prezentat peste o sutã de elevi 
din 12 ºcoli româneºti din raioanele Teceu ºi Rahãu,
printre care amintim localitãþile Apºa de Jos, Apºa
de Mijloc, Slatina, Strâmtura, Plãiuþ, Topcina, Cãr -

bu neºti, Bouþu Mic, Bouþu Mare, Valu Malului,
Dobric. Cei din Biserica Albã au lipsit!

Participanþii au primit salutul gazdelor ºi oas -
peþilor: primarul Mihai Dan, prof. Rodica Ca mer -
zan, directoarea ªcolii, preotul Gheorghe Ofrim,
istoricul Ion Huzãu directorii ºcolilor din Cãr bu -
neºti, Bouþul Mic, Bouþul Mare, Nuþu Pipceac, din
Plãiuþ, prof. Mariana Borca, Slatina, Georgeta Ma -
rina ºi Angela Dan de la TV Ujgorod, primarul
Petrovei, ing. Ioan Petrovai, directorul Muzeului
Maramureºului din Sighetu Marmaþiei, dr. Mihai
Dãncuº, prof. dr. Ion Petrovai, preºedintele Ce -
naclului „Eminescu” din Petrova, lector univ. dr. Ilie 
Gherheº, prof. drd. Dorel Todea (Ra dio Si ghet) pr.
Vasile Luþai (care a reamintit cã ºcoala a apãrut în
bisericã, iar cã Eminescu, din punct de vedere cul -
tural, este un Sfânt), conf. univ. dr. Delia Suiogan,
Baia Mare, prof. Natalia Lazãr, Ne greºti- Oaº. L-am
lãsat la urmã pe dr. Ion M. Botoº, preºedintele „Da -
cia”, iniþiatorul ºi organizatorul prin ci pal al acestor
4 ediþii ale concursului, pentru cã totul începe ºi se
sfârºeºte cu domnia sa, care o are mereu de-a dreapta 
pe soþia Ileana.

S-a vorbit despre Eminescu ºi am asistat la un
spectacol - con curs de aproape 4 ore: recitãri, in ter -
pretãri de cântece, doine, ro manþe, montaje literar-
 artistice.

Copiii au purtat cos tume naþionale sau uni -
forme ºcolare.

Donaþii de carte au fãcut: Consulatul Gen eral
al României la Cernãuþi, Primãria Sighet, Muzeul
Maramureºului, Gazeta de Maramureº, prietenii din
Su ceava ºi Negreºti.

S-au depus flori la bus tul lui Eminescu din Bi -
serica Albã, la 25 km distanþã.

Pentru cea mai bunã pres taþie ar tis ticã, juriul
con cursului a acordat marele pre miu elevei Ma riana
Bezak, Slatina. Tot pe po dium s-au urcat elevele:
Livia Vlad (Apºa de Jos, locul I- solist vo cal),
Andreea Alb (Slatina, locul I- recitatori, a pre zentat
„Luceafãrul” in te gral), Maria ªiman (Apºa de Jos,
locul I - recitatori). Juriul a fost prezidat de direc -
toarea ºcolii ºi a avut în componenþã 4 dascãli din
Ucraina ºi 4 din România. Fiecare ºcoalã par tic i -
pantã a primit Menþiuni speciale. Elevii au primit
cadouri ºi o gustare. Invitaþii au tras concluzii în
ªcoalã, dar ºi la Ceainãria din localitate.
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Excelenþa sa Tatiana Popa, con sul gen eral al
României la Cernãuþi, a transmis douã Diplome de
Merit primarului Mihai Dan ºi directoarei ªcolii din
Topcina, Rodica Camerzan. Ele au fost înmânate de
preºedintele Ion M. Botoº.

Dr. Delia Suiogan, Baia Mare: „Copiii mi-au
transmis o emoþie extraordinarã. Am recitat cu ei,
am cântat cu ei. M-am recunoscut în ei ca român.
Felicit copiii, dar ºi profesorii, fãrã de care nici un
tânãr nu poate merge mi departe”.

Dr. Ion Petrovai, Petrova: „Pentru mine a fost
o adevãratã sãrbãtoare, precum a fost ºi aceea de
anul trecut, de la Apºa de Jos. Am observat ºi un
progres organizatoric, în cadrul concursului de can -
tându-se valori. Au apãrut concurenþii care s-au
impus prin calitãþile artistice ºi in ter pre ta tive. Pe
viitor, manifestarea trebuie structuratã pe secþiunile: 
creaþie omagialã Eminescu, recitãri ºi interpretare
muzicalã. Pânã la viitoarea ediþie a concursului, am
propus sã-i invitãm în spaþiul nostru pe profesorii de
românã din cele 13 ºcoli româneºti im pli cate, unde,
printr-un di a log profesional, sã-i convingem în a
gãsi di verse formule prin care sã câºtige real
«creº terea limbii româneºti ºi a patriei cinstire», ca o 
datorie pentru noi, toþi!”

Pr. Vasile Luþai, Viºeu „Am sentimentul cã
m-am întors la strãbunii mei, contemporanii noºtri
pe care îi regãsesc trãind prin limba frumoasã ro -
mânã, care se perpetueazã ºi aici, la câþiva kilometri
de malul drept al Tisei. Mã bucur cã românii din
Ucraina nu au uitat de marele Eminescu, nu au uitat
de cele sfinte. Tradiþiile ºi obiceiurile strãbune sunt
vii. Aceºti români maramureºeni din dreapta Tisei
sunt oameni adevãraþi, care nu au uitat triada an ticã:
Bine, Adevãr ºi Frumos, pe care o promoveazã pen -
tru folosul sufletesc ºi spir i tual. Copiii m-au emo -
þionat pânã la lacrimi. Au fost minunaþi. Am vãzut
cum trãiesc versurile pe care le recitã. M-a impre -
sionat puritatea lor ºi m-am bucurat sã vãd cã 37
dintre cei peste o sutã de concurenþi au primit premii
ºi menþiuni”.

Pr. Gheorghe Ofrim, Topcina: „Ne-am adu nat 
sã-l sãrbãtorim pe Eminescu, poetul românilor de
pretutindeni. Cum o lumânare lumineazã în întu -
neric, aºa este Eminescu, pentru noi românii. Dar
ºtim cã lumânarea se stinge iute, iar Eminescu rã -
mâne veºnic viu în graiul nostru românesc!” 

 

(Graiul Maramureºului, 3 februarie 2010)
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Minoritãþile naþionale din Ucraina 
cer ºcoli cu predare în limba maternã

În 3 martie 2010, la Ministerul Învã þã mân tului ºi ºtiinþei de la Kiev a avut loc prima ºedinþã a
unui Consiliu Consultativ for mat din reprezentanþii asociaþiilor minoritãþilor naþionale din Ucraina,
care va avea în vizorul sãu situaþia învãþãmântului în ºcolile cu limba de predare a minoritãþilor ºi pre -
darea limbilor lor în ºcoli ºi în cadrul centrelor culturale ºi de studiu ale acestora.

Din partea UI „Comunitatea Româneascã din Ucraina”, în Consiliu va activa secretarul res -
ponsabil - dna Aurica Bojescu, care la aceastã primã ºedinþã a fost aleasã, prin vot,  vicepreºedinte pe
direcþia ºcolilor cu limba de predare românã, maghiarã, polonã º.a. Pentru cele cu limba rusã de
predare, vicepreºedinte va fi Vladi mir Corsacov – redactorul revistei Cuvântul rusesc în ºcolile din
Ucraina, tãtarii din Crimeea au  vicepreºedinte pe dna Cojemetova, iar preºedinte al Consiliului a
devenit Arcadii Monastârschii – reprezentantul evreilor.

În anul 2009, ungurii din Ucraina au reuºit sã obþinã la Universitatea Naþionalã de la Ujgorod o
facultate cu mai multe specializãri pentru ºcolile maghiare din regiunea Transcarpatia. E rândul ro -
mânilor, sã obþinã dreptul de a studia în limba maternã.



Catedra de limbã ºi literaturã românã din
Seghedin/Szeged la 60 de ani

Prof. univ. dr. Cornel MUNTEANU

Comunitatea românilor din Ungaria a be -
neficiat în anul 1949 de douã eve ni -
mente majore pentru evoluþia de dupã

rãzboi a acesteia, în spe cial, în zona învãþãmântului
în limba românã: mai întâi, era anul deschiderii li -
ceului cu limba de predare românã din Gyula/ Jula,
cu prima generaþie de elevi ai comunitãþii, apoi, la
Budapesta, se inaugura prima formã de ºcoalã su -
perioarã în limba românã, pentru formarea cadrelor
din ºcolile româneºti. Astfel, Catedra de limba ºi
literatura românã, din actuala
struc turã, Universitatea din
Se ghedin, ªcoala Superioarã
Pe da gogicã Juhasz Gyula, îºi
tra ge originile din instituþia
por nitã acum 60 de ani în
Capitalã.

Ultimul ºef al  catedrei, 
2003-2009, prof. dr. Ana Ho -
þo pan a avut iniþiativa potri -
vitã de a marca acest mo ment
ani ver sar, în anul 2009, prin
editarea unui volum com plex
care sã mar cheze atât o istorie 
internã a catedrei, dar ºi sã
releveze partea de contribuþie
a acesteia la îmbogãþirea pa -
tri moniului i den titar al inte -
lectualitãþii ro mâ neºti din
Un garia. Volumul bilingv 60
de ani de la în fiin þarea ca -
tedrei de Limbã ºi lite raturã
românã/60 éves a Román Nyelv és Irodalom
Tanszék, apã rut sub egida instituþiei, la editura Uni -
versitãþii din Sze ged/Seghedin, JGYF Kiadó, 2009,
a fost gândit de coordonatoarea lui, Ana Hoþopan, pe 
for mula unui mozaic de secvenþe, din care cititorul
ºi istoricul documentarist poate extrage datele ne -
cesare unui studiu mai aprofundat al fenomenului.
Cele ºapte capitole ale publicaþiei recurg la criteriul
ete ro ge nitãþii, capabil sã acoperã o vastã arie de
preocupãri ºi aspecte ale catedrei, de la istorie la
amintiri, de la prezentarea membrilor catedrei la
evocãri ale a ces tora despre destinul care i-a legat de
soarta catedrei. Volumul se deschide cu un omagiu
adus pro fe so rului Mihai Cozma (1938-2009), unul
din mentorii acestei ºcoli încã din faza de început a
instituþiei, dupã revenirea acesteia în 1955 la Se -
ghedin. Ana Hoþopan scrie emoþionant, cu veºnicã
îndatorare ºi recunoºtinþã într-un portret-necrolog

de profund ataºament la valorile libertãþii pe care
le-a promovat profesorul Cozma (Búcsú Kozma Ta -
nár Úrtól). Mai tânãrul membru al catedrei, pro -
fesorul Weber Petru face un excurs în istoria cate -
drei, de la momentul 1949, când începeau cursurile
ºcolii superioare Apáczai Csere János la Budapesta,
trecând prin anul 1955 când ºcoala se mutã la Se -
ghedin ºi când începe practic destinul ºcolii su -
perioare, cu primii dascãli ai ei, Pállfy Endre, primul 
ºef al catedrei din perioada budapestanã, apoi noii

membri de la momentul se ghe -
dian, Múcsi Ferencné (Sasi
Erzsebet), Vilmos Vancsa, al
doi lea ºef al catedrei, Csanádi
Ká roly, ºi Gh. Meszáros. Sub ºe -
fia lui Vancsa (1969-1980) cate -
dra îºi îmbogãþeºte zestrea profe -
sorilor prin achiziþia proaspeþilor 
absolvenþi ai Universitãþii ELTE
din Budapesta, Mihai Cozma, pe
zona lingvisticii, ºi Gheorghe
Pe truºan în zona literaturii.
Acesta din urmã este ºi cel de-al
patrulea ºef de catedrã, pânã în
anul 2002, ºi cunoscut autor de
manuale pentru liceu. Aceºti ulti -
mi profesori au fost ºi cei mai
activi intelectuali ai comunitãþii,
rolul lor formator în pregãtirea
cadrelor ro mâneºti din comu ni -
tate fiind esenþial, dar ºi im pli -
carea lor ºi a catedrei în pro ble -

mele identitare ale comunitãþii, presã, reprezentare,
manuale ºi programe ºcolare. Trecerea lui Petru
Câmpian pe la catedrã, ca asistent, ºi cooptarea Anei
Hoþopan, deschisã ºi spre actul cul tural, a îm bu -
nãtãþit activitatea didacticã ºi pedagogicã a mem -
brilor ei. Atent ºi bine informat, Weber Petru rea -
lizeazã un documentar corect articulat ºi argumentat
în toate structurile sale, inclusiv prin contribuþia
lectorilor veniþi din România (Gavril Scridon,
Vasile Voia, Elena Muntean, George Irimiaº, ªtefan 
Gencãrãu, Maria Gavra). 

De mare valoare documentarã ºi un fel de
oglindã a produselor intelectuale pe care le-a dat
ºcoala superioarã din Seghedin este capitolul cheie
al volumului: lista studenþilor care au urmat
cursurile de limba românã. Istoricul ºcolii in ven -
tariazã aici nume de autoritate pentru comunitatea
românilor din Ungaria, care au trecut pe la ºcoala de
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pe malul Tisei, de la dascãli azi în pensie (Cioca
Teodor, Elena Maghiar, Petrujan Gheorghe, Gheor -
ghe Mar tin) la oameni de culturã, artiºti, jur naliºti
(Alexandru Hoþopan, ªtefan Oroian, Gh. Marc, ªte -
fan Crâsta, Tiberiu Boca, Eva Iova). Pre zentarea, în
CV-uri actualizate, ale membrilor actu ali ai catedrei
(Ana Hoþopan, Mihaela Bucin, Weber Pe ter, ªtefan
Gencãrãu, Maria Gavra) completeazã imaginea- efi -
gie a emblemei pe care ºi-a construit-o cu râvnã ºi
vocaþie catedra din Seghedin.

De mare forþã persuasivã este capitolul cu
interviuri realizate de  ªtefan Gencãrãu cu Gh. Pe -
truºan, Mihai Cozma cu Dumitra Csicso Nelli, 
Maria Gavra cu Ana Hoþopan, Ofelia Ichim cu
Mihaela Bucin. Paleta dialogurilor de aici acoperã
un larg evantai de probleme, îndeosebi cele le gate de 
identitatea românilor din Ungaria, în probleme de
limbã, ºcoalã, bisericã, culturã tradiþionalã. Plãcerea 
dialogurilor, sinceritatea pusã în acest joc intelectual 
recompun pentru cititor însemnele unei catedre ac -
tiv- participative pentru destinul comunitãþii. Com -
pletând acest tablou al cadrelor didactice im pli cate,
secvenþa imediat urmãtoare recupereazã chipuri ale
foºtilor absolvenþi, cu aprecieri ºi contribuþii ale
acestora pentru evoluþia la standarde calitative su -
perioare ale prestaþiei de profesori (Petru Popuþa -
profesor ºi autor, Mihai Cozma - profesor ºi autor de 
manuale, Ilie Ivãnuº - profesor ºi scriitor, Gh.

Mesaroº - profesor ºi ziarist, Mihai Boca, Ioan Ruja,
Al. Hoþopan - ziarist ºi folclorist, Gh. Marc - pro -
fesor, Elena Csobai - muzeograf, Ion Budai - di rec -
tor de ºcoalã, ªtefan Oroian - profesor ºi art ist plas -
tic, Eva Cozma Frãtean - profesoarã ºi in ter pret
muzicã popularã, Petru Câmpian- jurnalist ra dio.
Parte din aceºtia se regãsesc ºi în capitolul de amin -
tiri le gate de anii de ºcoalã de la Seghedin (Ioan
Hoþopan, Mihai Ruja, Ioan Papp, Mihai Cerhati,
Ana Secan Navratil, Maria Roxin, Beata Condoroº).

Volumul se încheie cu istoricul catedrei în
imagini foto de arhivã din momentele importante ale 
istoricului catedrei, cu personaje în di verse situaþii ºi 
scene de viaþã.

Gestul Anei Hoþopan de recuperare a anilor
de bune practici pedagogice, intelectuale ºi umane,
ale catedrei de românã din Seghedin ni se pare de
bun au gur ºi de bunã credinþã. Volumul aniversar
este mai mult decât o carte de istorie umanã ºi
profesionalã, o carte de vizitã pentru meritele ºi
contribuþia inestimabile ale aceste instituþii de ro -
mânitate din spaþiul învãþãmântului minoritar din
Ungaria. Rãzbat în paginile acestei cãrþi nostalgii,
împliniri, entuziasme ale profesorilor ºi absol ven -
þilor, care se regãsesc astfel, la modul simbolic, în
aceeaºi casã a fiinþei româneºti, îndemn la neuitare
ºi re spect pentru acest cãmin pro tec tor al limbii ºi
culturii româneºti.

Literatura românilor din Ungaria
Antoaneta TURDA

„Din punct de vedere moral, am vrut sã-i aduc acasã pe
români...” declara, miercuri, 13 ianuarie 2010, prof.
univ. dr. Cornel Munteanu, la lan sarea volumului

Literatura românilor din Ungaria, apãrut la sfâr ºitul anului trecut la
Cluj-Napoca, la Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã. Confesiunea autorului, 
deºi fãcutã la sfârºitul manifestãrii a fost, desigur, dincolo de în -
cãrcãtura sa emoþionalã, cheia care deschide labirintul explicativ al
motivaþiei apariþiei acestei cãrþi care ºo cheazã de la primul im pact  al
cititiorului cu ea, întrucât oricine îºi poate da seama de cantitatea
uriaºã de muncã ce se ascunde în spatele ei. 

Apãrutã la o editurã de prestigiu, cartea vine în peisajul cul tural 
românesc  acoperind un gol al cercetãrii literare, domeniu în care
profesorul bãimãrean a excelat în ultimii douãzeci de ani. Afirm
aceasta cu gândul  atât la activitatea sa didacticã din cadrul Uni -
versitãþii de Nord din Baia Mare, unde þine splendidul ºi curajosul
curs despre Eminescu, cât ºi la volumele publicate de-a lungul tim -
pului: Marin Preda, Fascinaþia iubirii (1996), Romulus Guga, Poli -
fonia unei voci (1998), Pamfletul ca discurs literar (1999), Laurenþiu
Fulga (2001), Lecturi neconvenþionale (2003), Românii din Ungaria,
I. Presa (2006). 

Temerar ºi tenace în munca sa chiar dacã uneori, cu siguranþã, ºi-a asumat conºtient riscul unei
anumite singurãtãþi, întrucât, atât în critica despre Eminescu cât ºi în celelalte vol ume, adoptã o atitudine
criticã proprie, neataºându-se vreunei direcþii critice, singurul sãu criteriu de analizã al operelor literare
fiind cel propriu, dar care a acumulat, în timp, idei de vârf din toate direcþiile criticii româneºti, Cornel
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Munteanu îºi asumã ºi de aceastã datã un mare risc:
acela de a aborda o literaturã atât de puþin cunoscutã
încât poate stârni incomoda în tre bare: Care este va -
loarea adevãratã a acestei litera turi?  Întrebare la
care autorul, prin cartea sa, dã o multitudine de
rãspunsuri, toate clãdite, aºa cum remarca lect. univ.
dr. Crina Bud, în construcþia impecabilã a cãrþii care
prezintã o literaturã a însin gurãrii, a complexului
minoritar ºi a idealului naþio nal, cu rare aspecte
luminoase ce ar putea alunga acea melancolie nos -
talgicã ce pluteºte peste aceastã literaturã.

Clasându-se, aºa cum a precizat decanul Fa -
cultãþii de Litere, prof. univ. dr. Petru Dunca, printre 
intelectualii care au evocat spaþiul românesc de pre -
tu tindeni, universitarul bãimãrean aduce în faþa citi -
torului o demonstraþie detaliatã a ceea ce re prezintã
românii din Ungaria, trataþi atât din punct de vedere
al diasporei române, cât ºi din cel minoritar ºi toate
conflictele ºi complexele identitare pro vo cate de
cele douã stãri de fapt. Pentru a fi cât mai clar în
acest sens, autorul adunã o cantitate impre sio nantã
de materiale referitoare la literatura românilor din
Ungaria ce se încadreazã în reperul cronologic cu -
prins în intervalul de timp dintre anii 1950-2008,
perioadã consideratã ca una de noviciat pentru spi -
ritualitatea românilor din aceastã þarã, noviciat care
a început cu anul 1947 odatã cu înfiinþarea Uniunii
Culturale a Românilor din Ungaria ºi cu inaugurarea 
primelor forme de învãþãmânt de stat în limbile
minoritarilor. Insistând asupra acestui as pect, al în -
ceputului, autorul urmãreºte îndeaproape  primii
paºi, firavi, e adevãrat, ai scriitorilor români din
Ungaria, formaþi, în gen eral, la ºcolile superioare
româneºti din Budapesta ºi Seghedin, autori ce dau,
de-a lungul timpului, o literaturã puþin cunoscutã ºi
poate, cel puþin la prima vedere, o literaturã ce poate
pãrea a avea mai puþine valenþe artistice. Totuºi ea
este valoroasã prin imaginea complexã nu doar a
românilor aflaþi pe acest teritoriu, ci ºi a unui amal -
gam minoritar, amestec care are puternice conotaþii
de ordin psiho-so cial pe care Cornel Munteanu le
surprinde cu ochiul unui fin psiholog care s-a apro -
piat de aceste comunitãþi cu multã atenþie, înfrun -

tând serioase reticenþe gen er ate de spaima acestor
minoritari care au trãit în Ungaria comunistã ºi apoi în
cea democratã fãrã a se simþi de fapt niciodatã „acasã”. 

Analiza detaliatã a fenomenului literar ro mâ -
nesc de pe teritoriul Ungariei îl obligã pe Cornel
Munteanu sã se opreascã cu atenþie la toate etapele
derulate în acest sens, obligaþie pe care ºi-o asumã
cu multã responsabilitate în toate demonstraþiile pe
care le face pentru a dovedi efortul intelectualilor
români din þara vecinã. Mã re fer aici, în mod spe cial, 
la prezentarea exhaustivã a etapelor dezvoltãrii a -
cestei literaturi care este simbolicã pentru una dintre
cele 13 minoritãþi ale Ungariei, ºi la menþionarea
momentelor celor mai importante cum ar fi apariþia
unor reviste precum: Libertatea noastrã, Foaia
noas trã, Convieþuirea sau publicarea unor lucrãri de 
refe rinþã cum e cea a lui Gheorghe Santãu: Cercetãri 
istorice pentru folosul românilor din Ungaria sau
comparatiste, dintre care se evidenþiazã cea a lui
Ioan Popon: Analogia tipologicã în poezia lui Vajda 
János, toate aceste elemente oferind cãrþii acea va -
loare documentarã care, în momentul de faþã, con ferã
volumului statutul de premierã în domeniu, fiind astfel
o provocare pentru cititorul pasionat de literaturã.
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Cornel Munteanu



„Istoria nu numai informeazã, 
istoria poate ºi sã formeze”

Ion IACHIM

Eu am scris vreo 30 de cãrþi, majoritatea
sunt cãrþi de prozã ºi am pãcãtuit, ºi mai
pãcãtuiesc rar, scriind ºi câte o poezie,

chiar ºi de dragoste. ªi, uite, deodatã s-au adunat
câteva texte pe care vroiam sã le editez ºi mi-a venit
o idee, pe care a susþinut-o Vasile ªoimaru. Eu i-am
scris poezie, el mi-a dat fotografie, sigur, nu de -
geaba, ºi am fãcut o cãrþulie cu text, cu fotografie
care se numeºte Ascult cum înfloreºte inul. 

În primul rând sunt poezii de dragoste, dar ºi
câteva patriotice. Ei, ªoimaru a vrut, mi-a zis aºa,
parcã în treacãt, dar foarte in sis tent: scrie ºi o poezie
despre Cornova, despre satul nostru de baºtinã.
Scriu poezii pu þine, nu zic, sunt bune dar nu pot sã
scriu la comandã. M-apuc sã fac ver suri de tipul:
încotro-va…, în Cor nova…, undeva… e o absur -
ditate, asta o fac scriitorii mai rãi decât mine. Trece
un timp, cartea era gata sã aparã, poezia cu Cornova
nu vine, nu era timpul. ªi la un mo ment dat într-o
frumoasã zi, era o secetã mare în Chiºinãu ºi în
Basarabia a început sã plouã. Era o ploaie atât de fru -
moasã, atât de dumnezeiascã ºi-a venit clipa cea de
vrajã când se naºte poezia. ªi e ul tima aici, am pus-o
în carte, altfel nu puteam. ªi numai o micã ex -
plicaþie: Vasile a zis cã satul Cornova a avut un
foarte mare cãrturar, preotul Paul Mihail. Gimnaziul 
din satul Cornova se numeºte „Paul Mihail”. A fost
un istoric deosebit ºi un teolog. A fãcut foarte multe
cãrþi de teologie. ªi-acum poezia: „ªi va sã zicã
eram împãrat,/ ªi-ntr-o zi m-am dus la vânãtoare/
M-am rãtãcit ºi-am colindat/ Prin codrii deºi, prin
ponoare/ Pânã-am gãsit þara mea de copil,/ Þesutã
din alb ºi vernil./ Am intrat la mama în ogradã/
Hipnotizat de miros de prãsadã/ Am zãrit gleznele
mamei prin troscot ºi nalbã/ Iar
peste ciohârle, coº codani ºi poiana/
Barba lui Dumezeu mare ºi albã/
Revãrsatã peste sat în ºu voaie/ Bar -
ba lui Dumnezeu cea de ploaie./  ªi
pentru cã Dumnezeu era blând ºi
rãbdãtor/ M-am cãþãrat pe barba lui
pânã la nori./ ªi chiar da cã-am sã
ajung la soare/ Dar am revenit pe
pãmânt/ Cãci de jos m-a chemat/
Miros de vãrzare din cireºe amare./
Seara þãrani cu cãlcâi crã pate/
Se-tor ceau de la prãºit, de la coasã/
ªi huma de la ei din cãlcâie/ Mi -
rosea a sfântã tãmâie./ Þara mea de
copil era împotmolitã/ În flori de
caupsacã vara/ Balansam mereu
între au gust ºi aprilie/ Satul ºi þara./
N-am mai vrut sã fiu împãrat/ ªi

Dumnezeu s-a îndurat/ De azi înainte rãmâi copil/ În 
Cornova lui Paul Mihail. (Poveste)

Am câteva cãrþi la care þin foarte mult, nu ºtiu
dacã le numesc în ordinea cronologicã sau a plãcerii. 
Am un ro man care se numeºte Decameron basa -
rabean sau Dumnezeu i-a dat omului puºca. Este un
ro man vechi în care vorbesc despre basarabenii ce
au luptat în al doilea rãzboi mondial, fiind înrolaþi în
armata românã.

Mi-a servit drept prototip tatãl meu, care a
fost ostaº de gardã la palatul regelui la Sinaia ºi dupã 
aceea a luptat vreo trei ani la frontul de rãsãrit
încercuit la Prut pe … Chiºinãu, dus în Si be ria. Spre
fericirea mea s-a reîntors, s-a cãsãtorit târziu dar a
reuºit sã facã patru copii. ªi în acelaºi timp mi-a
mãrturisit foarte multe lucruri, la început aºa, un pic
mai cu reticenþã pentru cã dacã se spuneau prea
multe în timpurile acelea sovietice riscai sã nu ter -
mini facultatea sau sã nu absolvi.

Am mai scris un ro man care se numeºte Cu
jãraticul pe buze. Este un ro man despre Ion Crean -
gã, este un ro man, beletristicã. Mai am cãrþi pentru
copii: Amintiri… Ban la care þin foarte mult ºi de
fiecare datã mã rog cum este ºi firesc unui autor când 
îi apare cartea se bucurã pentru cã este rezultatul
muncii sale.

O istorie a expansiunilor ruseºti
Cartea despre care am sã vã zic câteva cuvinte 

O istorie a expansiunilor ruseºti este la ediþia a III-a. 
Ediþia a I-a a fost la Chiºinãu, ediþia a II-a la Iaºi ºi
ediþia a III-a de asemenea în Re publica Chiºinãu.
Este o carte pe care n-aº fi vrut s-o scriu. Este o carte
care trebuia sã mã gãseascã fãrã timp pentru a o
scrie. N-aº fi vrut sã mi se creeze ocazia, im boldul de 

a o scrie. Dar, fiindcã sunt din
1812 pânã în prezent, sun tem ºi
sunt ocupat în permanenþã de fraþii
de la rãsãrit, am decis sã scriu a -
ceastã carte. Dacã se duceau acolo, 
ºtiu eu, la Marea Balticã, unde se
duceau ei, nu mã inter fluiera, dar ei 
se com portã extra ordinar în cali -
tatea lor de ocupanþi care n-au sim -
þul mãsurii nici cât e negru sub
unghie. Cartea am fã cut-o studiind
tancul, de la mai mul te chestiuni.
Chiar au fost ºi chestii de ceartã
pentru cã am ºi prieteni care sunt
ruºi ºi eu n-am nimica cu ruºii, mai
ales cu cei din Rusia, eu am ce am
cu expansionismul rusesc, cu im -
pe rialismul ru sesc care dãinuie
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pânã astãzi. Am avut fel de fel de discuþii, mã rog, au 
fost de felul acesta, ªtefan cel Mare al vostru a fost
un om foarte sângeros, tãia… nu ºtiu ce mai fãcea
acolo. Uitã cã a fost evul mediu, uitã cã treaba asta a
fost respectatã în toate þãrile, când te curãþai de
duºmani, mai ales când se fãcea în numele unui ideal
care se numeºte centralizarea puterii de stat. 

Eu nu sunt istoric, dar pornind de la aceste
gâlceve, întreb dacã s-au scris atâtea istorii, de ce nu
aº face ºi eu sau altcineva o altã istorie. 80% din
informaþii sunt din surse ruseºti. Le-am preluat pãs -
trând datele obiective. Am citit foarte mult pentru a
scrie o carte de 200 de pagini, cred cã am citit vreo
20.000 de pagini, n-am pus la socotealã. Am citit
cele 12 istorii ale lui Karamzin, sigur, ceea ce m-a
interesat ºi în felul acesta am venit cu date despre
felul de a fi al ruºilor, de a ocupa, de a se extinde
peste alte popoare ºi de a le subjuga în definitiv. Aici 
în carte revolta, sarcasmul uneori ºi fraza colburã,
cum se zice la noi la Moldova, îmi aparþine. Dar
m-am strãduit sã fiu obiectiv, chiar tratându-mi
duº manii pentru cã îmi sunt duºmani, dar m-am
strãduit sã fiu obiectiv, adicã sã nu exagerez de o
parte ºi de alta. Am sã vã spun câteva lucruri. Când
am fãcut ediþia a III-a, mi-a nimerit în mânã o carte
care se numeºte (în limba rusã) „…….” (O sutã de
ruºi celebri). Doamnelor ºi domnilor m-am uitat ºi
am numãrat: 80% ba poate un pic mai mult sunt
ocupanþi, din cei care au mers cu armatele, sunt
generali, mareºali, jidovi, dar au pornit de la ori -
ginile lor pânã în pre zent. ªi asta vorbeºte despre
carac terul unui popor. Da, erau ºi scriitorii Tolstoi,
Puº kin ºi Maya…  dar aceºtia sunt personalitãþi,
aceºtia sunt unitãþi. Mai departe, m-a durut ºi mã
doare foarte tare atitudinea aceea de batjocurã care o 
au fraþii aºa zis „mai mari” în raport cu noi, cu
bãºtinaºii. Ne considerã ºi acum cã suntem un…
chiar ºi dacã suntem români ei se încãpãþâneazã sã
ne zicã doar moldoveni, ne con siderã ceva de mâna a 
treia, a patra. Cu aceastã ocazie am sã vã zic o
întâmplare cu un foarte mare sa vant de pe la noi, de
pe timpuri, Vasile Coroban. A fãcut ºcoala ro mâ -
neascã, era matematician de pro fesie, dar ul te rior a
devenit critic literar ºi istoric al literaturii, unul dintre
cei mai faimoºi, unul dintre cei mai mari. Se duce
Coroban la o întrunire a savanþilor din do meniul
limbilor neolatine la Mos cova ºi, dupã ce se terminã
întrunirea în cauzã, merg la un banchet savanþii. Au
bãut câte-o sticlã, douã de Coca Cola dupã care se
mai ridicã un sa vant rus cu paharul de vin în mânã ºi
zice: „…” („Trãiascã marele popor rus!”). E ade -
vãrat cã poporul rus este mare ºi ca întindere ºi ca
geografie, are ºi somitãþi. Beau, mai trece un timp,
nu prea aveau fantezie. Altul se ridicã ºi zice iar „…” 
(„Trãiascã marele popor rus!”). Co roban bea la rând
cu savanþii. Se ridicã ucraineanul „…” („Ucraina-i
mare ºi are ºi ea personalitãþi. Beau ºi pentru…” Vin
mai era. Se ridicã Coroban. Era foarte mucalit moºul 
ãsta ºi zice: „…” („Trãiascã marele popor mol do -
venesc!”). Ei, atunci nu putea sã zicã Uniunea So -
vieticã venitã de la Chiºinãu, po porul român, vã daþi
seama. Sa vanþilor chiar dacã le era poftã de vin se
opresc la jumãtate de drum sã ciocneascã paharele ºi

aºteaptã o explicaþie de la Coroban. De ce este mare
popor, poporul moldo venesc?

Coroban zice: „…” („Numiþi un erou al rãz -
boiului civil”), ºi cu aceºti eroi ai rãzboiului civil
erau împãnate manualele din istorie de pe timpuri. ªi 
unul sare cu gura ºi zice: Kotovski. „Da, e al nostru,
e moldovean”; altul: Iachim, „da, e de la noi de la
Mol dova”; „Lazo, e fecior de boier moldovean… e
de la noi de la Moldova”. Zice Coroban ca o con -
cluzie: „Aºadar dragi prieteni: Trãiascã marele po -
por moldo venesc!”. Au ciocnit. Astfel de bancuri
sunt cre ate ca o reacþie la ce se mai face ºi astãzi din
Moldova.

Am sã închei aici, vã mai spun doar douã
cuvinte. Nefiind spe cial ist în istorie, am considerat
cã fiind o datorie de a mea patrioticã sã fac aceastã
carte ºi sã le deschid ochii acelor români, ba sa -
rabeni, moldoveni care încã mai sunt filoruºi pânã în 
unghii. Am scris-o ºtiind cã istoria nu numai infor -
meazã, dar istoria poate ºi sã formeze ºi, ceea ce-i
mai straºnic, sã deformeze ºi mulþi dintre com pa -
trioþii mei de la Chiºinãu au conºtiinþa naþionalã
deformatã. Acceptã ºi pânã astãzi cã rusul este eli -
berator pe când ade vãrul este cã e ocupant, acceptã
ºi pânã astãzi cã este doar moldovean ºi nici în ruptul 
capului nu vrea sã fie român deci, acestea fiind spuse 
închei ºi, mã rog, dacã va fi cazul sã rãspund la
anumite întrebãri vã rãspund cu cea mai mare plã -
cere. Dacã veþi dori sã o procuraþi am sã fac ºi eu un
rod de carte, am sã dãruiesc pentru bibliotecã. V-aº
dãrui la fiecare câte 10, câte 20 ºi la prieteni dar
problema e tot aceeaºi care v-a pus-o ºi Vasile
ªoimaru.

Înainte de a edita ediþia a III-a, m-am dus la o
editurã, o cunosc foarte bine pe ºefa editurii, îi spun,
îi prezint manuscrisul ºi o rog: tipãreºte-mi, te rog,
aceastã carte la tipografia centralã (avem o mare
tipografie în Chiºinãu). Vine dupã un timp ºi spune:
„Nu pot tipãri la tipografia centralã”. Noi n-avem
cenzurã, chipurile. Zic: „Dar de ce nu poþi s-o ti -
pãreºti la tipografia centralã?” „Fiindcã directorul
de la tipografia centralã a refuzat zicând cã nu vrea
sã aibã de furcã cu conducerea de la Chiºinãu”. ªi
am fost nevoit s-o tipãresc la o altã tipografie, dar
asta conteazã de-acum mai puþin. Vã mulþumesc!
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„Oriunde românii au cãzut sub stã pâ nirea
directã ori indirectã a slavilor, dez voltarea 

lor fireascã s-a curmat prin mij loace
silnice. Un stat român înconjurat de state

slave poate sã fie pentru vrãjmaºii
po porului român o iluziune plãcutã; pentru 
români însã el este o ne no ro cire, care ne

prevesteºte un nou ºir de lupte, o
ne no ro cire, pentru care nu ne mângâie

decât conºtiinþa trãiniciei poporului român 
ºi nã dej dea de izbândã.”

(Mihai Eminescu, România în luptã cu
panslavismul, Timpul, iunie 1878)



ROMÂNI ÎN LUME

Ro mânia pe pãmânt ca na dian

La Câmpul Românesc de la Ham il ton

Corneliu FLOREA
Win ni peg, Can ada

De când am aflat de CÂMPUL RO MÂ -
NESC de la Ham il ton – On tario am
dorit sã merg sã-l vãd, sã fiu ºi eu acolo 

într-una din acele sãptãmâni de întrunire a românilor 
de pretutindeni, la dãruirea lor pentru identitatea ºi
cultura româneascã, pentru propãºirea idealurilor
româneºti. La început, ani de zile, nu mi-am putut
permite ma te rial o asemenea dorinþã, mul þu min du-
 mã sã citesc cu deosebit interes Cuvântul românesc
– cea mai bunã publicaþie româneascã anticomunistã
din deceniile opt ºi nouã ale secolului XX. Pentru cã, 
atât Câmpul Românesc cât ºi Cuvântul Românesc au 
fost rodul dãruirii patriotice a legionarilor scãpaþi de
prigoana din România ºi pe care pro pa ganda co -
munistã ºi antiromâneascã le-a etichetat defãimãtor
drept focare revanºarde legionare - neþinând cont de
drepturile înscrise în United Na tions Uni ver sal Dec -
la ra tion of Hu man Rights aprobatã în 1948 - iar cei
ce se apropiau de ele erau clasificaþi de comuniºti
drept legionari, duºmani ai clasei muncitoare ºi ai
cuceririlor revoluþionare. Efectul acestei pro pa gan -
de comuniste nu a fost cel scontat, a fost invers, de
bumerang, fiindcã în decursul anilor la Câmpul Ro -
mânesc ºi Cuvântul Românesc au venit ºi colaborat
patrioþi români din toate categoriile so cial politice,
de toate vârstele ºi profesiile, prezentând cu aplomb
ºi dis cernãmânt realitatea nefastã a dictaturii co -
muniste, demonstrând continuu cã nu este vorba de
nici o cucerire revoluþionarã, ci de o dictaturã co -
munistã impusã prin forþa tancurilor de la Rãsãrit.
La publicaþia Cuvântul Românesc am fost acceptat
sã colaborez, absolut voluntar ºi autonom, între 1981
ºi 1987, dar nici mãcar în acei ani nu am participat la
sãptãmânile culturale de la Câmpul Românesc. 

Acum a venit momentul împlinirii acestui pe -
lerinaj la locurile unde flacãra culturii româneºti ºi a
luptei anticomuniste a fost aprinsã ºi purtatã de sute
ºi mii de români din Nord Amer ica începând din
1951, când au cumpãrat Câmpul Românesc ºi, prin
forþe proprii, au început sã-l amenajeze iar din 1977
au iniþiat ºi editat, tot prin forþe proprii, Cuvântul
Românesc publicaþie fãrã echivalent prin clar vi ziu -
ne ºi curajul pa tri otic. Ce m-a pornit în acest pele -
rinaj, în iulie 2009, nu este invitaþia în sine, au mai
fost ºi în trecut, ci poetul ºi scriitorul Alexandru

Tomescu, faþã de care am o deosebitã consideraþie
din simpatie per sonalã ºi multe mo tive obiective.
Din Win ni peg-ul preeriei canadiene pânã la Câmpul
Românesc – Ham il ton sunt peste 2.300 km pe care
m-am hotãrât sã-i parcurg la volan (drai vuin du-i
cum am zice în romglenzã, atât de la modã în
România de azi) alegând traseul printre ºi peste
Marile Lacuri nord-americane. Astfel, din provincia
ca na dianã Man i toba am trecut în partea de nord a
statului amer i can Min ne sota, pânã la Marele Lac Su -
pe rior, la Du luth. Aici, peste un golf al marelui lac,
am trecut în statul Wis con sin iar drumul, la început,
m-a purtat de-a lungul malului Lacului Su pe rior,
apoi pe lângã Lacul Mich i gan pânã la strâmtoarea
dintre Lacul Mich i gan ºi Lacul Hu ron, pe care am
trecut-o pe cel mai mare ºi majestuos pod suspendat
nord amer i can. Pen in sula Mich i gan de jos am strã -
bãtut-o pe o excepþionalã autostradã spre sud pânã la 
Port Hu ron, unde se aflã o altã strâmtoare a Marilor
Lacuri, cea dintre Lacul Hu ron ºi Lacul Erie. Aici,
americanii ºi canadienii au ridicat un impresionant
pod metalic sã le uneascã þãrile. Trecându-l, am
intrat în provincia ca na dianã On tario, de unde mi-a
mai rãmas doar o aruncãturã de bãþ pânã la Câmpul
Românesc! Nu puteam sã nu fac aceastã parantezã
de traseu, de o vastã ºi unicã frumuseþe con ti nen talã
cu lacuri cât niºte mãri, o adevãratã nemãrginire
naturalã dãtãtoare de uimire ºi bucurie cãlãtorilor,
prin care trecând ne dãm seama ºi cât de mici ºi
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efemeri suntem, dar, cu rios, în acelaºi timp putem
realiza cã suntem înzestraþi cu puterea de ab sorbþie
ºi per ceperea spir i tualã, intelectualã a nemãrginirii...

 
CÂMPUL ROMÂNESC se aflã undeva în

mijlocul peninsulei provinciei On tario, în plinã na -
turã, departe de autostrãzile dintre marile oraºe. E un 
spaþiu de 25 de hect are, la intrarea cãruia, pe o tablã
cu tri color românesc, scrie Ro ma nian Park ºi de unde
începe un drum strãjuit de copaci. Apoi, pe stânga,
se deschide un parc unde se aflã o troiþã româneascã
înconjuratã de busturile unor mari personalitãþi cul -
turale româneºti ce au trãit ºi creat româneºte în exil. 
Urmeazã o arie de pic nic sub copaci bãtrâni ºi Cen -
trul Cul tural „Nae Ionescu”, spaþios ºi frumos pa -
voazat in te rior, având o bibliotecã ticsitã, o camerã
cu spe cific românesc ºi alte, multe dependinþe ne -
cesare. De la Centrul Cul tural se coboarã la un mic
râu leneº peste care o punte urcã la Capela Ortodoxã
cu Clopotniþã. Pe o laturã a câmpului ex istã multe
case de vacanþã pe fundaþie sau pe roþi, fiecare cu o
grãdinã oglindind personalitatea stãpânului ei. Este
încã mult spaþiu ce aºteaptã sã fie folosit ºi amenajat. 
Totul mi s-a pãrut cunoscut, împlinit, româneºte la
care aº mai fi adãugat un catarg cu un tri color ro -
mânesc, fiindcã în Nord Amer ica fiecare e liber sã-ºi 
ridice steagul naþiunii sale pe proprietãþile ce îi apar -
þin. A se vedea ºi la alþi nord americani. 

Dintre gazde, de la început, am dat mâna cu
domnul George Balaºu ºi doamna Lena, promotori
ai acestei aºezãri, apoi m-am îmbrãþiºat de bucuria
întâlnirii cu Alexandru Tomescu, cel care a întâm -
pinat ºi tratat cu ospitalitate româneascã pe toþi oas -
peþii veniþi din Can ada ºi Statele Unite. Preotul Du -
mitru Ichim, o binecunoscutã personalitate ro mâ -

neascã din Can ada, cu mult har creºtinesc a oficiat
utrenia ºi vecernia, iar ospãtarea noastrã o datorãm
Doamnelor Câmpului Românesc, cãrora le suntem
mult recunoscãtori.

În cele trei zile cât mi-am permis sã stau, fiind
supusul timpului meu, am participat la conferinþele
ºi discuþiile ce se þineau dupã cinã ºi, de obicei,
durau pânã dupã miezul nopþii. Pentru mine au fost
trei zile deosebit de valoroase, cunoscând români de
la care am aflat ºi învãþat multe. 

Prima searã la care am participat a fost cu
adevãrat o manifestare de culturã româneascã prin
conferinþa domnului Sandu Sindile care a fãcut o
reuºitã paralelã între viaþa ºi op era lui Nicolae Gri -
gorescu cu a unui pictor ca na dian, Homer Wat son,
ilustratã cu reproduceri din operele celor doi. A fost
ºi o searã de poezie româneascã, în care douã ce -
nacluri, cel din Kitchener numit „Muntele Mãsli -
nilor” ºi cel din To ronto „Nicãpetre” s-au întrecut,
captivând auditoriul cu versurile lor. Pentru mine,
netrecând pragul cenaclurilor ºi desprins de poezie
de mulþi ani, a fost o mare revelaþie, descoperind
diferenþa dintre a citi poezia ºi de a o asculta recitatã
de poetul ei. Pe hârtie poate apãrea palidã, recitatã
este însufleþitã, vie, pãtrunde ºi te emoþioneazã.
Domnul Dumitru P. Popescu, editorul publicaþiei
Observator din To ronto, a prezentat o interesantã
expoziþie de vechi publicaþii ºi cãrþi româneºti, adu -
cându-ne aminte de truda înaintaºilor noºtri ce au
contribuit, cu sufletul ºi mintea la cultura ro mâ -
neascã. În seara urmãtoare audienþa a ascultat cu
pioºenie prezentarea profesorului basarabean Iacob
Cazacu-Istrate despre Basarabia. […]

De la Timiºoara, Ger hard Binder, pub li cist ºi
re dac tor la ra dio, într-o foarte aleasã limbã literarã

româneascã, a pre zentat, în stil
nemþesc, sis tematizat, „Româ -
nia anilor 2008-2009”. Un ta -
blou trist, cât peretele centrului 
cul tural în ca re ne aflam. L-am
ascultat mâh niþi, fiindcã avea
dreptate. A stãruit asupra con -
fuziei, in tenþionat întreþinute în 
strãi nã tate, dintre rromi ºi ro -
mâni, în tre comportamentul
rromilor din mijlocul nostru, în 
spaþiul nostru mioritic, dacic
din care nu vedea soluþia de
ieºire fiind cã suntem îngrãdiþi
de sârma ghimpatã a polliticaly 
cor rect ness-ului. Starea de fap -
te, ideea ºi consecinþele iritã pe
toþi românii, fiind un nod
gordian pus în faþa noastrã pe
care nu putem sã-l desfacem.
M-am trezit cã iau cuvântul ºi,
plecând de la faptul cã nodul
gordian nu se desface ci se taie, 
am propus nici mai mult nici
mai puþin decât sã ne întoarcem 
la vechea denumire de daci ai
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Sãptãmâna Culturalã a Câmpului Românesc, Ham il ton, Can ada,
2009: scriitorul Corneliu Florea (Dr. Dumitru Padeanu), 

Win ni peg, Alexandru Tomescu, jurnalistul Grigore L. Culian,
New York, pr. dr. Dumitru Ichim ºi Ion Vasilescu, Kitchener



Daciei lui Burebista ºi Decebal ºi sã-i lãsãm pe
rromi-Rromei sã se numeascã cum vor, dacã asta
cred ei cã le schimbã apucãturile. Am crezut ca voi fi 
repezit ca protocronist legându-mã de „Bãdiþa
Traian care a venit sã ne încruciºeze cu legiunile lui,
sã formãm un nou popor, neolatin, mai deºtept ºi
mai frumos decât dacii, dar nu chiar cât sunt ei
rromanii din Rroma”. Când colo, ce sã vezi, celor de
faþã le-a surâs ideea ºi cu surâsul vom rãmâne,
fiindcã de la idee la un puternic curent de opinie ca
sã ducã la faptã este o cale atât de lungã la români, cã
mii de ani vor trebui de-or mai avea!

În cea de-a treia zi, la masa de prânz s-a
produs un mic, foarte mic in ci dent de opinii. Dom -
nul profesor dr. Claude G. Matasa, o binecunoscutã
ºi apreciatã personalitate din exilul românesc (azi
numit „di as pora” de unii, termen neacceptat de alþii)
ºi, mai re cent, con sul onorific al românilor din Flo -
rida, s-a ridicat de la masã ºi, cu gravitatea-i cu -
noscutã, a spus cã va da citire scrisorii adresatã de
Ion Mihai Pacepa, Asociaþiei Culturale Române din
Ham il ton. Am rãmas per plex, ºi nu numai eu, alþii
nedumeriþi ºi uimiþi, iar unii indiferenþi. De unde
pânã unde, ºi, mai ales, de ce în AD 2009 generalul
de securitate Pacepa îºi trimite solul prieteniei cu
daruri verbale, linguºitoare la Câmpul Românesc
unde se aflau ºi foºti deþinuti politici de pe vremea
când Pacepa era unealta de nãdejde a dictaturii co -
muniste? De ce nu le-a trimis scrisori de apreciere ºi
sprijin acestor deþinuti politici atunci când erau în
închisorile comuniste, nu acum? Nu e greu de in tuit,
de descifrat, intenþia ºi impactul compromiterii a -
cestei redute anticomuniste de cãtre un trãdãtor al
României, numai cã e nevoie de o micã dezbatere
argumentatã.

Întâi, pentru cei ce îºi ridicã sprânceana când
alþii susþin cã Pacepa este un trãdãtor al Romaniei,
un fals anticomunist, îi poftesc pe cei ce ridicã
sprân ce nele sã-ºi aminteascã dacã dupã fuga lui Pa -
cepa instituþiile ºi întreprinderile la care erau an -
gajaþi au rãmas fãrã securiºtii ºi informatorii care ne
supra vegheau ºi terorizau psihic cu urmãrirea, ame -
nin þãrile ºi dosarele lor? NU, nici vorbã, acel seg -
ment in tern al securitãþii a ramas neºtirbit, Pacepa a
dis trus sistemul de informaþie, spionaj ºi contra -
spionaj ex te rior al României, seg ment pe care îl au
toate þãrile lumii, indiferent de regimul pol i tic, seg -
ment foarte im por tant pentru siguranþa fiecãrui stat.
Acest seg ment, foarte greu de for mat ºi menþinut,
Pacepa l-a pus pe tava strãinilor, lãsând România
des co peritã pentru un mo ment, mo ment de care au
profitat din plin serviciile de informaþii, spionaj ºi
con tra spionaj strãine în þara noastrã. (Acelaºi lucru
l-a fãcut ºi Iliescu cu Ro man în Decembrie 1989, ca
la trei luni sã fim ºocaþi de evenimentele de la Târgu
Mureº!). Al doilea, nu scoateþi din ecuaþie faptul cã
generalul de securitate Pacepa a fost sluga umilã ºi
profitoare a familiei Ceauºescu timp de 15 ani. Dupã
anumite date ºi argumente susþinute de fosta se -
curitate Pacepa era deja urmãrit pentru neloialitate
profesionalã ºi parvenire ma te rialã de pe urma aca -
demicienei (a se citi cartea colonelului de securitate
Ion Mânzat). Pacepa nu-ºi poate ºterge trecutul de
slugã a tiraniei comuniste ºi de trãdãtor de þarã, prin
deconspirarea serviciilor de informaþii ale Ro mâ -
niei, cu scrisori de genul celei citite de consulul
onorific al românilor din Florida. Ascultaþi un pasaj
din scrisoarea lui: „Dragi prieteni, permiteþi-mi sã
mã asociez, prin intermediul fostului meu coleg de
facultate, dr. Claude Matasa, celor ce vã adreseazã
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Jean Þãranu ºi Câmpul românesc
din Val Da vid

În localitatea Val Da vid s-au pus bazele unui spaþiu spir i -
tual alternativ, unde se ajunge parcurgând strada Predeal-Tru -
deau, trecând peste Podul Românilor ºi intrând pe sub Poarta cu 
Dor. „Câmpul Românesc” este o frumoasã poianã de douã
hect are cumpãratã în 1970 de Jean Þãranu împreunã cu Vasile
Posteucã ºi Alexandru Fonta ºi donatã comunitãþii româneºti
pentru desfãºurarea activitãþilor sociale, culturale ºi comu -
nitare. Ul te rior, zona a fost asanatã, amenajatã ºi dotatã cu câteva construcþii menite sã îi facã pe
români sã se simtã „acasã”: o cabanã-muzeu, o estradã, o capelã, o troiþã de închinare ºi o poartã
maramureºeanã. 

Ion Þãranu a fost unul dintre fondatorii Asociaþiei Românilor din Can ada, nãscut în România în
1921 ºi decedat în Can ada pe 25 martie 2009. Doctorul Ion Þãranu, Jean pentru prieteni ºi canadieni, a
fost nu numai un an i ma tor ºi un ctitor, ci ºi un pãstrãtor al spiritualitãþii ºi istoriei românilor de pe
îndepãrtatele meleaguri canadiene. A deþinut, între altele, funcþia de preºedinte al Consiliului Con -
sultativ al Etniilor din Québec ºi al Federaþiei Grupãrilor Etnice din Québec. Este autorul unei istorii a
românilor din aceastã þarã de peste At lan tic ºi a primit mai multe distincþii, ordine ºi premii. Undeva la
nord de Mon treal, în pitoreasca regiune montanã Laurentides, ex istã o „micã Românie” creatã din dor
de þarã de câþiva români canadieni.  Pentru detalii: http://www.arcanada.org/romana/parcularc.html



calde felicitãri cu prilejul celei de a 51 aniversãri, ºi
sã-mi alãtur umila recunoºtinþã pentru contribuþia
Asociaþiei dumneavoastrã la eliberarea þãrii. Când
se va scrie istoria adevãratã a României, ea va con -
semna cã rachetele ce au distrus tirania Ceauºescu
au fost lansate de asociaþiile emigraþiei române din

Occident ºi de postul de Ra dio Europa Liberã”. Ni
s-a fãcut greaþã de acest cabotin în to tal declin inte -
lectual, caracter nu a avut niciodatã, care ne-a stricat
masa de prânz „cu rachetele lui” iar eu m-am re -
voltat pe mesagerul lui ºi m-am hotãrât sã scriu un
pamflet separat cu dovezi ºi argumente despre per -
fidia trãdãtorului Pacepa. 

Seara a continuat cu o interesantã prezentare
de diapozitive din Cambogia ºi Viet nam comentate
de prof. dr. Claude G. Matasa. A urmat un alt
profesor, un cercetãtor istoric, Paul Leu, venit de la
Se at tle, care a prezentat martirul unui preot ortodox.
A impresionat când din salã a luat cuvântul un fost
deþinut pol i tic care a împãrtãºit închisoarea ºi la -
gãrul cu preotul martir. Amintirea l-a emoþionat,
ne-a emoþionat. Dupã aceastã serie de profesori a
urmat un inginer, domnul Petre Albulescu, care, cu
farmec deosebit, a delectat audienþa þinând o pre -
legere despre oamenii de ºtiinþã români recunoscuþi
pe plan mondial, lãsând în concluzie ideea cã luând
în considerare toþi parametrii, naþiunea românã, deºi
micã în comparaþie cu multe altele, a dat mai mulþi ºi 
mari oameni de ºtiinþã ºi culturã în secolul XX decât
alte naþiuni mai numeroase, cu învãþãmânt uni ver -
sitar mai vechi ºi dezvoltat decât al nostru. 

Mi-a pãrut rãu cã a trebuit sã plec fãrã sã
ascult conferinþa profesorului Dr. Nicolae Dima din
Ar i zona despre „România ºi Omenirea în secolul
XXI” fiind convins cã va lansa idei interesante,
critice ce vor fi aprins dezbãtute cãci, dupã cât îl
cunosc Nicolae Dima este un maestru în a stârni
dezbateri interesante. În aceeaºi mãsurã re gret cã nu
îl pot asculta nici pe ziaristul Grigore Culian, care
editeazã cu profesionalitate New York Mag a zine, un
sãptãmânal românesc apreciat. Îl simpatizez ºi mai
mult acum dupã recentele dezvãluiri ºi acuzaþii înte -
meiate aduse conducerii Institutului Cul tural Ro man 
din NY. Exemplul sãu de ar gu ment, verticalitate ºi
curaj ar trebui sã fie luat de mulþi din mass-me dia
românã, fiindcã asta rãmâne. Restul nu e nici apã de
ploaie…

Am plecat pe drumul de întoarcere în preerie
burduºit de impresii, idei, oameni cu faptele ºi com -
portamentul lor ºi pe parcursul a sutelor ºi sutelor de
kilometri, printre Marile Lacuri Nord Americane,
le-am tot mãcinat. Mã bucur cã am fost ºi eu acolo;
una este a auzi in di rect ºi a-þi imagina, altceva a
vedea ºi a lua parte di rect. Mulþumesc tuturor de
primire ºi ospitalitate, îi apreciez pentru sufletul ºi
munca depusã, fiindcã au fãcut mult ºi încã mai sunt
de fãcut, menþionând în acest caz pe energeticul
domn Dumitru Rãchitan. Toþi meritã respectul ºi
recunoºtinþa participanþilor. Cât priveºte gazda mea, 
Mihai Mincu, ce se recomandã cioplitor în piatrã,
fiind însã un adevãrat sculp tor, sunt convins cã în
timp va îmbogãþi zestrea Câmpului Românesc lãsatã
de Nicãpetre. Pãrintele Dumitru Ichim renoveazã
Capela cu Clopotniþã, iar scriitorul Alexandru
Tomescu ce are în grijã vasta bibliotecã va scrie o
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Corneliu Florea (pe numele sãu ade vãrat 
Dumitru Pãdeanu) este scriitor român din
Canada. S-a nãscut la Timiºoara în 1939 ºi, din
1963 a practicat medicina pânã în 1980, când, a
plecat din România. Pentru cã nu i-a fost re -
cunoscutã experienþa medicalã de 17 ani sau
valoarea di plomei de medic, a luat totul de la
început ºi a redevenit medic pe pãmânt ca na -
dian. În ceea ce priveºte pasiunea pentru cu -
vântul rostit, scrii torul mãrturiseºte: „Am în ce -
put sã scriu când am scãpat de comunism. A tun ci
am devenit liber ºi extrinsec, înrolându-mã vo -
lun tar, absolut vo luntar ºi fãrã interese per so -
nale, în cam pania anticomunistã pe care am în -
ceput-o în 1980, din Lagãrul de la Traischirken – 
Aus tria. Nu am scris nimic în România. Am
început sã scriu ºi sã pub lic în strãinãtate. Scriu
ºi pub lic numai pentru cititorii de Limbã Ro -
mânã. Nu scriu din inspiraþie sau tal ent, scriu din 
ne mul þumire ºi revoltã. Nu scriu frumos, dar
scriu liber!” 

Eseist de facturã polemicã, promotor cul -
tural ºi ed i tor, memorialist este autorul mai mul -
tor cãrþi reprezentative: Jurnal de lagãr liber,
Jurnal pe frunze de arþar, Coloana Infinitã ºi
totemurile canadiene, Semnale semenilor mei,
Vremuri anti-româneºti, Jurnalul unui medic,
Patibularul Patapievici.



istorie adevãratã despre Câmpul Românesc ºi Oa -
menii Lui.

Îmi pare rãu pânã la mâhnire cã, dintr-o sutã
de mii de români ce locuiesc în apropierea Câmpului 
Românesc – To ronto, Ham il ton, Kitchener, Wind -
sor – au venit atât de puþini. O sutã de mii de români
nu au putut umple o salã de 300 de locuri! E ne -
liniºtitor. Un conaþional încerca o explicaþie meta -
foricã: „Românii noului val de emigranþi ºi-au lãsat
rãdãcinile româneºti în primul aeroport, ei au plecat
numai dupã bani!”. Chiar toþi, toþi? Nu pot sã cred,
nu se poate! E drept, gen eraþia noastrã a venit pentru
libertate, dar nu ex istã libertate fãrã bani, aºa cum
banii nu pot þine loc de rãdãcini, de neam. Oare sã fie 
românii cel mai uºor de globalizat?! De ce nu aºteap -
tã, sã ia exemplul americanilor, al ruºilor, chinezilor
sau chiar pe al evreilor!

Am rãmas surprins cã Ambasada Românã din
Ot tawa condusã de o poetã, Elena ªtefoi, nu a vrut sã
ne onoreze cel puþin cu niºte versuri în recitare per -
sonalã, cred cã meritam ºi noi, românii de rând. De
asemenea, tânãrul consilier cul tural al ambasadei,
Eugen Predatu, putea sã treacã mãcar cu niºte plian -
te turistice din România. Absenþa Consulatului Ro -
mân din To ronto este de înþeles; sunt doar trei ºi very 

busy-busy! Totuºi, încercaþi dragi tovarãºi ºi prie -
teni, priviþi cum încearcã ºi Pacepa sã se alãture
acum la vremea senilitãþii sale, aflând cã la Câmpul
Românesc nu se poartã cãmaºa verde, nici cea roºie,
ci a fost ºi a rãmas doar o rampã de lansare a rachetelor
împotriva comunismului ºi antiro mâ nismului.

 
Un simþãmânt de re gret am cã elevii ºi stu -

denþii români au fost aºa de puþin vizibili, dar dintre
ei, unul, Jus tin ian Ichim un autentic Che Guevara
românesc, ne-a vorbit liber, în ton revoluþionar, des -
pre noul cap i tal ism amer i can ce are drept slo gan
„get rich or die try ing!”. Cam numai atât sã fi rãmas
din mândra ºi democrata societate nord amer i canã?
Sã mai privim! Apoi, tânarul Jus tin ian Ichim a vor -
bit despre globalizare în care omenirea va fi unifor -
mizatã, sugerând sã rezistãm depersonalizãrii prin
cultura noastrã naþionalã! Frumos. Ar fi bine, folo -
sitor ca acestea sã fie percepute ºi înþelese ºi de
aºa-ziºii ataºaþi culturali de prin ambasadele ro mâ -
ne, de boierii minþii ai Bucureºtiului, de mass me dia
din România (Nu aºteptãm percepere ºi înþelegere
de la ICR-urile lui HRP, el/ele având alte misiuni,
dupã cum s-a vãzut re cent ºi la NYC).

LA REVEDERE CÂMP ROMÂNESC!

„Femeie, ia-o spre vest”
Monica Ligia CORLEANCA

La îndemnul unui prieten,  erudit ºi pre -
tenþios, am cerut doamnei Ioana Geier,
autoarea cãrþii menþionate mai sus,  sã

mi-o trimitã pentru lecturã; m-a  intrigat titlul cãrþii
care ascundea ceva cu care mã puteam asocia  fiind -
cã ºi eu o luasem cât mai departe spre vest pentru a 
mã salva de „fericirea” anilor 1980 din România.
„Nu am citit aºa o carte în viaþa mea”, îmi spusese
amicul care m-a îndemnat  la lectura ei,  „trebuie sã o 
ai” ºi mi-a dat adresa de internet a autoarei. I-am
scris doamnei Geier so licitându-i cartea ºi am pri -
mit-o destul de repede, deºi dânsa locuieºte acum în
Germania. Tocmai mã luptasem cu o carte a Hertei
Mul ler, recenta laureatã a premiului No bel, care nu
m-a entuziasmat de loc ºi am fost curioasã sã vãd ce
poate scrie despre pãsurile noastre o altã româncã
plecatã din þarã. 

Cãrþulia, aparent micã, dar foarte densã în
conþinut, m-a cucerit imediat ºi pe mãsurã ce citeam
am simþit cum rupe din mine fãºii,  bucãþi-amintiri ºi
din viaþa mea, din viaþa noastrã, a celor trãiþi în
România abuzului, controlului, foamei ºi dezu ma -
nizãrii la care am fost supuºi noi, oamenii cinstiþi,
care am refuzat sã ne aliniem comunismului, care 

am refuzat sã fim unelte de lucru ale securitãþii,
numai ca sã trãim ceva mai bine. Cartea mã rãscolea
pe mãsurã ce-i întorceam  paginile. Nu, nu este o
carte cu iz pol i tic, cum s-au mai scris multe, ci o
confesiune, un strigãt al unui om adevãrat care te
implicã ºi doare adânc fiindcã autoarea foloseºte un
condei foarte fin în a-ºi ironiza propriul destin. Fe -
meie fragilã prin natura ei, a devenit puternicã în
luarea  deciziilor ca ºi a propriului destin în braþe,
atunci când a împins-o disperarea.

Pe þesãtura trans par entã a tragediei noastre
din timpul comunismului care ne-a distrus fundaþia
ºi valorile culturale, viaþa Ioanei Geier se desfãºoarã
urmãritã de nenoroc, dar cu un destin asemãnãtor cu
al multor femei disperate care nu au mai gãsit altã
soluþie de viaþã decât evadarea din sistem printr-o
cãsãtorie cu un strãin. Disperarea a împins-o sã
caute cu orice preþ o plecare peste hotare, pentru a-ºi
salva copiii pentru care taþii lor nu fãcuserã nimic,
iar ea delicatã ºi nobilã s-a umilit pânã la pãmânt
fãcând tot felul de munci grele numai pentru a su -
pravieþui.

Confesiunea a ajutat-o la spãlarea durerilor
acumulate ºi a eliberat-o de memoria experienþelor
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trecutului amar; aflându-se în Germania îºi filmeazã
viaþa ca pe un ecran,  priveºte la florile de pe terasã,
priveºte la satul în care s-a instalat, priveºte la soþul-
 neamþ (bãiatul unor crescãtori de vite), strãin de
sufletul ºi obiceiurile ei, comparând ce are acum, cu
ce a lãsat dincolo, acasã. Imagini din cele douã lumi
în care a trãit se întrepãtrund cu detalii descrise cu o
mãiestrie de dantelãreasã iscusitã care expune mo -
dele vii pe  masa celor care vor sã le vadã. „Habar nu
are ea cât de mult te poate modela o viaþã plinã de
lipsuri”, gândeºte autoarea dupã ce cumnata rãu -
tãcioasã o foloseºte la cele mai josnice munci prin
casã. „Coordonatele sunt altele, aici este un alt stan -
dard de viaþã”, ne spune la pagina 17. Grija pentru
copiii ei, devotamentul cu care s-a dãruit misiunii
grele de pãrinte singur, obligaþia de a face ceva ºi
pentru mama ei, deºi nu fusese prea rãsfãþatã în casa
pãrinþilor, poverile pe care este în stare sã le mai
ducã în spate dupã înstrãinare, ne sunt spovedite cu
o crudã sinceritate, iar din femeia gingaºã  ºi lovitã
de soartã, se ridicã crescând un om puternic , gata sã
spintece valuri cumplite pe care le învinge cu o forþã
de uriaº. Este ceea ce face obida din omul obiºnuit,
aºa cum ne spune Zen cã numai cine a fost sfârtecat de
viaþã pânã aproape de a fi rãpus ºi mai gãseºte forþa sã
se ridice,  acela este adevãratul câºtigãtor al vieþii.

Ioana Geier este un asemenea model feminin
de forþã, dar ºi mare sensibilitate pe care o ocroteºte
cu grijã, ascunzând-o sub o mantie de oþel ce ºi-a
construit-o cu grijã. Acolo ºi-a pãstrat iubirea de þarã
cu amintirile parfumate ale tradiþiilor poporului din
care a plecat, acolo ºi-a clãdit un mic al tar de închi -
nãciune când n-a mai putut suporta înstrãinarea ºi
reacþiile dure ale familiei soþului - neamþ. „Sã plec,
da, uneori am fost la un pas de a face asta. Mi-ar fi
lipsit, poate, chiar pãsãrile acelea negre cu pãtrate de 
culoare alb pe piept ºi aripi […] mai sunt atâtea
locuri unde mâinile mele vor sã pipãie, sã cureþe, sã
desã vârºeascã noi forme. Forme ºi cadre  în care
sã-mi agãþ în pornirile mele plantele, ºi visele, ºi
speranþa”. Aceste ultime vorbe le-am simþit pânã la
lacrimi! La pagina 28 spune: „Aceasta este viaþa
mea, viaþa mea realã. Neamþul ãsta ºi-a calculat bine
avantajele ma riajului cu o româncã, acum sunt
convinsã. ªi eu le-am calculat pe ale mele, multe au
fost doar iluzii. Domnule Preºedinte Bãsescu, fã
ceva bun cu þara noastrã, fã-i pe toþi din Universul
ãsta sã ne respecte! Neamþul ãsta grozav n-o sã-ºi
mai care în roabã prea mult lemnele cu mine, sunt
sigurã!”. Acesta a fost strigãtul femeii rãnite în a -
dân cul fiinþei sale, care a acceptat o cãsãtorie con -
venþionalã pentru a scãpa de suferinþele trãite în þarã, 
sperând cã va putea face mai mult pentru copiii ei. ªi 
acest lucru se petrecea cam prin anul 2004, deci cu
mult dupã zisa revoluþie când nimic nu s-a schimbat
în România. 

Exodul românilor dupã anul 1990 a avut loc
în masã, fiecare plecând unde s-a nimerit în cãutarea
altei vieþi, mai omeneºti. Mizeria ma te rialã duce im -

plicit la mizerie moralã, iar românii au trãit numai în
sãrãcie, foame ºi fricã de la anul 1944 pânã în pre -
zent. Printre amintirile ei am mai gãsit descrise ºi
alte des tine aventuroase ale unor românce plecate în
cãutarea norocului. La un mo ment dat, aflându-se cu 
neamþul ei în þarã îºi spune sieºi, cu tristeþe: „Am sã
vã duc dorul. Vouã frunzelor, când verzi, când ne -
gre. Þie, firicel de apã lunecând peste pietrele mici,
multicolore. Te-ai lovit de pereþii gri ºi treci mai
departe. Eu simt durerea; în sufletul meu rãmân
traumele… Iartã-mã Românie! Te-am descoperit
prea târziu!”. Mai departe, o frazã meditativã: ”E un
risc pe care fiecare ºi-l asumã când vrea o schimbare
rad i calã în viaþa sa. Trebuie sã fii însã ºi re al ist, sã-þi
cunoºti limitele. Cu cât iluziile sunt mai mari, cu atât 
ºi ºocul poate fi, la un mo ment dat”.

Mãrturisirile Ioanei Gaier reverbereazã în su -
fletele noastre desþãrate ºi ne regãsim în fiecare
vorbã rostitã de autoare cu pasiune ºi har de poet.
Dupã ce am terminat lectura, m-a urmãrit multã vre -
me, ca o umbrã, ceea ce citisem. Îndemn pe orice
român sã citeascã aceastã carte (femeile, mai ales)
care tulburã mai mult decât unele vol ume prezentate
cu cãldurã de critici consacraþi exagerându-le va -
loarea cu scopul „de a fi vândute bine”.  Vã asigur cã
nu veþi regreta. Profund impresionatã ºi recu nos -
cãtoare autoarei pentru amabilitatea de a mã face
pãrtaºã la viaþa ei, am parcurs alãturi de dânsa unele
evenimente din propria-mi viaþã, ca ºi a gen eraþiei
mele de victime ale unui sistem care a distrus o
naþiune prin propagarea falselor valori, a minciunii
ºi neîncrederii. I-am adresat autoarei sin cere feli -
citãri pentru paginile scrise cu pasiune ºi scânteie
literarã, fiind convinsã cã va veni reveni cu alte cãrþi
în întâmpinarea românilor din diasporã.

(Curentul internaþional, 12 martie 2010)
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Asociaþia Cul turalã „Alexandru Ioan Cuza”
din Hei del berg

Mirel GIURGIU
Frankenthal, Germania

Pentru sufletul românesc, 
Unirea Principatelor marcheazã la anul
1859 un mo ment indestructibil din viaþa
neamului nostru. Înãlþatã la rang de
sãrbãtoare de importanþã naþionalã, 
având mare încãrcãturã afectivã, 
Unirea este perceputã ca atare la scara
întregii românimi, fie cã este vorba de cei
din afarã, fie ca este vorba de cei aflaþi
înlãuntrul fruntariilor þãrii noastre.

În fiecare an, la 24 ianuarie, membrii Aso -
ciaþiei Culturale „A. I. Cuza” din Hei del berg, se
întâlnesc la bisericã, unde pãrintele Viorel Me he -
dinþiu oficiazã o slujbã de pomenire închinatã me -
moriei celui care a fost întâiul Domn al Principatelor 
Unite, Moldova ºi Þara Româneascã, Alexandru
Ioan Cuza (20 martie 1820, Huºi? Bârlad? - 15 mai
1873, Hei del berg).

Anul acesta, am asistat împreunã cu enoriaºii
parohiei Bisericii Ortodoxe Române din Hei del -
berg, la slujba de pomenire þinutã de I. P. S. Serafim, 
Mitropolitul Europei Centrale ºi de Rãsãrit, îm pre -
unã cu preotul Ioan Popescu.

Am avut oaspeþi pe strã-strãnepotul domni -
torului, care poartã ca nume acea triadã iubitã de
români, Alexandru Ioan Cuza, precum ºi  pe domnul 
Con sul gen eral al României la Strasbourg – Ex -
celenþa sa, domnul Mar cel Alexandru. Întâlnirea cu
distinºii oaspeþi a conferit o aurã în plus festivitãþilor 
închinate prea iubitului nostru domn, care a trecut la
cele veºnice la Hei del berg. Asistenþa îl omagiazã de
fiecare datã pe Vodã Cuza ca pe unul de-al propriei
lor familii – peste veacuri românii resimt nevoia de a 
depune în faþa altarului, într-o procesiune unicã,
floarea rarã a recunoºtinþei pentru înþelepciunea cu
care a împãrþit dreptatea gândindu-se la cei mulþi, în
cei 7 ani de domnie în Principate, care dupã Unire,
purtau numele de România.

Faptele domnitorului nu se uitã, ele sunt evo -
cate pe scurt atât în cadrul religios, cât ºi în cel laic.
Ca ºi în alþi ani, dupã slujba de parastas, ne-am
îndreptat cãtre sediul bibliotecii orãºeneºti din Hei -
del berg, unde consulul gen eral al României, domnul 
Mar cel Alexandru a þinut o conferinþã însoþitã de
diapozitive, conferinþã în care s-a oprit asupra unor
momente importante ale relaþiilor franco-române

do m i nate de figurile monarhilor vizionari care au
fost Na po leon al III-lea, Împãratul francezilor ºi A.
I. Cuza, Domnitorul Principatelor Române. Con -
lucrarea dintre cei doi, a dus la apariþia pe harta
Europei, a unui nou stat unitar naþional care a cã -
pãtat numele de România.

Alocuþiunea diplomatului român s-a bucurat
de mult succes din partea unui pub lic activ ºi atent,
din rândul cãruia nu au lipsit câþiva studenþi ºi docto -
ranzi români de la Universitatea din Hei del berg.

Conferinþa a fost urmatã de dezbateri, în tre -
bãri puse vorbitorului ºi de discuþii între parti ci -
panþi. Acestea au avut darul sã scoatã la ivealã noi
amãnunte din viaþa lui Cuza Vodã, descoperite în
cãrþi ºi documente mai noi sau mai vechi, dupã cum
acestea au ajuns sã fie puse în luminã de mintea
iscoditoare a cercetãtorilor pasionaþi de istoria vea -
cului al XIX-lea. Anul acesta, bucuria lecturii unui
volum cuprinzând scrisori din perioada exilului
Prin cipelui Cuza o datorãm unor tineri doctoranzi
ieºeni, aflaþi la studii la celebra Universitate din Hei -
del berg. Volumul cuprinde textele a 48 scrisori,
adresate de Cuza Voda unor apropiaþi ai sãi, între
care poetul Vasile Alecsandri, cumnatul sãu Ior -
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dache Lambrino, magistratul Petru Grãdiºteanu ºi
alþii. Câteva scrisori sunt adresate regelui Carol I.
Cu altã ocazie ne vom opri îndelung asupra þesãturii
epistolare deosebit de interesante, înmãnunchiate în
volum de cãtre doamna Vir ginia Isac, cu sprijinul
editurii Junimea din Iaºi.

De partea cealaltã a Rhinului, în Alsacia, mem -
brii A. C. A. R. (Asociaþia Cul turalã a Românilor

Alsacieni), avându-l ca preºedinte fondator pe dom -
nul Ga briel Penciu, comemoreazã Ziua Unirii de la
24 ianuarie chiar de la întemeierea asociaþiei, cu mai
bine de 15 ani în urmã. 

Peste veacuri, dincolo de frontierele þãrii, întâ -
iul Domn al României, continuã sã-i adune pe români
întru împlinirea idealului de unire, între toþi acei care
se recheamã de la valorile limbii ºi culturii noastre.

Cartea cu mesaje
Mesaje transmise la Ra dio BBC ºi Ra dio Europa Liberã de Iosif Þon 

– Un apel la recâºtigarea identitãþii naþionale -

Octavian CURPAª
Phoe nix, Ar i zona, SUA

Mesaje transmise la Ra dio BBC ºi Ra dio Eu -
ropa Liberã, volumul semnat de Iosif Þon, adu nã o
serie de apeluri calde, pline de sensibilitate umanã ºi
compasiune, rostite la aceste posturi de ra dio în
perioada de maximã glorie a comunismului, de în -
suºi autorul cãrþii. 

Trimiþându-ne adevãrate „mesaje de dincolo” 
prin intermediul posturilor de ra dio BBC ºi Europa
Liberã, Iosif Þon a contribuit într-un mod hotãrât la
cãderea de mai târziu a comunismului, pregã tin -
du-ne pentru timpul de libertate ce  a urmat. Mãr -
turia acelor vremuri nu trebuie sã piarã ºi nici ceea
ce s-a spus, fapt pentru care nu putem decât sã
consemnãm cu bucurie o carte cum este „Mesaje
transmise la Ra dio BBC ºi Ra dio Europa Liberã”. 

Mesaje din lumea liberã

Însã cine îºi mai aduce aminte în clipa de faþã,
de acele vremuri când mulþi dintre noi stãteam în
faþa aparatului de ra dio, as cul tând cu teamã ºi plini
de cu rio zitate, postul de ra dio „Europa liberã”? Era
ca ºi cum preþ de câteva ore am fi evadat din Ro -
mânia, dintr-un loc de venit un
lagãr de prizonieri în mâna co -
muniºtilor. Sau cine îºi mai a -
min teºte de semnalul de iden -
tificare inconfundabil al
pos tului de ra dio BBC, în lim ba 
ro mânã? Ascultând emi siu ni le
difu zate prin intermediul BBC,
de la Londra, aveam oca zia sã
gândim cã existã un „din colo”
de realitatea cenuºie a epo cii de
aur. 

Toate acestea s-au tran -
sformat în amintiri pline de far -
mec, dar ºi de nostalgie, amin -
tiri din vremuri când puteam
au zi glasul celor care ne vor -
beau din lumea liberã, în genul
lui Max Bã nuº, Dumitru Stã ni -

ºoarã, Nestor Rateº, Neculai Con stan tin Munteanu,
precum ºi Iosif Þon.

Românii – o naþiune cu principii

Prin mesajele sale, Iosif Þon a dorit ca ro -
mânii sã nu dea uitãrii calitãþile deosebite care îi
distingeau ca naþiune ºi popor, înainte de venirea
comuniºtilor, exprimate prin „bunãtate, omenie,
dem nitate, amabilitate, cinste, dreptate ºi adevãr.”
Emisiunile radiofonice realizate de cãtre Iosif Þon
au avut ca scop sã remodeleze gândirea ascul tã -
torilor din România, în vederea dezvoltãrii acelor
trãsãturi de caracter care au fost reprimate în mod
sistematic de regimul comunist. Astfel, dragostea de 
adevãr, curajul ºi bunãtatea, alãturi de acceptarea de
sine, recunoºtinþa ºi loialitatea, precum ºi atenþia
acordatã problemelor altora, omenia ºi mãrinimia au 
fost amplu ilustrate în apelurile transmise cãtre þarã.
Era ca ºi cum seminþele ade vã rului ar fi fost aruncate 
cu spe ranþã în ogo rul românesc, cu cre dinþa cã ele
vor rodi, în cele din urmã.

„România are nevoie de vizionari ºi de eroi”

„În jurul celui ce cãdea în
dizgraþia partidului ºi a secu ri -
tãþii se fãcea un gol imens. Toþi
cei ce i se arãtaserã a-i fi prieteni 
cãutau sã-l evite, nici mãcar nu-i 
mai zâmbeau, pentru a nu fi vã -
zuþi fraternizând cu un duºman
de clasã. Atunci s-a ucis în mulþi 
români floarea aleasã a cre din -
cioºiei faþã de un frate, faþã de
un prieten. Loialitatea pânã la
capãt ºi mai ales, când prietenul
sau cei dragi ai lui sunt în necaz
ºi au nevoie de ajutorul tãu, iatã
o trãsãturã de caracter pe care ar
trebui sã o recul tivãm, sã o rein -
troducem în structura alcãtuirii
noas tre lãuntrice.”
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În consecinþã, era necesarã refacerea naþiunii, a
societãþii româneºti, care sã fie, astfel, eliberatã de
comunism, de teroare ºi de cultul personalitãþii. Nu mai 
aºa, oamenii puteau sã îºi învingã frica de a fi ei
înºiºi ºi sã renunþe la mãºtile impuse de sistem.  „Ro -
mâ nia are nevoie de vizionari ºi de eroi... În felul
acesta, naþiunea românã va reînvia, va renaºte, se va
re face ºi va intra într-o epocã de luminã ºi de bogãþie 
spir i tualã...”

„Adevãrata libertate”

Mesajele de la Ra dio BBC au fost într-un mod 
admirabil completate de cele de la Ra dio Europa
Liberã, oferindu-ne ocazia sã înþelegem cã ne putem
elibera de fricã, un slujitor credincios al sistemului
totalitar.  „Adevãrata libertate este o libertate lãun -
tricã, o libertate a spiritului. Aceastã libertate este
condiþionatã de Adevãr. Spiritul nu poate fi liber
dacã este dominat de minciunã. Spiritul este eliberat
numai prin Adevãr. Deschide-þi spiritul faþã de Ade -
vãr. Lu mina Adevãrului va arunca din tine întu -
nericul minciunii ºi dintr-o datã, vei fi liber. Pri -

meºte lu mina Adevãrului, cãci primeºti libertatea ºi
din clipa când primeºti Adevãrul, încrede-te în el ºi
mergi înainte descãtuºat ºi liber.”

Apeluri patriotice

În mod deosebit, Iosif Þon a fãcut un apel spe -
cial pentru oprirea planului de demolare a sa telor.
De asemenea, el a dedicat o serie de pre zentãri
aniversare la trei sute de ani de la tipãrirea Bibliei în
limba românã. Pe mãsurã ce comu nis mul se apropia
de sfârºit, mai multe mesaje au fost adresate cu
privire la schimbãrile ce aveau loc în rãsãritul Eu -
ropei. Putem spune cã mesajele pe care Iosif Þon
le-a citit la postul de ra dio Europa Liberã, au avut ca
scop renaºterea spiritualã a neamului românesc.

La 20 de ani de la Revoluþie ºi de la ultimul
mesaj adresat de Iosif Þon la Ra dio Europa Liberã,
con sem nat în acest volum, ne putem pune, pe drept,
întrebarea dacã am reuºit sau nu sã ne eliberãm de
acel sistem totalitar, nemilos ºi aducãtor de rãu. Însã
indiferent de situaþie, aceste mesaje rãmân de actua -
litate.
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Concurs internaþional de poezie
pentru românii din întreaga lume

Revista de informaþie ºi culturã ro mâ no-canadiano-amer i canã Starpress a lan sat,
începând cu 1 februarie 2010, cea de-a doua editie a Concursului Internaþional de poezie
pentru românii din întreaga lume. Prima edi þie, care a avut loc din 2008,  s-a bucurat de
un real succes, reuºind sã descopere talente ascunse ºi sã reuneascã iubitorii de frumos de 
pretutindeni.

Concursul internaþional de poezie „STAR PRESS” 2010 pentru românii din în -
treaga lume este organizat de publicaþia internaþionalã on line star press www.valcea-
 turism.ro (e-mail: star_ligya@  yahoo.com), (Revista românilor de pretutindeni), în
parteneriat cu Ra dio România Internaþional, TVRM România, publicaþia „Can dela” –
Can ada  în cola borare cu: Agenþia de presã a românilor de pretu tindeni – Ro ma nian
Global News ºi redactia RGN Press (www.rgnpress.ro), Agenþia de presã Aºii ro mâni
(www.asiiromani.com), cu sprijinul a numeroºi scriitori români din di as pora. 

Concursul internaþional de poezie se desfã ºoarã în perioada 1 februarie 2010-1
iunie 2010. Poeziile pentru con curs vor fi trimise pânã la data de 31 mai 2010 pe
adresele: star_ligya@ya hoo.com; poetgfilip@ya hoo.ca; sun_andrada@ya hoo.com; 
free3ymher@ya hoo.ca 

Comitetul de selecþie va delibera pânã la 15 iunie 2010. La finele lunii iunie vor fi
anunþaþi câºtigãtorii, iar versurile premiate vor fi publicate.

La con curs se poate participa cu maxim 10 poezii (indiferent de tematicã).
Concurenþii vor prezenta alãturi de poezii, un C.V. ºi o fotografie.

Concursul Internaþional de Poezie pentru ro mânii de pretutindeni îºi propune
descoperirea ºi promovarea creatorilor de poezie autenticã în limba românã, tineri ºi
adulþi, începãtori ºi profesioniºti, al celui mai bun de but în volum, a celor mai buni poeþi
consacraþi, a celei mai bune antologii, ale celor mai bune versuri, care, dintr-un motiv sau altul, nu s-au
putut publica într-un volum.

Artefactele ºi Simbolistica de Pre miere, de inspiraþie istoricã din antichitatea greco-ro manã,
sunt oferite de «AGORA ROMAGNA LATINA» – Can ada, Societate pentru Istorie, Culturã ºi Lati -
nitate, prin grija domnului Dan iel Constantin Mano lescu, promotor ºi tribun al sus-numitei societãþi.

Premiile constau în sejururi pentru câte douã persoane, la finele lunii au gust ºi începutul lunii
septembrie, pe litoralul românesc ºi în renumite staþiuni montane.



Prima editurã
dedicatã promovãrii 
culturii române din
Spania
NIRAM ART
EDITORIAL

În 10 Martie 2010, a avut loc la Centrul
Cul tural al Armatei - Cazino Militar din
Ma drid, lan sarea volumului Pentagono

(Pen ta gon), de Héctor Martínez Sanz, o viziune spa -
niolã asupra marilor români Constantin Brancuºi,
Mircea Eliade, Eugen Ionesco, Emil M. Cioran ºi
Tristan Tzara, prima carte publicatã de Editura Ni -
ram Art. La eveniment au participat peste 300 de
persoane. Printre in vitaþii de onoare s-au numãrat
ambasadorul Ro mâniei la Ma drid, Excelenþa Sa
doam na Maria Li gor ºi fostul ministru spaniol al
Culturii, Cesar An to nio Molina.

  Editura Niram Art a fost înfiinþatã la sfârºitul 
anului trecut, la Ma drid, de artistul plas tic Ro meo
Niram, în cadrul unui proiect amplu, care are ca scop 
abordarea ºi integrarea culturii ºi artei româneºti în
Spania. „Am înfiinþat aceastã editurã, deoarece am
vrut sã promovez arta ºi cultura românã dintr-o nouã
perspectivã”, a declarat Ro meo Niram. Edi tura
Niram Art a iniþiat un plan ed i to rial, care cu prinde o
colecþie de vol ume despre personalitãþi româneºti,
semnate de autori spanioli. Pen ta gon  este prima
carte din aceastã colecþie.   

Iniþiativa artistului român s-a bucurat de mare 
succes în rândul personalitãþilor atât din domeniul
cul tural, cât ºi din cel pol i tic din Spania ºi din Ro -
mânia. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, mi nis -
trului Imigraþiei ºi Coo perãrii din cadrul Guvernului 
autonom al Comunitãþii Ma drid a declarat cã aceastã
manierã de atragere a publicului din Spania cãtre
cultura româneascã este unicã ºi orig i nalã. „Sunt
sigur cã Editura Niram Art îºi va îndeplini cu succes
obiectivul de a promova arta ºi cultura românã.
Spania este o þarã în care trãiesc foarte mulþi români.
Iniþiativa lui Ro meo Niram este mag ni ficã, deoarece 
ajutã nu numai la promovarea culturii române în
Spania, ci ºi la integrarea românilor care locuiesc
aici”, a declarat Javier Fernández - Lasquetty y
Blanc. „Din câte ºtiu, aceasta este singura editurã
din Spania, înfiinþatã de un strãin pentru promovarea 
culturii þãrii din care provine. Îl felicit pe Ro meo
Niram pentru strategia pe care a adoptat-o pentru a
îndeplini acest obiectiv ºi felicit ºi România pentru
cã are astfel de cetãþeni”, a declarat fostul ministru
spaniol al Culturii, Cesar An to nio Molina.

 „Arta ºi cultura românã au devenit tot mai
cunoscute în Spania, în ul tima perioadã. Din punctul 

meu de vedere, acest lucru se datoreazã în mare
mãsurã artistului român Ro meo Niram, a declarat
generalul  ºef al Gãrzii Re ales Tercios Spania, Ma -
nuel Fuentes Cabrera.

Pentagonul, 
omagiul adus de un
spaniol culturii române

Hec tor Mar ti nez Sanz
pre zintã o viziune ine ditã
despre operele ºi vieþile a
cinci mari perso nalitãþi ale
artei ºi culturii universale,
care s-au nãs cut în Ro mâ -
nia: Con stan tin Brân cuºi,
Mir cea Elia de, Eugen Io -
nesco, Emil M. Cio ran ºi
Tristan Tzara. Cartea este
ineditã, deoarece capitolele se leagã între ele, astfel
încât dacã cineva ar lua o foaie de hârtie ºi ar desena
un punct care sã simbolizeze fiecare dintre per -
sonalitãþile despre care se vorbeºte în carte ºi apoi
le-ar uni prin linii, în funcþie de ordinea ca pitolelor,
ar obþine imaginea unui pen ta gon.

Autorul cãrþii Pentagono, Héctor Martínez
Sanz a fost distins cu premiul AMICUS RO MA -
NIAE, pentru aportul con stant pe care l-a adus pro -
movãrii culturii ºi artei române în Spania. Prin acor -
darea acestui premiu, echipa ICR Ma drid a dorit sã
îºi exprime recunoºtinþa pentru modul în care a fost
susþinutã pe parcursul activitãþii sale la Ma drid. 

Trofeul AMICUS ROMANIAE a fost creat
de artistul plas tic român Bogdan Ater, care a rea -
lizat, anul trecut, o operã de artã pentru prinþii de
Asturias, Don Felipe ºi DoZa Letizia, moºtenitorii
coroanei re gale a Spaniei. Trofeul, sculptat în piatrã
ºi marmurã, are dimensiunea de 37 de centimetri ºi
are inscripþia AMICUS ROMANIAE. „Bogdan
Ater este un mare art ist. Ambasada României la Ma -
drid a urmãrit activitatea lui, atât cea ar tis ticã cât ºi
cea de promovare a culturii române în Spania. Este o 
bucurie sã avem pe teritoriul Spaniei astfel de cetã -
þeni care reprezintã România”, a declarat Excelenþa
Sa, ambasadorul Maria Ligor.

(Text ºi foto: Defeses Fine Arts)
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Evenimente la Montreal
Otilia-Sorina TUNARU

Corul Românesc «Muza» 
va participa la  
Festivalul MONDIAL CHORAL 

Corul românesc „LA MUSE” (MUZA) din
Mon treal a susþinut în 4 Aprilie 2010, la Biserica
Ortodoxã Înãlþarea Domnului, un re cital de colinde
pascale cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori de Paºti

 În urmãtoarea perioadã, corul „La Muse” va
participa la diferite evenimente, printre care Fes -
tivalul MONDIAL CHORAL LAVAL în iunie
2010.

 Festivalul ca na dian MONDIAL CHORAL
din localitatea Laval reprezintã un amplu ren dez-
 vous internaþional al muzicii corale, fiind cel mai
im por tant eveniment de acest gen de pe continentul
amer i can. Zeci de mii de coriºti, sute de mii de
spectatori, sute de spectacole, zece zile de glorie
muzicalã! Ediþia din acest an se va desfãºura în
perioada 17-27 iunie 2010. (www.youtube.com/
MA VAMontreal)

Corul La Muse-Muza a fost selecþionat pentru 
a participa la aceastã a patra ediþie, unde va in -
terpreta piese româneºti. Numele corului se inspirã
din titlul revistei de muzicã „Muza românã”, fondatã
în 1888 de cãtre compozitorul Iacob Mureºianu
(1857-1917). În aceastã revistã a apãrut, orchestrat
de Iacob Mureºianu în tempo de marº, Deºteaptã-te
Române!, Imnul de la 1848, scris de unchiul sãu
Andrei Mureºanu. Iacob Mureºianu, la vârsta de 6
ani (1863), i-a cântat la pian, la cererea acestuia,
grav bolnav la pat, inspiratul sãu Rãsunet, Imnul
nostru naþional de azi. Orchestrarea piesei a fãcut-o

peste ani. Deºteaptã-te Române! devine în mod
oficial imnul naþional al României din anul 1990.
Pentru o vreme, a fost de asemenea imnul naþional al 
Republicii Democratice Moldoveneºti (1917 -
1918) ºi al Republicii Moldova (1991 - 1994).

Aliona
Munteanu ºi
Teatrul de
Pãpuºi din
Mon treal

În 27 martie a avut loc 
Spectacolul in au gu ral
al teatrului de pãpuºi
Les ma rio nnettes, la
Cen trul so cioco mu ni -
tar 6767 Cô te  - des -
 Nei ges, în cadrul acti -
vitãþilor A so cia þiei

Cul turale Ro mâne din Mon treal. Compania de te -
atru va prezenta spec tacole în limba românã, fran -
cezã ºi englezã, pentru toþi copiii veseli, dar ºi pentru 
pãrinþii lor.

Aliona Munteanu apar þi ne tinerei ge n eraþii
de creatori care deþine ta lente ieºite din comun ce
aºteaptã sã fie va lorificate. Actriþã de teatru ºi cin -
ema, dansatoare ºi coregrafã, marionetistã, autoare
ºi in ter pretã de muzicã pop, animatoare de emisiuni
TV, fotomodel - iatã multiplele faþete ale talentului
sãu debordant. Stabilitã mai întâi la To ronto, Aliona
ºi-a gãsit un drum al afirmãrii la Montréal, unde îºi
continuã proiectele cu multã dãruire ºi abnegaþie.

Art istã polivalentã cu mult simþ al umorului,
Aliona s-a dedicat în mod con stant proiectelor
pentru copii. În România a muncit benevol ani de-a
rândul pentru a organiza ateliere de marionete în
orfelinatele Robin Hood ºi Muºchetarii din Bu cu -
reºti. La Montréal a animat numeroase ateliere de
dans, confecþionare de marionete ºi teatru pentru cei
mici. Face parte de asemeni din colectivul ar tis tic
care organizeazã spectacolul de anvergurã „Trãiascã 
vacanþa/ Vive les vacances”; anul acesta, cea de-a
treia ediþie va avea loc duminicã, 6 iunie la
Montréal.

Vã invitãm sã cunoaºteþi profilul muzical al
Alionei: www.myspace.com/alionamunteanu. 

Alte informaþii sunt disponibile pe blogul per -
sonal: http://alionamunteanu.blogspot.com/
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Conferinþa Turnãtorilor de Clopote 
Corina ªANDOR-MARTIN

În fiecare an, managerii marilor
turnãtorii de clopote se întâlnesc
pentru un schimb de experienþã
profesionalã ºi pentru dezbaterea
problemelor care apar în acest
domeniu, de la un an la altul,
pentru cunoaºterea reciprocã a
membrilor asociaþiei la ei acasã,
cunoaºterea culturii ºi a tradiþiilor
fiecãrei þãri, dar ºi a legislaþiilor în
vigoare în acest domeniu.
Municipiul Baia Mare a fost anul
trecut, pentru prima datã, gazdã
pentru cea de-a 31-a Conferinþã
anualã a Turnãtorilor de Clopote
din Europa ºi Rusia. Au participat
cele mai renumite turnãtorii de

clopote din Cehia, Anglia, Germania, Norvegia, Rusia, Aus tria, Spania, Elveþia, Olanda,
România. Preºedintele Asociaþiei Turnãtorilor de Clopote din Europa ºi Rusia se schimbã
în fiecare an ºi are ca responsabilitate organizarea Conferinþei anuale. În anul 2009,
preºedintele acestei Asociaþii a fost Radu Blotor – man ager SC B&L Con struct SRL,
Turnãtoria Blotor din Satulung, judeþul Maramureº, care, din 2005, a intrat în galeria
celor mai importanþi turnãtori de clopote din Europa. 
Despre ce s-a discutat la Conferinþã, despre secretul unui clopot bun ºi despre afacerea
cu clopote am stat de vorbã cu domnul Radu Blotor. Radu Blotor are 32 de ani, este
cãsãtorit, are doi copii ºi este pasionat, pe lângã clopote, de vânãtoare, drumeþii ºi off
road ºi este colecþionar de cuþite de vânãtoare. 

— De unde ideea ºi cum aþi pornit afacerea cu 
clopote?

— Eram pasionat de turnãtorie, iar dupã re -
venirea din armatã, dorind sã-mi deschid propria
afacere, am iniþiat, într-o cãmãruþã, o turnãtorie de
aluminiu. Vizitând alte turnãtorii,  pentru a mai afla
unele se crete ale meseriei, am vãzut cã unele dintre
ele turnau clopote. Nu cunoºteam nimic din teh -
nologia turnãrii clopotelor, dar o anumitã parte a
studiilor mele erau în domeniul muzicii, iar clo -
potele fiind instrumente muzicale reuºeam sã se -
sizez cã nu se încadrau în aceastã categorie. Din
acest motiv m-am hotãrât sã-mi deschid o turnãtorie
de clopote, cu gândul de a fi pe primul loc în þarã.

Pornind  de la aceastã dorinþã, am început sã
caut specialiºti în domeniu, dar din pãcate în þarã nu
am gasit nici sprijin ºi nici specialiºti. Am cãutat pe
internet ºi am aflat cã turnãtoria Pyatkov & Co din
Rusia e numãrul unu în lume. I-am contactat ºi dânºii 
au fost  bucuroºi sã ne ajute cu toate infor maþiile pentru 
a învãþa arta turnãrii clopotelor orto doxe.

— ªtiu cã faceþi parte din galeria celor mai
mari producãtori de clopote din Europa ºi Rusia. Cum 
a marcat acest con tact afacerea dumnea voastrã? 

— Dupã  momentul întâlnirii ºi a specializãrii
în Rusia, am revenit în þarã ºi am început sã turnãm
noile clopote dupã noua tehnologie învãþatã. Rãs -
punsul pieþei a fost unul foarte pozitiv. În anul 2005
am primit o invitaþie din partea Asociaþiei Tur nã -
torilor de Clopote din Europa ºi Rusia sã particip la
Congresul Anual organizat de aceastã Asociaþie.
Reprezentanþii acesteia au considerat turnãtoria
noastrã ca fiind cea mai performantã din România în
ceea ce priveºte producþia de clopote. Visul meu era
aproape împlinit.

— Unde ºi cum v-aþi perfecþionat, profesional 
vorbind ?

— La Congresul din 2005 am întâlnit cei mai
mari turnãtori de clopote din Europa ºi Rusia. Mi- am
dorit sã învãþ mai multe despre clopote, sisteme de
tragere ºi acordarea lor, aºa cã am participat la câteva
specializãri la firma Rincker din Sinn, Ger mania, cu
activitate în turnarea clopotelor din 1590 ºi de ase -
menea în Olanda la Asten, la turnãtoria Eisjbouts, cu 
tradiþie din anul 1820, fiind cea mai mare turnãtorie
de clopote din Europa. Am mai primit ajutor din
partea turnãtoriei John Tay lor din Anglia, turnãtorie
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care anul trecut  a fost vizitatã de Re gina Elisabeta a
Marii Britanii.

— Spuneþi-ne care este secretul unui clopot
bun ºi cum vã merg afacerile în aceºti ani de crizã ?

Secretul turnãrii unui clopot bun constã în
primul rând în proiectarea ºa blonului, turnarea de
calitate ºi acordarea dupã turnare. Clopotele noastre
„cheamã la bisericã” peste tot în þarã, începând de la
Palatul Prezidenþial Co troceni ºi con tinuând cu Ca -
tedrala Târ goviºtei, Mã nãstirea Putna, Mãnãstirea
Radu Vodã, Biserica Naºterii Maicii Dom nului din
Drumul Taberei Bucureºti, Mãnãstirea Curtea de
Argeº, Catedrala Topoloveni, Catedrala Gura Hu -
morului etc. Cei care doresc sã ne contacteze o pot
face la adresa clopoteblotor@ya hoo.com

În ceea ce priveºte soarta clo po telor în vreme
de crizã, aº  putea spune cã a scãzut frecvenþa turnã -
rilor pentru clo potele de peste o tonã. Dar dacã
produsul care îl scoþi pe piaþã este unul de calitate, se 
va vinde cu siguranþã, indiferent dacã este crizã
economicã sau nu. 

— Ce s-a discutat la Conferinþa anualã care a 
avut loc la Baia Mare?

— În cadrul Conferinþei anuale s-a discutat
despre realizãrile fiecãrei turnãtorii pe parcursul a -
nu lui trecut, problemele apãrute, noutãþi în do me -
niu, un studiu de piaþã ºi viitorul clopotelor pe plan
mondial.

Mihai Matei Nistor: „Încolo ºi încoace”
Vasile LESCHIAN

În data de 19 martie 2010, la Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare 
a avut loc lansarea cãrþii „Încolo ºi
încoace” de Mihai Matei Nistor, al doilea
volum al bãimãreanului stabilit în Anglia,
dupã „Viaþa în fugã” (2008). 

Cuvintele mele sunt primul impuls, dacã
doriþi, la o lecturã atentã ºi cu multã
subliniere aº spune ºi adnotare, un de -

fect al meu probabil, dar am socotit-o ca pe o carte a
mea, fãrã îngãduinþa autorului ºi cu adnotãrile de
rigoare, de pace. De o viaþã am vorbit ºi, uneori, am
ºi scris despre autori, despre cãrþi, despre autori pe
care nu i-am cunoscut per sonal. E vorba de o suitã
de scriitori marcaþi ºi marcanþi ai literaturii române.
Defecþiunea mea e aceea cã mã simt tot timpul das -
cãl. I-am cunoscut în schimb, prin lecturã, prin par -
curgerea operei. Nici pe Mihai Matei Nistor nu l-am
cunoscut pânã astãzi. Pot spune ºi argumenta însã
dupã lectura, parcurgerea acestei cãrþi, cât ºi a cãrþii
de de but cã este un scriitor. Un scriitor în plinã

cãutare de sine, în cãutarea unei identitãþi aparte. E
un român prin naºtere ºi eu ro pean sau uni ver sal prin
vocaþie. Probabil nu s-a gândit la acest fapt când a
pãºit dincolo. Hãlãduind încolo, în lumea largã
într-un dor de ducã al cãutãrii ºi cunoaºterii de sine,a 
deschis avid ochii spre lume, mirându-se, com pa -
rând ºi învãþând. Fiind în alt spaþiu geografic, cu alte
încãrcãturi spirituale, a ºtiut sã ob serve, sã mediteze, 
sã decanteze ºi sã se obiectiveze faþã de aceste lu -
cruri. Apoi ºi-a întors privirile încoace - ca sã fiu în
tonul titlului cãrþii - spre locurile natale ºi în clipele
de singurãtate a simþit nevoia destãinuirii. Rezul -
tatul, printre multe altele, cred ºi aceste proze, aceste 
douã cãrþi, cea de de but ºi cea Încoace ºi încolo.

Cred cã scrisul pentru domnul Nistor este o
evadare din banalul cotidian, uneori stresant, o eva -
dare dintr-un „eu” în lume, o eliberare cu o reîn -
toarcere obsedantã spre sine în raport cu lumea de
„încolo ºi încoace”. Pe fundalul experienþei pro prii,
dar ºi din lecturile livreºti, din cultura asimilatã
calitativ, aº spune, autorul însufleþeºte o lume în
miºcare, surprinde des tine umane, întâmplãri apa -
rent banale, comune. E un foarte bun observator,
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cum s-a mai spus aici, uneori cu o acuitate aº spune
de seismograf, pentru cã nimic nu-i scapã din pei -
sajul nat u ral sau, mai ales, uman din jur ºi apoi are
ºtiinþa analizei rapide, a de cantãrii lucide, iar re -
zultatul se tra duce în crâmpeie de viaþã ex em plarã.

Cartea aceasta ºi cea de de but pulseazã de
viaþã. Ca o inimã, bãtând hai sã spunem „încoace ºi
încolo” - sã fac abuz de trimiterea la titlu. E un ob -
servator neutru în aparenþã, dar în carte se transpune, 
e ºi erou, e în termeni estetici vorbind un autor om ni -
scient ºi omniprezent lãudabil pentru un scriitor al
timpului mod ern. De ce? E o carte scrisã mod ern,
dintr-o pornire interioarã atentã la ceea ce s-a scris
pânã acum, pentru cã din lecturã ºi acumularea cul -
turii am dedus acest lucru ºi are ambiþia ºi ºtiinþa de a 
nu repeta ce s-a scris ºi mai ales nu ce s-a scris, ci
cum s-a scris. Pentru cã, la urma urmei, nu conþinutul
lucrurilor, întâmplãrilor e acel ceva ce dã savoare
lecturii, ci felul cum scrii, forma. Am învãþat lucrul
acesta ºi teoretic tot de la Cluj. E vorba de cursurile
de „Vladisticã” dacã mã pot exprima aºa, ale dom -
nului Vlad. Deci, spun lãudabil, de ce? Mod ern,
pentru cã e printre puþinii de la noi care au optat, la
noi ºi dincolo, pentru proza scurtã mulatã pe o legã -
turã mai aproape de cititor, de sufletul lui decât
marile romane. Mulatã, dacã vreþi, pe cerinþele scrii -
torului de astãzi, mulatã pe nevoia aceasta de a fi în
pas ºi cu prandiumul academicum al lecturii în con -
textul fugii spre nu ºtiu unde al gen eraþiei de astãzi,
al omenirii în gen eral. Dar acest lucru este mulat ºi
pe nevoia noastrã, de a face multe lucruri în ziua de
azi, dar a nu renunþa la lecturã, pentru cei care sunt
interesaþi. În timp ce citeam cartea, stãteam ºi mã
întrebam, referitor la ideile anterioare, cine îl mai
citeºte astãzi pe Mihail Sadoveanu cu ºase, ºapte,
opt sute de pagini în Fraþii Jderi º.a.m.d. E greu,
doar cei care au nevoie de a face expozeu pe mar -

ginea asta. Sau cine mai citeºte romane apãrute în
România ºi ca sã nu fiu vag, romane care au apãrut ºi 
în Maramureº, scriitori sunt foarte mulþi, mai buni
sau mai puþin, istoria literarã îi va consemna sau îi va 
arunca ºtiþi dumneavoastrã unde, când scriu trilogii,
600 de pagini pline de greºeli ºi de exprimãri sã spun 
neliterare, ca sã nu spun mai mult.

Proza scurtã este mai uºor de citit deci accesi -
bilã în orice spaþiu geografic dar ºtim ºi ºtiu din
lecturi cã modelul acesta l-au introdus cu mult timp
în urmã americanii, l-au preluat europenii, se citeºte
în aero gãri, se citeºte în navetã º.a.m.d. din o aºtep -
tare, sã spunem, împlinitã ºi retrasã din tu multul
cotidian. Proza scurtã ca cea de faþã e un foarte bun
exerciþiu pentru ro man. S-a spus aici, ºi unii au
extrapolat puþin, dupã pãrerea mea, cã povestirile
din aceastã carte ar fi romane. Nu sunt adeptul cat a -
logãrii acestei scriituri ca ro man pentru cã definiþia,
ºi nu vreau sã fac teorie, romanului în accepþiunea
clasicã ºi mod ernã chiar e mult mai pretenþioasã.
Sunt niºte povestiri bine scrise, uneori cu nuanþe ºi
trimiteri la povestirea în ramã, povestire în povestire 
ºi dacã vreþi un ar gu ment, aº zice, intervenþiile pe
care le face autorul în povestirea întâmplãrilor de la
Paris, pe Champs-Élisées în revolta suburbiilor îm -
po triva frustrãrilor lor, tinerii de la a doua, a treia
gen eraþie, stabiliþi în Franþa ºi acolo ex act în toiul
lucrurilor, în dramatismul pe care îl surprinde extra -
ordinar face o pauzã ºi descrie cum l-a întâlnit pe un
prieten. Aici se vede vânã de scriitor, ºtiinþã, dacã
vreþi, de a orândui lucrurile, a crea suspans, a crea
ceea ce noi numim cârligul ºi pentru cititor în cel
mai prozaic caz dar pline de semnificaþii ºi profun -
zimi. Sunt crâmpeie de viaþã ex em plarã, mici biju -
terii, mai ales cele din volumul de de but mie mi-au
plãcut foarte mult prin concizia lor, prin stilul di rect, 
clar, pre cis, anticalofil, prin fineþea lucrurilor re date
care, culmea, se re gãsesc aici în aceeaºi mãsurã, dar
acum amplificate cu o aureolã în plus. Spuneam cã
sunt mici bijuterii, un mozaic de perle ºi pietre
semipreþioase prinse într-o ghirlandã ce o putem atârna 
de sãrbãtori la gâtul femeii frumoase, în cazul de faþã al 
literaturii de bunã facturã esteticã ºi de calitate.

Prozele din volumul Încolo ºi încoace sunt
mai deschise spre viitorul ro man cu o mai mare
nevoie simþitã de autor de respiraþie în redarea lu -
crurilor. Prozele, povestirile din ambele vol ume dar
din cel de faþã, în primul rând, pot fi con sid er ate
pânã la un punct note de cãlãtorie. Dar ar fi o prea
limitatã apreciere. De ce? Pentru cã, pentru autor,
cãlãtoria în spaþiul ex te rior e doar un pre text, dupã
pãrerea mea, e doar fundalul pe care îºi dezvãluie
eul, trãirile. Din colo de asta, suntem atraºi pe ne -
simþite într-o cãlã torie interioarã mult mai fasci -
nantã ºi mai inte re santã, incitantã. Într-un stil lim -
pede, cu o frazã bine structuratã, clarã, neobositoare, 
autorul te face sã descoperi odatã cu periplul eroilor
lui o lume di namicã, într-o per ma nentã miºcare,
„încoace ºi în colo” în care pulseazã viaþa cu lumini
ºi umbre, cu dureri ºi uitãri ºi cu multe, multe altele.

Ce ne mai atrage atenþia? E cãutarea unor

106 APRILIE 2010

E
M

U
L 

NÎ I
N

Â
M

O
R

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F



trasee noi, atât în spaþiul, sã spunem, nat u ral, dar mai 
ales în cel spir i tual. Cãutarea ineditului, oriunde
pãºeºte, a exoticului chiar, a cãrãrilor labirintice
precum aº spune în Fluturele, ul tima prozã. Apropo, 
s-au exprimat opþiuni. Mulþi, chiar ºi cei de faþã ºi eu
o voi face dincolo de Rãdaºca, numãrul 7, mie mi-a
plãcut enorm de mult Fluturele ca sens al gin gãºiei,
libertãþii individului de-a fi într-o altã lume. O
retragere, o libertate câºtigatã de autor ca atunci
când vrea sã facã o cãlãtorie din Anglia în Europa,
roteºte degetul ºi unde-l pune pe harta Europei acolo 
se va duce. Sigur, s-a nimerit sã fie Italia, Veneþia
etc. sunt trasee oricum alese. Totul, sau aproape
totul, dintr-o întâmplare ba nalã pentru autor, devine
prilej de meditaþie când se rioa sã, când ironicã, pânã
la o re voltã bine temperatã. Meditaþia se transpune
apoi în filosofare asupra vie þii cu amãnunte ºi cu
anumite concluzii nebãnuite, cu o puternicã tentã
per sonalã a raportului lui cu lumea de acolo, cu
lumea de aici, dar mai ales cu sinele.

Meditaþia, filosofarea sunt for mu late în fraze
gnomice uneori exemplare, izvorâte adesea din înþe -
lepciunea popularã. Exemplu - povestirea Doina din
volumul 1: „Sã-l vindece pe cel bun de rãu, pe cel
rãu de prea bine, sã-l ajute pe cel fãr’ de noroc ºi sã-l
liniºteascã pe cel cu prea mult”. O altã calitate a
prozelor: umorul, ironia finã, comicul bine dozat
pânã la ilaritate, prezente mai peste tot în pagi nile
cãrþii. Umorul nu-l pãrãseºte ºi pe eroi nu-i pãrãseºte 
chiar în situaþii disperate ca cea în care eroul se
trezeºte fãrã un ban, cu contul (s-a pomenit aici
cardul) blocat pe deasupra ºi „ºutit” de portofel de
cãtre „bruneþelul” român pripãºit în Italia, dar -
ironia sorþii - dincolo de impulsul iniþial de a-i da
undeva sã facã un pas înainte, îl iartã con form prin -
cipiului enunþat de tânãr cã el de la un conaþional nu
furã. Peste tot aproape eroul prin ci pal, un autor
reflexiv, am vãzut, sau în pielea altor personaje chiar 
întâlneºte, fãrã sã caute, români. Români ai zilelor
noastre, în cãutarea unui trai mai bun în Occident. E
cazul sã amintesc aici pe „mãturãtorul lumii” ºi pe
mulþi alþii.

Alte caracteristici ale scriitorului: dina mis -
mul pânã la dramatism dus, foarte multã ºtiinþã ºi
dozaj. Foarte bine surprins ºi redat în Pâine acrã

spre exemplu, în care a pomenit de evenimentele din 
Paris. Pagini de duioºie ºi melancolie am întâlnit ca
„În podul soacrei” în Slovenia; pagini de bea titu -
dine, de satisfacþie ºi mici crâmpeie de fericire cau -
zate de întâlniri neaºteptate cu prieteni de naþio -
nalitãþi di verse, udate din plin cu bere. O altã calitate 
a scriiturii: utilizarea, creionarea cu ºtiinþã mod ernã
a portretului. Nu un portret ex te rior al cuiva, ci un
portret in te rior deosebit de sugestiv, cu doza mare de 
umor, cu comparaþii inedite în text, fie cã e vorba de
portret, fie de alte situaþii. Iatã: „M-am aºezat pe
valiza mea numitã drãgãstos animalul care arãta ca
un boxer la sfârºitul carierei”, în Domnul Mihalcea
sau „Hotelul meu, o clãdire mod ernã ºi in sipidã,
aproape de centru, asemãnãtoare cu umorul lui Ar -
nold Schwarzenegger ºi cu ºarmul lui Traian Bã -
sescu” sau „comportamentul lui, cochetãria coco ºului
ajuns la vârsta la care este mai im por tant ca cineva sã-i
ad mire penele decât sã-i solicite sã facã ouã”.

Dacã veþi citi literaturã clasicã, chiar lite ra -
tura zilelor noastre, mã feresc sã-i spun mod ernã
pentru cã mulþi paºtiºeazã tipul de a scrie la trecut. A
scrie cum s-a scris e revolut prin definiþie ºi aº
spune: nu te mai bagã nimeni în seamã. Trebuie sã
caut noul. Aici am simþit la domnul Nistor ceea
ce-am simþit la lectura unei alte cãrþi pe care am
prezentat-o aici, la Biblioteca Judeþeanã ºi anume
„Regele cu pene”; ambii autori sunt cunoscãtori ai
limbii engleze, unul profesor de en glezã, despre care 
vorbeam an te rior, ºi unul un foar te bun mânuitor al
cuvintelor în limba englezã ºi deopotrivã în limba
românã, domnul Nistor. Ambii se pare cã au un se -
cret al lor, nu ºtiu de unde vine, poate ne lãmureºte
dânsul, izvodit poate din lec turile, scriitura ac tualã
în Europa ºi în lume, noi suntem mai puþin în con tact 
cu scriitura con tem poranã, cu autorii contemporani,
cu noile tendinþe în abordarea în stil a realitãþii,
comparaþii, metafore cu totul inedite. Acestea dau
ºarm lecturii ºi satisfacþie cititorului literar de astãzi
ºi de mâine.

Aº încheia spunând cã prozele din volumul
de-aici sunt atât de dense încât rãspund, se potrivesc
dictonului latin „Non multa sed multum.”

Felicitãri domnule Nistor, aºtept cu sufletul
deschis viitoarele dumneavoastrã cuvinte în cãrþi.
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Revista presei: 
mass-me dia despre români

decembrie 2009 – martie 2010

Selecþie realizatã de: 
Laviniu ARDELEAN ºi Simona DUMUÞA

Toþi maramureºenii, reprezentaþi în reºedinþa 
Voievodatului / Ilie Dobran

Graiul Maramureºului, 2 decembrie 2009,
www.graiul.ro

Mi-a fost dat sã retrãiesc un mo ment de aleasã
simþire, întâmpinându-i pe podul istoric Slatina – Sighet
pe delegaþii români din dreapta Tisei, invitaþi la Sighetu
Marmaþiei, la Ziua Naþionalã a României. Pe puntea frã -
þiei i-am îmbrãþiºat pe primarul Slatinei, ing. Gheorghe
Uhali, pe preºedintele Asociaþiei românilor din Trans -
karpatia „Ioan Mihalyi de Apºa”, dr. Vasile Iovdi, pe
prof. Mihai Tocar, preºedintele Asociaþiei  „Speranþa”,
dr. Mihai Lumei, pe fraþii Ioan ºi Gheorghe Bococi, pe
Dãnuþ Motârcã ºi, nu în ultimul rând, pe Vasile Ona Jotu,
care, în 1989, a arborat pentru prima datã Tricolorul
românesc pe clãdirea primãriei din Slatina (So lot vino-
 Ucraina). Vasile Ona Jotu, purtãtorul Tricolorului ro -
mânesc, acelaºi din 1990, dãruit de Gheorghe Mihai
Bârlea în 1990, steag cu care, în repetate rânduri a fost la
Alba Iulia. Cel mai interesant pelerinaj, cea mai inte -
resantã cãlãtorie la Alba Iulia, a fost în 2003, când 9
delegaþi din dreapta Tisei au  refãcut cu cãruþa drumul
strãbunilor lor, dupã 85 de ani. Atunci, Jotu ºi ai lui,
îmbrãcaþi în gube, cioareci, cuºme ºi opinci, au trecut
podul istoric pentru prima datã cu un vehicul, cãruþa trasã
de cai.

Delegaþia din Transcarpatia, la care s-au adãugat
ºi alte personalitãþi, a participat la ceremonialul religios
oficiat la Statuia Ostaºului Român, unde veteranul de
rãzboi Vasile Batin ºi primarul Eugenia Godja au vorbit
despre marea aniversare. Au fost depuse coroane de flori
la mon u ment ºi în cimitirele municipiului, unde îºi dorm
somnul de veci mari  artizani ai Unirii, oameni politici,
cãrturari, istorici ºi prelaþi  din toate timpurile.

Albumul „Biserici de lemn din Maramureº”,
inclus în expoziþia dedicata României,
deschisã începând de astãzi în capitala
Spaniei

Infomm, 4 decembrie 2009, www.infomm.ro

Lansare. Albumul „Biserici de lemn din Ma ra -
mureº”, editat de Editura Artec Impresiones din Segovia
(Spania), apãrut în acest an printr-o subvenþie a Insti -
tutului Cul tural Român, este prezentat începând din a -
ceastã searã în cadrul expoziþiei „Patrimoniul UNESCO
al României” din Ma drid (Spania). Albumul, al cãrui text

aparþine fostului ambasador al României la Vat i can ºi
fost consilier prezidenþial la Departamentul pentru Re -
laþia cu Autoritãþile Publice ºi Societatea Civilã, Teodor
Baconski, a fost inclus în expoziþia de la standul Ro -
mâniei, din cadrul Târgului INTEGRA 2009 (4-8 de -
cembrie).

Români, instructori de poliþiºti în Haiti /
Valeria Cupa

Adevãrul, 6 decembrie 2009, www.adevarul.es

Zeci de poliþiºti români sunt trimiºi, anual, în
misiuni de consiliere a poliþiilor lo cale din Afganistan,
Kosovo, Congo, Timor sau Haiti. Iuliana Boancã ºi Lu -
cian Grãjdeanu, doi dintre poliþiºtii care au fost delegaþi
în Haiti, au povestit pentru „Adevãrul“ experienþa ineditã
pe care au trãit-o în statul din Amer ica Cen tralã. Mi -
nisterul de Interne a premiat 37 de ofiþeri care ºi-au
încheiat cu succes misiunile din teatrele de op eraþii din
Af rica, Asia, Amer ica Cen tralã ºi Europa de Est. Printre
ei se numãrã ºi doi ofiþeri care au fost delegaþi în Haiti,
stat in su lar în Marea Caraibelor. Iuliana Boancã ºi Lucian 
Grãjdeanu au vorbit despre greutãþile pe care le-au întâm -
pinat, dar ºi despre reuºitele pe care le-au avut acolo,
departe de þarã ºi de familie.

Irina Panã, profesoarã de dans de la Milano /
Simona Topciu

Adevãrul, 6 decembrie 2009, www.adevarul.es

Românca a refuzat o ofertã de la Teatro della
Scala pentru a-ºi deschide propria ºcoalã de dans. Ea a
rãmas în Italia din dragoste pentru un ital ian cunoscut în
timpul unui turneu. Irina Panã (40 ani, originarã din
Bucureºti) este în Italia din decembrie 1991. A absolvit
Liceul de Artã „George Enescu”, din Bucureºti, profilul
coregrafie. ªi-a luat di ploma de profesor de balet la
ªcoala de la Scala. Fostã balerinã a Teatrului Oleg Da -
novski din Constanþa, este în prezent directorul ºcolii de
dans din Busto Garolfo (Milano). Irina se afla în 1991 în
turneu cu Teatrul Danovski ºi aºa l-a cunoscut pe fostul
soþ, un ital ian, astfel cã a hotãrât sã rãmânã în Italia. În
2002 ºi-a luat di ploma ca profesoarã de balet la ªcoala
Teatrului Scala ºi i s-a propus sã predea acolo. Pro -
punerea a coincis însã cu divorþul de primul soþ. Nu
numai cã a refuzat propunerea de la Scala, dar a încetat ºi
colaborarea cu vechea ºcoalã, unde lucra ca profesor de
când venise în Italia. „Mi se pãrea dificil sã-mi organizez
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eu viaþa, alãturi de fiica mea, cu atât mai puþin sã orga -
nizez viaþa altora”, spune Irina.

Un român, al doilea om în statul austriac /
Carmen Avram

Ziarul financiar, 12 decembrie 2009, www.zf.ro

Fermecãtor, talentat, ambiþios, controversat. E
por tretul unuia dintre cei mai faimoºi români din lume:
Ioan Holender, directorul Operei din Viena. Un om
destul de re al ist cât sã recunoascã faptul cã nu e destul de
bun ca bariton. Dar ºi suficient de puternic încât sã facã la 
Op era vienezã schimbãri pe care nu le-ar fi îndrãznit
niciun austriac. Numele lui Ioan Holender impune atât de
mult re spect, încât doar auzindu-l îþi vine sã-þi scoþi
pãlãria. Vi-l prezentãm pe omul-orchestrã. Sau, mai pre -
cis, pe omul care face muzicã la Viena de aproape douã
decenii. Unii spun ca e arogant. Alþii - cã are un ºarm
copleºitor. Unii ca e zgârcit, alþii - cã le-a dat vienezilor
mai mult decât ºi-ar fi putut imagina. Mulþi se tem de el.
ªi mai mulþi îl re spectã. Între el ºi austrieci e o relaþie
complicatã, care aratã cât de finã e limita dintre antipatie
ºi admiraþie. Dar el se recomandã simplu: Ioan Holender,
român din Timiºoara ºi, cu voia tuturor guvernelor din
Aus tria ultimelor douã decenii, di rec tor al Operei din
Viena. Sau, dupã standardele lo cale, al doilea om în stat.

O noua bisericã ortodoxã românã în Italia

Ro ma nian Global News, 4 ianuarie 2010,
www.rgnpress.ro

Localitatea ital ianã Modica, este începând cu 25
decembrie, locul în care credincioºii români se pot ruga ºi 
într-o nouã bisericã ortodoxã românã, transmite Ro ma -
nian Global News, care citeazã Romen in Italia. Potrivit
ScicliNews, aceasta este cea de-a patra parohie ortodoxã
românã din Sicilia. Biserica îl va avea ca pas tor pe
pãrintele Nicolae, hirotonit re cent în biserica San Giorgio 
dei Genovesi, din Palermo, de cãtre PS Siluan ªpan,
ierarhul Episcopiei Ortodoxe Române în Italia. Pãrintele
paroh Nicolae va avea sub oblãduire ºi credincioºi din
Noto ºi Ragusa. Sediul temporar al bisericii va fi parohia
Sf. Augustin, pusã la dispoziþie de don Michele Fidone.

Teodor Ardelean vrea sã înfiinþeze alte douã
biblioteci în Di as pora / Grigore Ciascai

Informaþia zilei, 4 ianuarie 2010,
www.informatia-zilei.ro

Iniþiativa Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” de a
dona mii de vol ume de carte româneascã în comunitãþile
care s-au închegat în diferite colþuri ale Europei, a fost
preluatã ºi de alte instituþii culturale din þarã. Cererea este
foarte mare, parohiile româneºti din Di as pora sunt cele
mai interesate de înfiinþarea unor cen tre culturale unde
cei plecaþi de acasã sã poatã împrumuta ºi citi cãrþi în
limba na talã. Dr. Teodor Ardelean, directorul bibliotecii
jude þene, a declarat cã anul acesta are în vedere
înfiinþarea unei biblioteci în Glas gow (Scoþia) ºi a alteia
în Italia, într-un orãºel în care trãieºte o mare comunitate
de ro mâni, în spe cial de maramureºeni. Pentru aceste
douã proiecte, directorul Ardelean susþine ca ar avea
nevoie de 100.000 lei, pe care îi va solicita Consiliului

Judeþean. De asemenea, nu va neglija nici popularizarea
acþiunilor de donaþii de carte de cãtre populaþie, o bunã
parte dintre acestea vor ajunge in bibliotecile româneºti
din strãi nãtate.

Arhitectul român Dan Hanganu a primit
Ordinul Canadei  

Ro ma nian Global News, 6 ianuarie 2010,
www.rgnpress.ro 

Guvernatoarea Gen eralã a Canadei, Michaëlle
Jean, a acordat Ordinul Canadei pe anul 2009, unui
numãr de 57 de personalitãþi canadiene printre care si
arhitectului montrealez de origine românã Dan Hanganu,
transmite Ambasada României de la Ot tawa preluatã de
Ro ma nian Global News. Între personalitãþile recom pen -
sate, se aflã ºi arhitectul ca na dian de origine românã Dan
S. Hanganu, profesor universitar de arhitecturã la Uni -
versitatea McGill (din 1976) ºi la Université de Mon treal
(din 1992). Domnul profesor Dan Hanganu este membru
al Ordinului Naþional al provinciei Que bec, Doc tor Ho -
noris Causa în arhitecturã al Universitãþii Laval ºi Doc tor
Honoris Causa în arhitecturã al Universitãþii Bucureºti
iar, în aprilie 2008,  i-a fost conferitã medalia de aur a
Institutului Re gal de Arhitecturã din Can ada, atât pentru
activitatea sa per sonalã, cât ºi pentru cea ac a demicã.

Bãdia din Las Ve gas / Alex Dima

Ziarul financiar, 8 ianuarie 2010, www.zf.ro

În România era art ist, bine plãtit, bine plasat pe
scara so cialã ºi fericit, cu o familie frumoasã. Nu a mai
suportat însã comunismul, ºi a fu git. A traversat Dunãrea
într-o iarnã grea, a fost împuºcat, dar a scãpat ºi a ajuns în
Amer ica. Dupã 25 de ani, încã mai este considerat trã -
dãtor de þarã ºi nu are cetãþenie românã. A rãmas însã un
român cu suflet de þãran, cântã la fluier în deºertul Cali -
forniei ºi trage cu pistolul în orice miºcã. Aceasta este
povestea celui poreclit, în Las Ve gas, Bãdia. Pe cealaltã
faþã a pãmântului, aºa cum îi place sã spunã, într-un
oraºel de lângã Los An geles, un român cântã prietenilor
de jale. Se numeºte Ion Petrinca, slobod la gurã ºi cu
suflet de þãran. Toatã lumea îi spune Bãdia. Povestea lui
Ion Petrinca pare desprinsã dintr-un film amer i can, doar
cã acþiunea se întamplã, în mare parte, în România
condusã de Nicolae Ceauºescu. La începutul anilor 80,
Ion Petrinca era dansator de primã mânã în România.

Basarabeni de pretutindeni cer introducerea
limbii române în Constituþie

Ro ma nian Global News, 10 ianuarie 2010,
www.rgnpress.ro 

Cei peste 900 de semnatari ai petiþiei „Un clic
pentru Limba Românã în Constituþia RM” aºteaptã
mãsuri leg is la tive ºi prac tice con crete de la factorii de
decizie din Basarabia: preºedinte, prim-ministru, Ac a de -
mia de ªtiinþe ºi Comisia pentru reforma constituþionalã,
dupã ce vineri, 8 ianuarie, au fost expediate condu cãto -
rilor þãrii scrisorile cu lista semnatarilor petiþiei ºi cu
doleanþele acestora, transmite Ro ma nian Global News,
care citeazã Rombel. 
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Orfan român, cu hand i cap, 
bursier la Ox ford 
/ Silvana Pãtrãºcanu

Evenimentul zilei, 10 ianuarie 2010, www.evz.ro

Un orfan român în vârstã de 18 ani, nãscut fãrã
antebraþe, adoptat în 1992 de o familie britanicã dupã ce
ambii lui pãrinþi au decedat, a primit o bursã din partea
Universitãþii Ox ford, unde va putea sã studieze douã
dintre materiile sale fa vor ite - filosofia ºi teologia, infor -
meazã dailymail.co.uk. Soþii Doreen ºi Ken Munn, din
localitatea Whit ting ton, comitatul Worces ter, l-au adop -
tat pe Cornel Hrisca-Munn, în prezent în vârstã de 18 ani,
în anul 1992. Nãscut fãrã antebraþe, Cornel a primit o
bursã din partea Kebel Col lege din Ox ford, unde va
studia, din toamnã, filosofia ºi teologia, materiile lui fa -
vor ite. 

Pasionat de muzicã, Cornel a reuºit sã depãºeascã
multe piedici ºi s-a situat pe locul al doilea la un con curs
naþional pentru toboºari, organizat în Marea Britanie în
2007. El a primit premiul Pride of Brit ain, în 2004, pentru 
acþiunile sale caritabile ºi a înfiinþat fundaþia The Cornel
Trust, în 2005, cu scopul de a-i ajuta ºi pe alþi copii din
România nãscuþi cu astfel de handicapuri fizice.

Un român, „stãpânul" inelelor care
prelungesc viaþa / Ana Zidãrescu

Evenimentul zilei, 10 ianuarie 2010, www.evz.ro

Chirurgul Octavian Bud oferã pacienþilor din
Germ ania o ºansã la o viaþã sãnãtoasã. Specializat în
chirurgie met a bolicã, este adeptul intervenþiilor chi rur -
gicale cât mai puþin invazive ºi a perfecþionat, în acest
sens, propriile tehnici. Procedurile prin care, printre alte -
le, implanteazã inele gastrice, pacienþilor obezi lipsiþi de
alte al ter na tive pentru a avea o viaþã mai sãnãtoasã, sunt
într-o continuã perfecþionare, iar experimentele sale reu -
ºite l-au adus în atenþie presei ger mane. ªef al depar -
tamentului de chirurgie la Centrul de tratament al obe -
zitãþii din Regensburg, un oraº în landul Ba varia, din
sud-estul Germaniei, doctorul Octavian Bud con siderã
intervenþiile laparoscopice viitorul în medicina chi rur gi -
calã ab dom i nalã.

Deputatul Buciuta vrea Consulat românesc la
Ujgorod / Grigore Ciascai

Informaþia-zilei, 10 ianuarie 2010,
www.informaþia-zilei.ro

Deputatul maramureºean ªtefan Buciuta,
reprezentantul ucrainenilor, a declarat cã în discuþiile pe
marginea Bugetului de Stat pe 2010 din Comisia pentru
pol i ticã externã, a fost abordatã problema deschiderii
unui birou con sular românesc la Ujgorod, în Ucraina.
Teodor Baconschi, ministrul de externe, a confirmat
faptul cã ex istã intenþia aceasta din partea României, dar
Ucraina este cea care de cide. Înfiinþarea acestui birou
este cerutã atât de cei peste 30.000 de români care trãiesc
în aceastã zonã din Ucraina (care trebuie sã facã sute de
kilometri pânã la Consulatul din Cernãuþi), dar ºi de
etnicii ucraineni din România care au neamuri dincolo de
Tisa. Dacã Ucraina îºi va da acceptul, ex istã toate ºansele
ca proiectul deputatului Buciuta sã se materializeze în
scurt timp.

Lansare de carte. „Literatura românilor din
Ungaria (1950 – 2008)”, tribut adus diasporei
/ Simina Simion

Infomm, 13 ianuarie 2010, www.infomm.ro

So licitând ajutor, românii autohtoni din Ungaria
luptã sã îºi recupereze propriul lor trecut, reven di cân -
du-ºi apartenenþa ºi identitatea româneascã. Conservarea
identitãþii este problema cu care se confruntã românii din
comunitãþile din Ungaria. Dedicatã creaþiei semenilor
noºtri din Ungaria, cartea „Literatura românilor din Un -
garia (1950 – 2008)”, a scriitorului ºi profesorului Cornel 
Munteanu, vine ca un punct de susþinere pentru con -
servarea literaturii româneºti din Ungaria, dar ºi ca un
mod de informare pentru cei dintre graniþele þãrii. Având
o experienþã de viaþã de zece ani în þara vecinã, situaþia
românilor din comunitãþile româneºti din Ungaria a re -
prezentat pentru Cornel Munteanu un punct de interes.
Acest fapt a dus ºi la scoaterea pe piaþa literarã a celor
douã cãrþi, rezultatul unei munci masive de documentare.
„Cu ciclul acesta cred cã mi-am fãcut datoria faþã de
românii noºtri din Ungaria. I-am adus acasã ºi sper cã
acest lucru va fi un semnal pentru Guvernul român,
pentru a-i sprijini mai puternic în toate acþiunile lor de
pãstrare a identitãþii”, a declarat autorul Cornel Mun -
teanu.

Cãrþi în limba românã la Biblioteca din
localitatea ital ianã Buggiano

Ro ma nian Global News, 19 ianuarie 2010,
www.rgnpress.ro 

Biblioteca din localitatea ital ianã Buggiano ºi-a
lãrgit aria de servicii, inaugurând o secþie în limba ma -
ternã, care propune texte (în mod spe cial literare) în
limbile englezã, francezã, ger manã, spaniolã ºi în limbile
celor mai reprezentative comunitãþi etnice din Italia, lim -
bile albanezã, românã, arabã, rusã ºi bul garã, transmite
Ro ma nian Global News, care citeazã Romen in Italia.
Aceastã secþie a fost pusã în practicã pentru a satisface
exigenþele celor care doresc sã se apropie de ediþiile
originale ale celor mai importante opere ºi pentru a le
oferi imigranþilor din Buggiano ocazia de a lua con tact cu 
propria lor culturã de origine. Secþia s-a deschis sâmbãtã,
16 ianuarie, cu un laborator de lecturã intitulat:
„Povestiri, legende din toatã lumea: întâlniri cu lectura
albanezã, românã ºi rusã pentru copii de la 6 la 13 ani”. 

Biblioteca pub licã lo calã din Syd ney îi
aºteaptã pe românii din New South Wales

Ro ma nian Global News, 19 ianuarie 2010,
www.rgnpress.ro 

Biblioteca pub licã New South Wales din Syd ney
îi aºteaptã pe românii care locuiesc în acest stat aus tra lian
sã beneficieze de serviciile gratuite pe care le oferã,
transmite Ro ma nian Global News, care citeazã Con su -
latul Gen eral al României la Syd ney. Publicul care va
trece pragul acestei biblioteci va gãsi cãrþi cu diferite
subiecte: artã, sport, ºtiinþã ºi multe altele, literaturã be -
letristicã, precum: romane ºi povestiri cu aventuri, re -
viste, ziare, DVD-uri ºi CD-uri, cãrþi pentru copii, cãrþi ºi
alte resurse de învãþare a limbii engleze, acces la internet,
cãrþi pentru adulþi ºi copii în alte lim bi strãine, spaþii unde
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se poate studia sau de relaxare. Biblioteca de Stat Pub licã
din NSW oferã cãrþi scrise în peste 40 de lim bi strãine ce
pot fi împrumutate prin serviciile bibliotecilor publice lo -
cale. În caz cã biblioteca lo calã nu are cãrþi scrise în limba 
doritã, cititorul poate cere bibliotecarului sã le solicite de
la Biblioteca de Stat Pub licã. Acesta e un serviciu gratuit.
La biblioteca lo calã se pot gãsi: persoane care pot ajuta
publicul, chiar dacã nu vorbesc limba lui, o varietate de
servicii ºi activitãþi potrivite tuturor vârstelor. 

O româncã îndulceºte Hol ly wood-ul

Evenimentul zilei, 27 ianuarie 2010, www.evz.ro

Trufe, caramele ºi zeci de alte produse de cofetãrie 
sunt pregãtite, zilnic, de Theodora Niþã, cea care con duce
mica afacere de succes de la Hol ly wood, Chocolada Bak -
ery & Cafe. În urmã cu cinci ani, când românca a preluat
afacerea, magazinul nu oferea clienþilor iubitori de dul -
ciuri decât o gamã micã de produse. Theodora „Dora"
Niþã ºi-a propus o schimbare pentru cafeneaua deschisã,
iniþial, în 1993. Astfel, afacerea a evoluat, iar ideea ro -
mâncei a fost una de succes. În cafenea se poate servi
micul dejun, prânzul ºi cina, iar în fiecare searã se ascultã
muzicã live, uneori ºi româneascã. Atenþia pentru arta lo -
calã se vede ºi din decoraþiunile pe care aceasta le-a ales,
pereþii fiind acoperiþi cu tablouri semnate de diferiþi
artiºti din zonã.

Basarabenii vor trece si ei de la „î” la „â” ºi
de la „sînt” la „sunt”  

Ro ma nian Global News, 2 februarie 2010,
www.rgnpress.ro 

Zilele acestea, în cadrul unei conferinþe de presã,
Institutul de Filologie al Academiei de ªtiinþe a Moldovei 
a fãcut pub lic proiectul de decizie al Consiliului Suprem
pentru ªtiinþã ºi Dezvoltare Tehnologicã (CSªDT) al
AªM cu privire la aplicarea în Republica Moldova a
normelor ortografice ale limbii române, inclusiv scrierea
lui „î„ din „a“ ºi forma „sunt" în grafia limbii române,
transmite Timpul.md preluat de Ro ma nian Global News.
Autorii proiectului pornesc de la recunoaºterea identitãþii 
limbii de stat din R. Moldova cu limba românã. În acest
sens, ei recomandã aplicarea în RM a Prevederilor Hotã -
rârii Adunãrii Gen er ale a Academiei Române din 17
februarie 1993 privind revenirea la „â„ ºi „sunt“, în con -
for mitate cu Regulile „Sextil Puºcariu" pentru scrierea
literelor „â„ ºi „î“ în grafia limbii române, publicate în
„Monitorul Oficial" (România) nr. 59 din 22 martie 1993.

Un nou site dedicat promovãrii României,
lansat de un grup de români din Marea
Britanie 

Ro ma nian Global News, 9 februarie 2010,
www.rgnpress.ro 

Un grup de români din Marea Britanie a lansat
luni, 8 februarie, portalul www.vis it ing-ro ma nia.com,
por tal menit sã promoveze România ºi evenimentele cu
adevãrat importante care au loc aici, transmite Ro ma nian
Global News, care citeazã Schimb de Cãrþi. Echipa din
spatele acestui site lucreazã de zor la indexul de
festivaluri ºi ar avea nevoie de ajutorul românilor care pot 
fi utili la acest subiect. Pentru a vedea despre ce e vorba

se poate accesa http://www.vis it ing-ro ma nia.com/arts-
 cul ture-tra di tion/fes ti vals.html. Sunt binevenite orice
comentarii, propuneri ºi festivaluri care ar merita in cluse. 
Cei care vor sã contribuie la www.vis it ing-ro ma nia.com,
pot sã lase un mesaj la adresa de e-mail di ana@vis it -
ing-ro ma nia.com. 

Vizita PS Petru Gherghel la comunitatea
românilor catolici din Budapesta

Catholica, 9 februarie 2010, www.catholica.ro 

În zilele de 6 ºi 7 februarie 2010, comunitatea
românilor catolici care lucreazã în Ungaria l-a avut în
mijlocul ei pe Preasfinþitul Petru Gherghel, Episcop de
Iaºi, însoþit de pr. Mihai Budãu ºi de pr. Flo rin Spãtariu,
aflãm de pe Ercis.ro. Episcopul de Iaºi a rãspuns invi -
taþiei Cardinalului de Budapesta, Excelenþa sa primat al
Ungariei Pe ter Erdo. Programul vizitei a început sâmbãtã
seara, la reºedinþa Cardinalului, unde la cinã au fost
prezenþi ºi cei doi preoþi care studiazã ºi lucreazã în
pastoraþie, ajutând douã parohii din Budapesta ºi se ocu -
pã de credincioºii români care lucreazã în Budapesta ºi
împrejurimi. A doua zi, la ora 10, s-a concelebrat o Sfântã
Liturghie în biserica Sfânta Ana, care a fost ºi punctul
culminant al acestei vizite. La aceastã Liturghie, pe lângã
Car di nal, Episcop ºi preoþii însoþitori, au fost invitaþi ºi
preoþii nãscuþi în Moldova ºi încardinaþi în Dieceza de
Budapesta. Au mai participat Irina Comaroschi, amba -
sadoarea României la Budapesta, Al bert Robu, ataºatul
de presã pe lângã Ambasada României, Nagy Gabor
Tamas, primarul sectorului 1, ºi un numãr mare de cre -
dincioºi români ºi maghiari. La începutul Liturghiei, Car -
dinalul a scos în evidenþã cât de im por tant este schimbul
de valori culturale între naþiunile catolice, mai ales între
þãrile vecine. A mulþumit Episcopului pentru cei doi
preo þi care temporar ajutã în Dieceza de Ester gom-
 Budapesta. Pr. Andrei Varga a transmis un cuvânt de bun
venit tuturor celor prezenþi la Sfânta Liturghie.
Preasfinþitul Petru, în timpul predicii, a scos în evidenþã
situaþia emigrantului: duce cu el o valoare (tradiþie ºi
culturã) ºi, lucrând, primeºte ceea ce este necesar pentru
viaþa de toate zilele. 

Românul care „se bate" cu ruºii în Germania 

Evenimentul zilei, 13 februarie 2010, www.evz.ro

În data de 21 martie 2010, minoritarii din
Nürnberg (Ausländer, Aussiedler ºi Eingebürgerte) îºi
vor putea alege reprezentanþii în Primãrie. Românii, saºii
ºi ºvabii au un candidat unic, pe Berthold Staicu. În ideea
de a veni în sprijinul acestor comunitãþi, primãria a luat
decizia de a avea, pentru prima oarã, un astfel de re -
prezentant. Scopul acestei funcþii este de a realiza un di a -
log mai bun între autoritãþi ºi strãinii care au ales sã
locuiascã în aceastã regiune din Germania, în sprijinul
unei integrãri mai rapide în societate. La acest scrutin
candideazã, pe cele ºase locuri disponibile, 16 persoane,
majoritatea ruºi, printre care ºi românul. Nãscut în iulie
1972, în Vurpãr, judeþul Sibiu, Berthold Staicu este sin -
gurul candidat din partea comunitãþii de români. În
Nürnberg sunt, oficial, peste 30.000 de vorbitori de limba 
românã. Crescut într-o familie de saºi din Transilvania,
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Staicu a studiat în România ºi Germania. La începutul
anilor ’90, a decis sã se stabileascã în Germania. Chiar
dacã trãieºte în Nürnberg de aproape 20 de ani, Staicu a
pãstrat un strâns con tact cu România, sprijinind prin di -
verse iniþiative cultura româneascã în strãinãtate.

În ajunul cãderii sale, Voronin plãnuia
combaterea românismului / 
Rãzvan Ciubotaru

Cotidianul, 24 februarie 2010, www.cotidianul.ro 

Un doc u ment desecretizat re cent aratã cum co -
muniºtii de la Chiºinãu pregãteau combaterea „ideologiei 
antistatale a românismului” chiar în ajunul debarcãrii
preºedintelui Voronin.Vic tor Stepaniuc, promotor al te -
zei moldovenismului, propunea momirea mai multor in -
te lectuali pentru susþinerea acestei cauze. Acum
Ste paniuc este deputat al Partidului Moldova Unitã, un
refugiu al dezertorilor din Partidul Comuniºtilor „În sco -
pul combaterii ideologiei antistatale a românismului care
a pãtruns în ultimii 20 de ani în culturã, ºtiinþã, în -
vãþãmânt este deosebit de im por tant sã consolidãm for -
þele intelectuale prostatale, care pot duce lupta ideo logicã
cult, com pe tent ºi combativ”, se aratã într-o scrisoare
adresatã de Stepaniuc preºedintelui Voronin pe 28 aprilie 
2009, dupã violenþele postelectorale de la începutul ace -
leiaºi luni. Stepaniuc se aratã nemulþumit cã doar 65-70% 
din profesorii de istorie din Republica Moldova folosesc
noile manuale elab o rate de guvernul comunist ºi cã “o
prob lemã arhicomplicatã este predarea istoriei în insti -
tuþiile superioare de învãþãmânt”. Stepaniuc îi scrie lui
Voronin cã 70% din profesorii facultãþilor de istorie sunt
adepþi ai istoriei românilor ºi cã doar 3-4 istorici au
susþinut teza moldovenismului „în anul aniversãrii a 650
de ani ai statului moldovenesc”. „Dacã unii dintre ei s-au
supãrat cã n-au fost promovaþi în funcþii, este strin gent
necesar sã-i consolidãm ºi sã-i mobilizãm la lucru. Pro -
pun sã pregãtim un fo rum cu istorici ºi specialiºti în limba 
ºi literatura moldoveneascã, a depþi ai statalitãþii mol -
doveneºti pentru a aborda problemele combaterii rom -
ânismului în societatea moldoveneascã”, îi sugereazã
Ste paniuc lui Voronin.

Romaniabread: Brutãria româneascã de
lângã Van cou ver / Mihaela Matachita

Jurnalul Naþional, 25 februarie 2010,
www.jurnalul.ro

Lângã Van cou ver, la vreo 15 min ute de Ae ro -
portul Rich mond din Co lum bia Britanicã, se aflã Ste -
veston Vil lage, o aºezare de pescari, în care cãlãtorul
înfometat nu se aºteaptã sã gãseascã ceva deosebit în
afarã de peºte. Totuºi, în locul eternelor gogoºi ori ham -
burgeri, o firmã la intrarea unui magazin anunþã: Pâine de 
þarã româneascã. În vitrinã, se lãfãie niºte pâini mari ºi
lungi. Despre brutãria lui Nick Constantin a relatat mier -
curi cotidianul amer i can USA To day. Locul nu aratã ca
magazinele obiºnuite de peste ocean, aici nu sunt covrigi
„ba gel“, pateuri, gogoºi americane (do nut/dough nut) ori
fursecuri ºi nici unt, gem sau cafea. Doar pâine. În
prãvãlia sa, care are o faþadã mare din lemn natur, Nick
face de toate: este proprietar, brutar, per sonal de servire ºi 
vânzãtor. Dar mai mult ca toate, el e stãpânul marelui

cuptor pe lemne aflat în partea din spate a prãvãliei. Aici
coace niºte pâini mari de un ki lo gram, de culoare auriu
închis ºi care amintesc de vremuri apuse. Preþul: 10 dolari 
canadieni bucata. Singura concesie pe care Nick a fãcut-o 
gusturilor moderne este mini-pâinea de un sfert de ki lo -
gram, pe care o vinde la preþul de 5 dolari canadieni.
Brutarul recunoaºte cã ar putea adãuga mai multã di -
versitate, sã aducã poate niºte mese ºi un aparat de cafea.
Probabil sã facã ºi pizza, cã doar a avut pizzerie, în
cuptorul sãu de cãrãmidã. Dar lui îi place sã facã pâine,
pâine pe vatrã. „Lumea spune fie cã am o adevãratã
pasiune pentru a face asta, fie cã sunt puþin cam nebun",
i-a spus Nick reporterului de la USA To day.

Românii din Bul garia i-au cerut lui Emil Boc
învãþãmânt ºi mass-me dia în limba românã  

Ro ma nian Global News, 28 februarie 2010,
www.rgnpress.ro

Primul-ministru Emil Boc a avut, la So fia, o în -
tâlnire la cel mai înalt nivel cu românii din Bul garia.
Evenimentul a fost gãzduit de Ambasada României la So -
fia ºi au participat peste 100 de reprezentanþi ai co -
munitãþii româneºti din So fia, Vidin, Ruse ºi Silistra,
transmite Ro ma nian Global News. Din delegaþia condusã
de ºeful Guvernului au mai fãcut parte: Adrian Videanu,
Ministrul Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri, 
Teodor Baconschi, Ministrul Afacerilor Externe, Elena
Udrea, Ministrul Dezvoltãrii ºi Turismului, Radu Ber -
ceanu, Ministrul Transporturilor ºi Eugen Tomac, Se -
cretar de stat pentru românii de pretutindeni.
Re prezentanþii comunitãþii româneºti i-au prezentat Pri -
mului-ministru problemele cu care se confruntã românii
din statul vecin, primând lipsa instituþiilor de învãþãmânt,
în condiþiile în care ex istã localitãþi în care populaþia
vorbitoare de limba românã locuieºte com pact. De ase -
menea, Ivo Gheorghev, preºedintele Uniunii Etnicilor
Români din Bul garia a solicitat sprijin pentru func þio -
narea Centrului Cul tural Român de la Vidin, precum ºi
crearea unor programe speciale me dia atât scrise, cât ºi
au dio-vizuale pentru românii din zona unde românii,
numiþi de autoritãþi vlahi, sunt autohtoni.

Universitatea din Zürich anunþã lansarea
„LIMBRO" (LIMBã ROmânã), 

Platforma on line pentru limba românã

Casa românilor din Elveþia, 1 martie 2010,
www.casa-romanilor.ch

Este vorba de o plat formã de comunicare pentru
studenþii ºi cercetãtorii interesaþi de limba românã, care
îºi propune sã ofere informaþii despre proiectele de cer -
cetare actuale, o privire gen eralã asupra evenimentelor
organizate de UZH (Universitatea din Zürich) care au o
legãturã cu limba românã, sã ofere resurse utile celor
interesaþi sã înveþe limba, informaþii gen er ale despre Ro -

mânia  i me dia româneascã. Realizatoarea LIMBRO este
fosta preºedintã a Asociaþiei Studenþilor din Zürich, ºefa
proiectului de E-Learn ing Rumänisch al Seminarului de
lim bi romanice al Universitãþii din Zürich, profesoara
Meda Gabriela Gautschi. LIMBRO poate fi accesatã la
adresa www.limbro.uzh.ch. Informaþii suplimentare se
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pot afla la numãrul de telefon +41 (0)44 634 36 11 sau
prin e-mail.

Mãrþiºorul românesc, în Italia / Andi Radiu

Evenimentul zilei, 1 martie 2010, www.evz.ro 

În principala piaþã a oraºului Ancona, din Italia,
mãrtiºorul i-a reunit pe românii stabiliþi în aceastã re -
giune. S-au împãrþit sute de mãrþiºoare, ºnururi alb-roºii
ºi flori, s-a ascultat muzicã pop u larã românescã, iar or -
ganizatorii au declarat cã imaginea comunitãþii a avut
numai de câºtigat. Sub patronajul Consulatului Onorific
Român din Ancona, un grup de români rezidenþi în re -
giunea Marche, a organizat ieri „sãrbãtoarea mãrþi ºo -
rului”. Locul în care s-a desfãºurat evenimentul a fost în
intersecþia  prin ci palã a oraºului Ancona, pi azza Cavour.
Îmbrãcaþi în cos tume populare specifice principalelor
regiuni, grupul de români, însoþit de George Teseleanu,
consulul onorific al României la Ancona, au amplasat un
stand în care au expus cos tume tradiþionale, pliante cu
informaþii despre România, coºuri pline cu mãrþiºoare ºi
flori multicolore de primãvarã. Toate acestea au fost
oferite cadou trecãtorilor, în spe cial italienilor, cãrora li
s-a dat ºi un plic ce conþinea explicaþii despre semni -
ficaþia mãrþiºorului ºi tradiþiile româneºti din aceastã pe -
rioadã. Au fost împãrþite gratuit peste 500 de mãrþiºoare,
ºnururi alb-roºii, precum ºi 100 de ghivece cu flori.
Mãrþiºoarele au fost cumpãrate din România dar multe
dintre ele au fost confecþionate de membrii grupului
„Marche –România”, constituit de puþin timp, în cadrul
Consulatului Onorific din Ancona.

Un preot maramureºean va oficia pentru
românii din Sacrofano / Vasile Gherman

Informaþia zilei, 4 martie 2010,
www.informatia-zilei.ro

Activitatea Sectorului Misionar So cial din cadrul
Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului ºi Sãtmarului a
fost un bun prilej de colaborare cu instituþii similare
privind di verse parteneriate ºi programe, dar mai ales
proiecte iniþiate în anii precedenþi. Printre instituþiile cu
care s-a colaborat cel mai mult se numãrã Consiliul Jude -
þean Maramureº ºi autoritãþi din Roma (Italia), pentru
sprijinirea ºi integrarea celor 3.000 de români care lo -
cuiesc ºi muncesc în zona Sacrofano, din care 2.000 sunt
maramureºeni.  S-a perfectat un parteneriat de colaborare 
cu autoritãþile italiene, care au solicitat Episcopiei Ma -
ramureºului ºi Sãtmarului numirea unui preot ortodox
provenit din Maramureº, pentru credincioºii români cã -
rora li se va pune la dispoziþie un lãcaº de cult.

Un român a descoperit secretul artei /
Liviana Mustafa

Evenimentul zilei, 7 martie 2010, www.evz.ro

„Mulþi artiºti ºi-au proporþionat munca în forme
care faciliteazã scanarea imaginilor cãtre creier", spune
profesorul Adrian Bejan, într-un articol din ziarul „The
Guard ian". Egiptenii care au înãlþat piramide, la Le o -
nardo da Vinci, ori Le Corbusier, „proporþia divinã„ pare
sã fie cea care, de-a lungul secolelor, a ghidat artiºtii ºi
arhitecþii. Aceastã idee a încercat sã fie demonstratã ºi de
personajul Rob ert Langdon (interpretat de Tom Hanks),

un profesor spe cial ist în simboluri, din ecranizarea
romanului „Codul lui Da Vinci“. Se crede cã Le o nardo a
utilizat secþiunea de aur, o proporþie geo met ricã care este, 
de fapt, secretul din spatele secretului artei. Aceastã cheie 
are un efect estetic plãcut, atunci când a pictat Mona Lisa. 
Pictorul olandez Mondrian a folosit-o în compoziþiile
sale abstracte, la fel ca ºi Sal va dor Dali, în op era de artã
Sacrificarea Cinei celei de Tainã. Un ac a de mi cian amer i -
can  de origine românã crede însã cã a descoperit motivul
pentru care aceastã formã de artã este plãcutã ochiului. În
viziunea lui Adrian Bejan, profesor de inginerie me -
canicã la Duke Uni ver sity, în Dur ham, Cal i for nia de
Nord, ochiul uman este capabil sã interpreteze o imag ine
creatã con form proporþiei di vine mai rapid decât orice
altã imag ine.

Fotografii cu bisericile de lemn din
Maramureº sunt expuse la Cracovia 
/ Grigore Ciascai

Informaþia zilei, 10 martie 2010,
www.informatia-zilei.ro

Biblioteca Judeþeanã Cracovia (capitala cul turalã
a Poloniei) gãzduieºte pânã pe 21 martie o expoziþie de
fotografii cu biserici de lemn din nord-vestul României.
Expoziþia cuprinde 63 de fotografii realizate de cinci
artiºti români, printre care ºi bãimareanul Fe lix Sãteanu.
Imaginile selectate fac parte din arhiva Centrului Jude -
þean pentru Cultura Tradiþionalã Maramureº. Expoziþia
este parte dintr-un proiect româno-polonez mai amplu,
care îºi propune sã promoveze valorile culturale ale celor
douã þãri. Fotografiile prezentate la Cracovia vor fi
expuse ºi în România, prima data la Cluj-Napoca, apoi în
Baia Mare.

Consiliul Europei se sesizeazã la încãlcarea
drepturilor minoritãþilor din Ungaria 

Ro ma nian Global News, 12 martie 2010,
www.rgnpress.ro

Politica agresivã a Budapestei împotriva mino -
ritãþilor naþionale ºi în spe cial împotriva minoritãþii ro -
mâne, mascate sub di verse forme de „autoguvernãri”,
instituþii fãrã conþinut de reprezentare a minoritãþilor din
Ungaria, a atras atenþia Consiliului Europei care reco -
mandã Ungariei sã elaboreze o strategie pe termen lung
pentru protejarea ºi promovarea limbilor minoritãþilor,
între care ºi românã, transmite Ro ma nian Global News.
Într-un raport publicat la Strasbourg, Consiliul Europei
mai cere Ungariei sã creeze ºcoli bilingve la toate nive -
lurile de educaþie. Forul eu ro pean so licitã totodatã Un -
gariei o mai bunã finanþare a educaþiei în gen eral dar ºi a
învãþãmântului în limbile minoritãþilor. România a cerut
editarea de manuale pentru românii din Ungaria, sprijin
financiar pentru publicaþii în limba românã ºi dotarea
bibliotecilor din Ungaria cu cãrþi româneºti, transmite
Ra dio Ro ma nia Actualitati. 

Con form unui pro to col sem nat între cele douã þãri, 
partea maghiarã trebuie sã ia mãsuri de încurajare a
studiului limbii române ºi înfiin þarea unui centru de per -
fecþionare a cadrelor didactice care predau limba românã
pentru minoritatea româneascã din Ungaria. Ro ma nian
Global News precizeazã cã, ur mare a unei metodologii
extrem de agresive ºi sofisticate, Ungaria a reuºit practic
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sã asimileze complet pe cei peste 100.000 de români
greco-catolici ºi mare parte din cei peste cei 50.000 de
români ortodocºi. Sub 10.000 de romani mai vorbesc în
prezent româneºte, aceºtia nefiind reprezentaþi în Par -
lamentul de la Budapesta, iar „auto guvernarea” acestora
este controlatã de interese maghiare.

Noi biblioteci româneºti în Europa - Spania,
Portugalia, Italia, Germania se numãrã
printre þãrile solicitante / Alina Andreica

Infomm, 13 martie 2010, www.infomm.ro

Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare
con tinuã, ca bibliotecã pivot, preocuparea de înfiinþare de 
biblioteci româneºti în strãinãtate. Este vorba de un Pro -
iect Cul tural COMEUROBIB (Biblioteci pentru Comu -
nitãþile Româneºti din Europa). Pânã acum, Biblioteca
„Petre Dulfu” a deschis douã biblioteci în Republica
Moldova, una în Ucraina, una în Ungaria, una în Aus tria
ºi patru în Spania. În acest an, în ciuda unui buget de
austeritate ºi a tuturor problemelor rezultate din criza
eco nomicã, Consiliul Judeþean Maramureº a acordat un
buget onorabil instituþiilor de culturã ºi a votat ºi pentru
Programul COMEUROBIB, iar suma alocatã este de
200.000 lei. „Din aceastã sumã vom cumpãra cãrþi pe
care le vom selecta de la diferite edituri, dar vom adãuga
ºi donaþii ale noastre, de la persoane fizice sau juridice.
Vom face o analizã unde sã deschidem aceste biblioteci.
La ora ac tualã ne bucurãm sã aflãm cã ex istã chiar o
competiþie. E posibil sa fie deschisã o bibliotecã la Glas -
gow, în Scoþia. Avem multe so licitãri din câteva oraºe din 
Spania, douã so licitãri din Portugalia, Italia, Germania.
Urmeazã sã analizãm situaþia, iar în ceea ce priveºte
banii, sunt destinaþi pentru aceastã cheltuialã pe douã
trimestre. Când totul va fi gata aranjat, probabil vom fi
însoþiþi de demnitarii judeþului, de consilieri ºi oameni de
culturã la inaugurare”, a precizat directorul Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu”, dr. Teodor Ardelean.

Mica Românie de la Polul Sud 
/ Anca Aldea, Vasile Surcel

Jurnalul Naþional, 14 martie 2010,
www.jurnalul.ro

Antarctica - infernul îngheþat de la celãlalt capãt al 
lumii, unde departe de casã, Tricolorul fâlfâie, de câþiva
ani buni, deasupra unei Românii neºtiute, inaccesibile
nouã, oamenilor de rând. O palmã de teren care poate
adãposti doar câþiva locuitori. Acolo, într-un mediu ostil,
unde pânã ºi viaþa de zi cu zi devine adeseori un sport
extrem, se aflã Mica Românie de la Polul Sud.

Aceastã Românie îndepãrtatã nu este o entitate
pol i ticã. ªi cu atât mai puþin o „enclavã“ smulsã de la
pinguinii imperiali care hãlãduiesc acolo de o veºnicie.

De fapt, numele adevãrat al acestei lumi mi nus cule, re -
cunoscut însã de toatã comunitatea ºtiinþificã inter na -
þionalã, este „Law-Racoviþã“, prima ºi pânã acum uni ca
noastrã staþie per ma nentã de cercetare ºtiinþificã din An -
tarctica. Înfiinþarea ºi existenþa ei sunt strâns le gate de
numele inginerului Teodor Ghe. Negoiþã.

Poliþist în Afganistan / Rãzvan Belciuganu

Jurnalul Naþional, 15 martie 2010,
www.jurnalul.ro

Tot ceea ce înseamnã Poliþie Judiciarã în Re giu -
nea Nord ºi în Provincia Balkh, unde trãiesc aproximativ
10 milioane de afgani, se reconstruieºte cu ajutorul co -
misarului român Constantin Frânculescu, men tor pentru
doi generali ai noii Poliþii din Afganistan. Din funcþia de
coordonator al ofiþerilor EUPOL (n.r. - Misiunea de Po -
liþie a Uniunii Europene în Afganistan) de Poliþie Ju -
diciarã din Regiunea Nord, comisarul Constantin Frân -
culescu vede în fiecare zi un Afganistan pârjolit, unde
atacurile teroriste sunt ceva ba nal. În fiecare di mineaþã,
poliþistul român, care reprezintã în haosul afgan Uniunea
Eu ro peanã, îmbracã vesta antiglonþ, îºi leagã casca sub
bãrbie ºi-ºi încarcã pistolul Glock. Împreunã cu alþi co -
legi ºi însoþiþi de cei mai de preþ colaboratori ai lor,
traducãtorii afgani, se urcã în maºina blindatã a misiunii
ºi porneºte spre Cartierul Gen eral Re gional sau spre sec -
þiile de poliþie. Pe drum s-ar putea sã fie amplasate dis -
pozitive explozive improvizate sau maºini capcanã. Nu
ºtiu niciodatã dacã în goana maºinii nu întâlnesc în cale
vreun terorist-sinucigaº, cu explozibilul lipit de burtã,
umblând, aparent ºleampãt, pe o motoretã sau bicicletã.

ICR Londra: Cinematecã româneascã /
Sebastian S. Eduard

Jurnalul Naþional, 17 martie 2010,
www.jurnalul.ro

Institutul Cul tural Român din Londra lanseazã la
17 martie programul per ma nent „Cinemateca ro mâ -
neascã” care va prezenta cele mai importante filme ro -
mâneºti din toate timpurile, într-o formulã care sã reflecte 
parcursul de la regizori de referinþã precum Lucian Pin -
tilie, Iosif Demian sau Dan Piþa la „noul val“ de regizori
premiaþi, Cristi Puiu, Cristian Mungiu ºi Flo rin ªerban.
Cinemateca re face, astfel, drumul filmului românesc de
la succesul re cent ºi prezenþa pe covorul roºu al marilor
festivaluri la anii când regizorii realizau filme extra -
ordinare dincolo de constrângerile sistemului represiv.
Programul se va desfãºura la sediul Institutului din Bel -
grave Square, cu o proiecþie pe lunã în faza pi lot, cu
posibilitatea de a fi extins la douã-trei proiecþii lunare, în
funcþie de rãspunsul publicului.
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ANIVERSÃRI 2010
(mai - august)

Ana GRIGOR

MAI

 1 mai – 125 ani de la moartea lui Ioan Zalomit,
filosof ºi istoric, rec tor al Universitãþii din
Bucureºti (1810 – 01.05.1885);

 3 mai – 90 ani de la naºterea lui Alexandru
Paºcanu, compozitor (03.05.1920 – 1989);

 4 mai – 70 ani de la naºterea lui Grigore Bostan,
folclorist ºi poet (04.05.1940 – 2004);

 5 mai – 110 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
ziarului in de pend ent „Patriotul”
(05.05.1900);

 5 mai – 60 ani de la moartea lui Dan iel Ciugureanu, 
medic, om pol i tic, luptãtor pentru
emanciparea românilor basarabeni (1885 –
05.05.1950);

 6 mai – 410 ani de la prima uniune a celor trei
Þãri Române, realizatã de Mihai
Viteazul (06.05.1600);

 7 mai – 90 ani de la moartea lui Constantin
Dobrogeanu-Gherea, filosof ºi critic
literar (1855 – 07.05.1920);

 10 mai – 130 ani de la naºterea lui Marin
ªtefãnescu, filosof (10.05.1880 – 1950);

 10 mai – 60 ani de la moartea lui Vasile Aftenie,
episcop greco-catolic, martir al bisericii
(1899 – 10.05.1950);

 12 mai – 125 ani de la naºterea lui Alexandru
Stamatiad, poet (12.05.1885 – 1956);

 13 mai – 90 ani de la naºterea Ilenei
Dumitriu-Cojan, art ist plas tic
(13.05.1920);

 15 mai - 100 ani de la moartea
Eufrosinei-Valentina Cuza, sopranã
(1856 – 15.05.1910);

 15 mai - 30 ani de la moartea lui Marin Preda,
scriitor (1922 – 15.05.1980);

 16 mai - 110 ani de la naºterea lui Aurel Ciupe,
pictor (16.05.1900 – 1988);

 16 mai - 125 ani de la naºterea lui Petru Remus
Troteanu, pictor (16.05.1885 – 1957);

 17 mai – 120 ani de la naºterea lui Ion
Dimitriu-Bârlad, sculp tor (17.05.1890 –
1964);

 17 mai – 10 ani de la moartea lui Nestor

Vornicescu, mitropolit al Olteniei (1927 –
17.05.2000); 

 18 mai – 190 ani de la naºterea lui Ioan Vancea de
Buteasa, mitropolit greco-catolic
(18.05.1820 – 1892);

 18 mai – 90 ani de la naºterea lui Geo Dumitrescu,
poet (18.05.1920 – 2004);

 19 mai – 100 ani de la naºterea lui Ion Þuculescu,
pictor (19.05.1910 – 1962);

 20 mai - 90 ani de la inaugurarea Operei Române
din Cluj (20.05.1920);

 23 mai – 130 ani de la naºterea lui Tu dor Arghezi,
scriitor (23.05.1880 – 1967);

 24 mai – 90 ani de la naºterea lui Ion Vlad, sculp tor
(24.05.1920 – 1992);

 25 mai – 150 ani de la înfiinþarea Bibliotecii
Ministerului de Rãzboi [Biblioteca
Militarã Naþionalã] (25.05.1860);

 25 mai – 160 ani de la naºterea lui Vasile Mangra,
mitropolit ortodox al Ardealului ºi istoric
(25.05.1850 – 1918);

 27 mai – 130 ani de la naºterea lui Constantin
ªandru, tenor, compozitor ºi dirijor
(27.05.1880 – 1956);

 28 mai – 40 ani de la moartea lui Iuliu Hossu,
episcop greco-catolic, primul car di nal
român (1885 – 28.05.1970);

IUNIE

 1 iun. – 140 ani de la naºterea lui Iustin ªtefan
Frãþiman, istoric (01.06.1870 – 1927);

 4 iun. – 90 ani de la încheierea Tratatului de
Pace de la Trianon, act care a însemnat
recunoaºterea Unirii Transilvaniei,
Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu
România (04.06.1920);

 5 iun. – 170 ani de la naºterea lui Leon C.
Negruzzi, pub li cist (05.06 1840 – 1890);

 5 iun. – 75 ani de la moartea lui Eugen Goga,
prozator (1888 – 05.06.1935);

 6 iun. – 175 ani de la naºterea lui ªtefan Fãlcoianu,
matematician, istoric ºi om pol i tic
(06.06.1835 – 1905);

 10 iun. - 150 ani de la naºterea Haricleei



Hartulari Darclée, sopranã (10.06.1860
– 1939);

 13 iun. – 30 ani de la moartea lui Nicolae
Mãrgineanu. psiholog (1905 –
13.06.1980);

 14 iun. – 90 ani de la naºterea lui Mihai
Brediceanu, compozitor ºi dirijor
(14.06.1920 - 2005);

 15 iun. – 110 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
gazetei politice „Apãrarea naþionalã”,
sub direcþia lui B.P. Hasdeu
(15.06.1900);

 15 iun. – 70 ani de la moartea lui Alexandru
Plãmãdealã, pictor ºi sculp tor (1888 –
15.06.1940);

 16 iun. – 175 ani de la începutul activitãþii, la Iaºi, a
Academiei Mihãilene, prima instituþie de
învãþãmânt su pe rior din Moldova
(16.06.1835);

 17 iun. – 100 ani de efectuarea primului zbor al
lui Aurel Vlaicu (17.06.1910);

 21 iun. – 90 ani de la naºterea lui Puiu Cãlinescu,
ac tor de comedie (21.06.1920 – 1997);

 24 iun. – 110 ani de la naºterea lui Marin
Popescu-Spineni, geograf istoric
(24.06.1900 -– 1997);

 27 iun. – 170 ani de la naºterea lui Sam son
Bodnãrescu, scriitor (27.06.1840 –
1902);

 29 iun. – 110 ani de la naºterea lui Mac
Constantinescu, sculp tor (29.06.1900 -
1979);

 29 iun. – 40 ani de la moartea lui Ionel Perlea,
compozitor ºi dirijor (1900 - 29.06.1970);

IULIE

 2 iul. – 160 ani de la naºterea lui Dumitru Moruzi,
romancier (02.07.1850 – 1914);

 4 iul. – 75 ani de la moartea lui Nectarie Cotlarciuc, 
arhiepiscop al Cernãuþilor ºi mitropolit al
Bucovinei, di rec tor al Bibliotecii
Universitãþii din Cernãuþi (1875 -
04.07.1935);

 5 iul. – 130 ani de la naºterea lui Constantin
Tãnase, ac tor de revistã, întemeietorul
teatrului de revistã „Cãrãbuº” (05.07.1880
– 1945);

 6 iul. – 90 ani de la naºterea lui Dragoº Vicol,
scriitor (06.07.1920 – 1981);

 8 iul. – 100 ani de la naºterea lui Achim Stoia,
compozitor (08.07.1910 – 1973);

 8 iul - 100 ani de la naºterea lui Nicolae Chirilovici,
pictor (08.07.1910 – 1993);

 9 iul. - 110 ani de la naºterea lui Alexandru Graur,
lingvist (09.07.1900 – 1988);

 11 iul. – 125 ani de la naºterea lui Iuliu Zanne,
scriitor (11.07.1885 – 1924);

 13 iul. – 125 ani de la naºterea lui Constantin
Baciu, compozitor (13.07.1885 – 1959);

 15 iul. – 190 ani de la naºterea lui Iosif Naniescu,
mitropolit ºi cãrturar (15.07.1820 –
1902);

 17 iul. - 200 ani de la naºterea lui Au gust
Treboniu Laurian, istoric, filolog, pub -
li cist ºi om pol i tic (17.06.1810 – 1881);

 17 iul. – 30 ani de la moartea lui Traian Herseni,
sociolog (1907 – 17.07.1980);

 21 iul. – 90 ani de la naºterea Violetei Zamfirescu,
poetã (21.07.1920 - 2006);

 23 iul. – 90 ani de la moartea lui Teodor V.
ªtefanelli, scriitor ºi istoric al Dreptului
românesc (1849 – 23.07.1920);

 26 iul. – 110 ani de la moartea lui Nicolae
Kretzulescu, medic ºi om pol i tic,
prim-ministru al Principatelor Unite (1812
– 26.07.1900);

 26 iul. – 125 ani de la naºterea lui Teodor I. Bãlan,
istoric ºi ed i tor (26.07.1885 – 1972);

 29 iul. – Ziua Imnului Naþional al României,
„Deºteaptã-te, române!”, versuri de
Andrei Mureºanu, muzica de Anton
Pann;

 31 iul. – 125 ani de la naºterea lui Vasile Grecu,
filolog ºi bizantinolog (31.07.1885 – 1972);

AUGUST

 1 aug. – 175 ani de la naºterea lui Gheorghe Pop de
Bãseºti, om pol i tic, tribun al românilor
ardeleni; a prezidat Marea Adunare de la
Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
(01.08.1835 – 1919);

 1 aug. – 150 ani de la naºterea lui Bazil George
Assan, expolorator, primul român care a
efectuat o cãlãtorie în jurul Pãmântului
(01.08.1860 – 1918);

 4 aug. – 110 ani de la naºterea lui Vasile Pavelcu,
eseist ºi psiholog (04.08.1900 – 1991);

 5 aug. – 100 ani de la naºterea lui Haralambie
Vasilache, preot ortodox, martir al bisericii 
(05.08.1910 – 1963);

 6 aug. – 75 ani de la moartea lui George Vâlsan,
geograf (1885 – 06.08.1935);

 9 aug. – 130 ani de la naºterea lui Ioan Lupaº,
istoric ºi om pol i tic (09.08.1880 - 1967);

 11 aug. – 80 ani de la naºterea lui Teodor Mazilu, 
scriitor (11.08.1930 – 1980);

 11 aug. – 110 ani de la naºterea lui ªtefan
Lupaºcu, filosof (11.08.1900 – 1988);

 15 aug. – 140 ani de la apariþia, în revista
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„Convorbiri literare”, a poemului
eminescian „Epigonii” (15.08.1870);

 16 aug. – 90 ani de la naºterea lui Vir gil Ierunca,
poet, eseist ºi critic literar (16.08.1920 -
2006);

 20 aug. – 110 ani de la moartea lui G. Dem.
Teodorescu, folclorist ºi istoric literar
(1849 – 20.08.1900);

 20 aug. – 90 ani de la naºterea Zoei
Dumitrescu-Buºulenga, critic ºi istoric
literar (20.08.1920 – 2006);

 21 aug. – 90 ani de la naºterea lui Marius
Munteanu, poet (21.08.1920 – 2005);

 22 aug. – 120 ani de la moartea lui Vasile
Alecsandri, scriitor (1818 – 22.08.1890);

 22 aug. – 110 ani de la naºterea lui Vlad Bãnãþeanu, 
lingvist (22.08.1900 – 1963);

 22 aug. – 25 ani de la moartea lui Octavian
Cotescu, ac tor (1931 – 22.08.1985);

 24 aug. – 190 ani de la moartea lui Ion

Budai-Deleanu, cãrturar iluminist, autorul
poemului „Þiganiada” (1760 –
24.08.1820);

 25 aug. – 150 ani de la instituirea primei agenþii
diplomatice a Principatelor Unite la
Paris  (25.08.1860);

 26 aug. – 500 ani de la apariþia „Octoihului slavon”, 
a doua carte imprimatã de tipograful
Macarie la Târgoviºte (26.08.1510);

 27 aug. – 80 ani de la naºterea lui Zigu Ornea, critic
ºi istoric literar (27.08.1930 – 2001);

 27 aug. – 40 ani de la moartea lui Romulus Ladea,
sculp tor (1901 – 27.08.1970);

 30 aug. - 100 ani de la naºterea lui Augustin Z. N.
Pop, critic literar, scriitor ºi pub li cist
(30.08.1910 – 1988);

 30 aug. – 70 ani de la Dictatul de la Viena prin
care partea de nord a Transilvaniei
este încorporatã Ungariei (30.08.1940).

Am primit la redacþie
pentru  Biblioteca revistei „Fa milia românã”

Simona DUMUÞA

Au sosit pe adresa noastrã, pentru biblio -
teca revistei Fa milia românã, câteva cãrþi ºi
reviste pe care le semnalãm aºa cum obiºnuim,
în paginile revistei, mulþumind ºi în acest fel
celor care ni le dãruiesc.

Vasile Tãrâþeanu, poet ºi pub li cist din
Cer nãuþi, membru al colegiului nostru de re -
dacþie, ne-a trimis volumul Poe zia Bucovinei,
Edi tura Universul ªco lii, Alba Iulia, 2009, de a
cãrui selecþie, prefaþã ºi note bi bli o grafice s-a
ocupat chiar domnia sa. O an tologie de poezie
bucovineanã în care au fost cu prinºi ºai zeci ºi
ºase de poeþi cu biobibliografiile ºi câteva din
creaþiile lor. Rândurile aºe zate în argu mentul
volumului de Ion Dumitrel ºi Ion Mãr gi neanu
sunt mai mult decât grãitoare: „Poezia Bu co -
vinei este o floare din câmp, hrãnitã cu zorii
dimineþii, din Palma Þãranului, sorã cu Doina ºi
Dorul, cu scrâºnetul Prutului ºi Codrii Cos mi -
nului, ondulatã încet, încet numãr de casã, cân -
tec de leagãn ºi lapte sfânt al mumei: Þara –
aceastã fereastrã neîntreruptã spre lume des -
chisã de ªtefan cel Mare ºi Sfânt din cornul de
vânãtoare, vijelie ºi vitejie, alungând pãgâne

stoluri de hoarde abãtute peste dulcele grai al
Moldovei ºi Bucovinei, al Basarabiei cu dan -
gãtul rece de clopot al Nistrului ºi Cetãþilor
înºirate mãr gãritare pe calendarul neamului
românesc.”

Traian Trifu-Cãta, re dac tor ºef  al re -
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vistei Fa milia din Petrovasâla (Banat, Ser bia),
ne-a trimis Monografia comunei Román - Petre
Pe trovosello (Vla di mirovaþ) 1808-1908, de Ni -
colae Penþia, Ed. a 3-a, Editura Traian Cãta,
Vladimirovaþ Petrovasâla, 2008, cu dedicaþia:
„Dãruiesc aceastã monografie Bibliotecii Ju de -
þene «Petre Dulfu» din Baia Mare ºi Asociaþiei
Culturale «Fa milia ro mâ nã» întru cu noaºterea
comunitãþii noastre de petro vice ni- ro mâ ni de pe
meleagurile Banatului istoric (sârbesc) fosta
Yu goslavie, actualmente R. Ser bia. Ed i tor:
Traian Trifu Cãta”. Monografia a fost scrisã de
Nicolae Penþia, cu ocazia împlinirii a 100 de ani
de la întemeierea localitãþii. În 1974, George
Barbu, art ist ca na dian originar din Petrovasâla,
tipãreºte cea de a doua ediþie a monografiei în
Can ada. A ceastã a treia ediþie, tipãritã prin grija
domnului Traian Cãta, apare la 100 de ani de la
prima ediþie ºi la 200 de ani de la întemeierea
localitãþii: „ca fiu al satului, de votat neamului
românesc, reeditez Mo nografia înv. Penþia la
prima editurã în istoria Pe trovasâlei cu de nu -
mirea Traian Cãta. (...) O parte din universul
nostru îl avem pe aceste pagini ale Monografiei.
Pãstraþi-le bine, este tot ce ne va rãmâne din
apele, din cerul ºi din pãmântul nostru ro mâ -
nesc- petro vicean.” (Traian Trifu Cãta) 

Menuþ Maximinian, pub li cist ºi scriitor
din Bistriþa, ne-a trimis cartea domniei sale Rã -
dãcini împrumutate, apãrutã la Editura Ka runa,
Bistriþa, 2009, cu dedicaþia autografã: „Pentru
Fa milia ro mânã, cartea rãdãcinilor ui tate!”. O
carte-doc u ment, rezultat al cercetãrii asupra
des tinului românilor mi noritari din Bazinul
Odorhei, judeþul Harghita, o carte în care ne este 
relatatã „povestea ro mânilor din Odorhei, aºa
cum am vãzut-o noi în documen tãri, fãrã însã a

ataca în nici un fel pe majoritarii din aceastã
zonã. Noi nu judecãm, noi doar urmãm firul epic 
al românilor minoritari în propria þa rã.” (Me nuþ
Maximinian) Cartea este structuratã în mici ca -
pitole sugestiv intitulate: Strãin în propria þarã,
Drumul Odorheiului, Întâietatea românilor,
Dez rãdãcinarea, Icoana biruinþei, Puterea
slovei, Um bra de viaþã culturalã, Mo delul
sintetic-integrativ, mentalitãþi etnice, Meº- te -
ºuguri care mor, Tradiþiile uitãrii ºi Poveºti
care dor.

Vasile Barbu, poet, pub li cist ºi ed i tor,
pre ºedintele Societãþii Literar-Artistice „TI BIS -

CUS” din Uzdin, ne-a dãruit volumul Doi poeþi
– aceeaºi limbã, Editura Nigredo, Arad, 2008,
ce poartã semnãtura domniei sale ºi a altui cola -
borator al re vistei noastre dl. Nicolae Nicoarã-
 Horia din Arad. Creaþiile celor doi poeþi români, 
unul din România iar celãlalt din Ser bia,  în -
soþite de asemenea de biobliografiile fiecãruia,
sunt structurate în douã pãr þi: Între leagãn ºi
stea - 57 de poeme, plus unul - Nicolae Ni -
coarã-Horia ºi Rodul zãdãrniciei ºi al muþeniei – 
Vasile Barbu. La fi nal, frânturi de viaþã în ima -
gini într-o a treia parte, intitulatã cum altfel
decât Din poezia luminii. Tot prin amabilitatea
d-lui Vasile Barbu, ne-au mai parvenit câteva
nu mere din publicaþia Tibiscus - editatã de So -
cietatea Literar- Artisticã Tibiscus din Uzdin,
Ser bia, Berea ºi Trãiascã Rãchia ambele su -
plimente ale aceleaºi reviste Tibiscus ºi Di a log
între români – supliment tri mes trial al pu bli -
caþiei „Fãgeþeanul”

Ion M. Botoº, preºedintele Uniunii Re -
gionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”
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ne-a adus la redacþie Anuarul activitãþilor
URRdT pe anul 2009 ºi o culegere de materiale
Românii din dreapta Tisei în presa din 2009, nr.
1(60), ianuarie 2010 a gazetei regionale so -
cial-politice din Transcarpatia Apºa, din care
semnalãm articolele 160 de ani Mihai Eminescu
– viaþa ºi activitatea literarã , Predarea limbii ºi 
literaturii române în ºcolile româneºti din
Trans carpatia de Ileana Gandic ºi Plãiuþi – un
sat la poalele muntelui de Dan Nuþu; nr. 16-18
ale sãptãmânalului so cial-pol i tic, eco no mic ºi
cul tural pentru românii din Transcarpatia, Ma -
ramureºenii; nr. 40(716) – 50(726)/2009 ºi nr.
1(727)/2010, ale sãptãmânalului Con cordia din
Cer nãuþi, ziar al minoritãþii naþionale româneºti
din Ucraina; ºi tot de la Cernãuþi, un titlu nou
pentru biblioteca revistei noastre: Zorile Bu -
covinei, red. ºef  Nicolae Toma, ziar din care
ne-au parvenit nr. de la 84 la 95 pe 2008 ºi de la
nr. 1 la 71 pe 2009, al acestui ziar dedicat tot
minoritãþii româneºti din Ucraina. 

Corneliu Florea (Dumitru Pãdeanu),
scrii tor din Can ada, ne-a trimis nr. 50, Iarna
2009, al revistei de criticã socialã Jurnal liber...
de ob ser vaþii, infor maþii ºi comentarii. În acest
numãr, în articolul de început „15 iunie 1889 zi
de doliu na þional” dedicat poetului Mihai Emi -
nescu, autorul aduce în atenþie ul tima parte a
vieþii poetului mar catã de suferinþã ºi ne drep -
tate. Urmeazã apoi o am plã descriere a „pele -
rinajului” de trei zile la Câmpul Românesc de la
Ham il ton; o criticã a volumului Faþã în faþã cu
generalul Ion Mihai Pacepa dar ºi a autoarei
sale Lu cia Hossu Longin; o prezentare a Insulei
Paºtelui (Rapa Nui) în materialul Des tine pe un
strop de apã; în materialul Filosoful reaxat
avem o replicã la articolul lui Adrian Paul
Iliescu Rusofobia ºi la fi nal un pamflet În toar -
cerea su pleantului.

Daniela Si tar-Tãut, profesoarã ºi critic
li terar din Baia Mare, ne-a dãruit cartea Po -
lemici: jurnal de exil (1981-1991), de Ale xan -
dru Buican, re dac tor carte Daniela Si tar-Tãut,
Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2010. O cule -
gere de articole publicate în revistele Acþiunea
româneascã ºi Polemici din New York, articole
ce „reprezintã atitudinea mo ralã  a unui român
faþã de realitatea þãrii sale din acea epocã de
tristã amintire.” (Alexandru Buican)

Elis Râpeanu, profesor, scriitor ºi jur -
nalist ne-a dãruit volumul de aforisme Exil in te -

rior, Editura Tipo-Man, Ploieºti, 2009. În intro -
ducerea intitulatã „Aforismul – grãunte de
ura niu spir i tual”, autoarea face o scurtã pre -
zentare a ceea ce semnificã ºi reprezintã afo -
rismul, prezentare din care am desprins un scurt
frag ment: „Aforismele nu sunt sim ple fabulaþii,
sunt opinii izvorâte din realitatea istoricã sau
culturalã, dominante ale concepþiei autorului
despre lume ºi viaþã. Sunt, în egalã mãsurã, in -
struc tive ºi delectante, oferind plãcere spiritualã
la alt grad decât anecdotele sau poveºtile cu tâlc. 
Ele exprimã zbaterea unui spirit, tribulaþiile
scriitorului în tendinþa spre umanitate.”

Din publicaþiile primite pe adresa re dac -
þiei noastre mai semnalãm: Vocea regiunii ºi
Curierul de Cernãuþi din Ucraina, Revista Fa -
milia nr. 1-2/2010 din Petrovasâla, Ser bia ºi
Emines ciana, revista Colegiului Naþional „Mi -
hai Eminescu” din Baia Mare.



Responsabilitatea privind conþinutul articolelor aparþine autorilor.
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